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SÉRIE: DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, 

INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS – XX ENDIPE - RIO 2020 

O XX Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (XX ENDIPE – Rio 

2020), sob o tema FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e 

políticas, organiza seus anais em forma de e-book. Entendemos que essa é uma maneira 

de valorizarmos todos os congressistas, professores e professoras que fizeram acontecer 

essa vigésima edição, comemorativa do evento. 

O ENDIPE, com percurso de aproximadamente quatro décadas e vinte edições, 

inscreve-se de modo incisivo na educação brasileira e representa um movimento histórico 

e político de luta pela democratização da educação. 

A realização do seminário “A Didática em Questão”, em 1982, na PUC-Rio, 

referência especialmente significativa da gênese do movimento hoje materializado nos 

ENDIPES (Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino), estava marcada pelo 

contexto de forte compromisso com a construção dos caminhos de redemocratização da 

sociedade brasileira. Para todos os implicados, esta era uma exigência iniludível: articular 

os processos educacionais com as dinâmicas de transformação e reconstrução do estado 

democrático de direito no país. Além disso, outro foco fundamental foi a superação da 

orientação tecnicista então predominante na área didática. 

Contexto semelhante, retorna nos primeiros vinte anos do século XXI e nos 

desafia, mais uma vez, a buscar sentidos para que a democratização da educação pública 

no Brasil não retroceda, e que os avanços e conquistas do século XX permaneçam e se 

façam presentes para a sociedade brasileira. 

Acreditamos que os trabalhos aqui compilados, elaborados a partir de pesquisas, 

estudos e experiências de professoras e professores de todo o Brasil, nos concedem pistas 

importantes para pensarmos os FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS, as 

insurgências, práticas e políticas possíveis para (re)construirmos a educação brasileira, 

especialmente a educação pública, em momento tão crítico, não somente pelas questões 

seríssimas de saúde pública que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19,  mas 

porque vivemos, desde há alguns anos, o avanço de um neoconservadorismo nos planos 

político e ético, afetando sobremaneira o papel social da educação escolar e o lugar da 

escola, das professoras e professores. Tal neoconservadorismo acirra as desigualdades, as 

discriminações, as violências com as minorias, que não são minoria e, portanto, não 



reconhece a diferença como potência para o processo educacional e para a formação 

cidadã e ética das pessoas. 

No plano pedagógico podemos dizer que vivemos um contexto marcado por um 

neotecnicismo, não aquele dos anos 70 do século XX, mas novamente um retorno à 

crença de que as técnicas e as tecnologias garantem uma maior qualidade à educação. 

Nesse aspecto, atravessamos um momento de grandes tensões devido à necessidade de 

fechamento das escolas para que o isolamento social pudesse conter o avanço da 

pandemia. Se, por um lado, a implementação do ensino remoto no Brasil é vista com 

bons olhos por aqueles que querem lucrar com a educação, especialmente no ensino 

superior, por outro lado, são as tecnologias e o ensino remoto que têm nos aproximado e 

nos possibilitado o encontro no/do olhar, no/do escutar com nossos estudantes. Uma 

relação bastante complexa e que mereceu grande problematização no XX ENDIPE – RIO 

2020. 

Ainda considerando esse complexo e difícil contexto, as políticas neoliberais, cuja 

forte ênfase na meritocracia e na disseminação do discurso de que as escolas seriam 

melhores se fossem gerenciadas tal como empresas, vêm travestidas como redentoras da 

educação, com os conceitos de vouchers, escolas charters, teste de larga escala 

amplamente disseminados, numa franca ofensiva de privatização da educação pública. O 

momento é desafiador. Os painéis e pôsteres presentes nesse e-book nos desafiam a 

pensar toda a complexidade que se coloca para a educação e os processos educativos 

hoje. 

Nessa perspectiva, a XX edição do ENDIPE se propôs a promover um amplo 

diálogo com os diferentes atores sociais; visibilizar e socializar práticas educativas 

insurgentes; valorizar a profissão docente e favorecer a superação do “formato escolar” 

dominante no sentido de se REINVENTAR A ESCOLA. 

Muitos são os nossos desafios neste momento sombrio que estamos vivendo. No 

entanto, juntos/as, fomos chamados/as a resistir, insurgir e criar espaços de diálogo 

orientados a construir processos educativos que fortaleçam a democracia, a justiça e a 

solidariedade no nosso país. 

Esperamos que, quase quarenta anos depois, esse XX ENDIPE também fique 

marcado, pelo forte compromisso com a construção dos caminhos de redemocratização 

da sociedade brasileira. Uma marca não só do primeiro, mas de todos os ENDIPES que se 



sucederam. Que consigamos, como sempre, articular os processos educacionais com as 

dinâmicas de transformação e reconstrução do estado democrático de direito no país. 

Assim se pretende esse e-book, tecido em torno de DIDÁTICA(S) ENTRE 

DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS. 

Claudia Fernandes 

Giseli Barreto da Cruz 

Vera Maria F. Candau 

Coordenadoras do XX ENDIPE - RIO 2020 e da Série 
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BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA DOS ENDIPES 

Maria Isabel de Almeida1 

Na virada dos anos de 1970 para 1980, quando a sociedade brasileira já 

manifestava sinais mais contundentes de oposição à ditadura militar que se instalara em 

1964, um grupo de educadores brasileiros deu início a um movimento que acabou por 

expressar, no campo educacional, os mesmos anseios de mudança, presentes na sociedade 

da época. Envolvidos com as práticas de ensino e com a didática, esses educadores 

reuniram-se em 1979 no 1º Encontro Nacional de Prática de Ensino e em 1982 no 1º 

Seminário A Didática em Questão, dando início a um processo de questionamento dos 

fundamentos, das concepções, das orientações políticas e dos modos como a educação era 

então praticada em nossas escolas. Em razão da proximidade de propósito entre esses 

dois movimentos, consolidada ao longo da realização de três encontros em cada uma 

destas áreas, em 1987 eles se fundiram e deram origem a um encontro único, que foi 

denominado de IV ENDIPE. Desde então a didática e as práticas de ensino têm sido alvo 

de discussões bianuais que congregam pesquisadores, especialistas, dirigentes 

educacionais, professores e estudantes dos mais distintos espaços do país e do exterior. 

O ENDIPE se consagrou ao longo dos seus aproximados 40 anos de existência 

como um espaço plural de discussões acerca dos estudos, das pesquisas e das 

experiências a respeito dos processos educacionais em todos os níveis de ensino. É hoje 

um evento muito significativo no cenário nacional e suas contribuições têm sido 

referência para o avanço da produção de conhecimento sobre os fenômenos educacionais 

e para a formulação de propostas educacionais inovadoras. 

Os 20 Encontros realizados até este momento têm permitido acompanhar as 

tendências educacionais das quatro últimas décadas, seus impactos nas escolas e nas 

práticas docentes, num movimento dialético com interferências concretas nos processos 

de ensino e aprendizagem. Eles têm sido efetivos espaços de convivência, intercâmbio e 

diálogo entre pessoas preocupadas com o entendimento e a transformação dos processos 

educacionais e das práticas pedagógicas. 

A expressão desse vigoroso movimento, resultante do envolvimento e 
compromisso das forças mais atuantes do campo educacional brasileiro, é evidenciada 

 
1 Histórico elaborado por ocasião do XVI ENDIPE, realizado no ano de 2012, na cidade de Campinas/SP e 
atualizado em 2020 por ocasião da vigésima edição. 



pelo quadro cronológico da realização dos ENDIPES e reforçada pelos temas que os 
orientaram. 
Ano Evento Coordenação Geral Local 
2020 XX ENDIPE – “Fazeres-Saberes 

pedagógicos: diálogos, insurgências e 
políticas” 

Giseli Barreto da Cruz / Claudia 
de Oliveira Fernandes 

Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – Rio de 
Janeiro/RJ 

2018 XIX ENDIPE – “Para onde vai a 
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Cristina Maria D’Ávila Teixeira Universidade Federal da 
Bahia – Salvador/BA 

2016 XVIII ENDIPE – “Didática e Prática de 
Ensino no contexto político 
contemporâneo: cenas da educação 
brasileira” 

Silas Borges Monteiro Universidade Federal do 
Mato Grosso – Cuiabá/MT 

2014 XVII ENDIPE – “A Didática e a Prática 
de Ensino nas relações entre escola, 
formação de professores e sociedade” 

Maria do Socorro Lucena Lima Universidade do Estado do 
Ceará – Fortaleza/CE 

2012 XVI ENDIPE – “Didática e Práticas de 
Ensino: compromisso com a escola 
pública, laica, gratuita e de qualidade” 

Alda Marin Junqueira / Selma 
Garrido Pimenta 

Universidade Estadual de 
Campinas – Campinas/SP 

2010 XV ENDIPE – “Convergências e 
tensões no campo da formação e do 
trabalho docente: políticas e práticas 
educacionais” 

Ângela Dalben / Julio Emilio 
Diniz Pereira / Lucíola Licínio 
Santos 

Universidade Federal de 
Minas Gerais – Belo 
Horizonte/MG 

2008 XIV ENDIPE – “Trajetórias e Processos 
de Ensinar e Aprender: lugares, 
memórias e culturas” 

Maria Isabel da Cunha / Maria 
Helena M. B. Abrahão 

Pontifícia Universidade 
Católica de Porto Alegre/RS 

2006 XIII ENDIPE – “Educação, Questões 
Pedagógicas e Processos Formativos: 
compromisso com a inclusão social” 

Aída Maria Monteiro da Silva / 
Márcia Maria de Oliveira Melo 

Universidade Federal de 
Pernambuco – Recife/PE 

2004 XII ENDIPE – “Conhecimento universal 
e conhecimento local” 

Lillian Anna Wachowicz Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná – 
Curitiba/PR 

2002 XI ENDIPE – “Igualdade e diversidade 
na educação” 

José Carlos Libâneo Universidade Federal de 
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2000 X ENDIPE – “Ensinar e aprender: 
sujeitos, saberes, espaços e tempos” 

Vera Maria Candau Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro – Rio de 
Janeiro/RJ 

1998 IX ENDIPE – “Olhando a qualidade do 
ensino a partir da sala de aula” 

Selma Garrido Pimenta Universidade de São Paulo 
– Águas de Lindóia/SP 

1996 VIII ENDIPE – “Formação e 
profissionalização do educador” 

Leda Schelbe / Maria da Graça 
Soares 

Universidade Federal de 
Santa Catarina – 
Florianópolis/SC 

1994 VII ENDIPE – “Produção do 
conhecimento e trabalho docente” 

José Carlos Libâneo Universidade Federal de 
Goiás – Goiânia/GO 

1991 VI ENDIPE – “Perspectivas do trabalho 
docente para o ano 2000: qual Didática 
e qual Prática de Ensino? As bases 
teóricas de uma prática docente 
interdisciplinar: explicitações 
necessárias” 

Merion Campos Bordas Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – Porto 
Alegre/RS 

1989 V ENDIPE – “Organização do processo 
de trabalho docente: em busca da 
integração da Didática e da Prática de 
Ensino” 

Maria de Lourdes Rocha de 
Lima 

Universidade Federal de 
Minas Gerais – Belo 
Horizonte/MG 

1987 IV ENDIPE – “A prática pedagógica e a 
educação transformadora na sociedade 
brasileira” 

Aída Maria Monteiro da Silva Universidade Católica de 
Pernambuco – Recife/PE 

1985 III Seminário A Didática em Questão Olga Molina Universidade de São Paulo 
– São Paulo/SP 

1985 III Encontro Nacional de Prática de 
Ensino - ENPE 

Maria José Machado Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – S. 
Paulo/SP 

1983 II Seminário A Didática em Questão Vera Maria Candau Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro/RJ 

1983 II Encontro Nacional de Prática de 
Ensino - ENPE 

Anna Maria Pessoa de Carvalho Universidade de São Paulo 
– São Paulo/SP 

1982 I Seminário A Didática em Questão Vera Maria Candau Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro/RJ 
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 Universidade Federal de 
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Araripe (CAp UFAC), Caio Moreno Machado Aquino (UFAC), Heleno Szerwinsk de 
Mendonça Rocha (UFAC), Carlos Eduardo da Silva (UFAC) 

8. OBSERVATÓRIO INTERNACIONAL DE INCLUSÃO, INTERCULTURALIDADE E 
INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: PROVOCANDO ‘VELHAS’ PERSPECTIVAS E INSURGINDO 

COM NOVAS EPISTEMOLOGIAS E DIÁLOGOS – 240  

Mônica Pereira dos Santos (UFRJ) – Coordenação, Rita de Cássia de Souza da Silva (E.M. 

Barão da Taquara), Márcia Maria e Silva (UFF), Rejany dos Santos Dominick (UFF), Helen 

Ferreira (UFF), Claudia Marcia Borges Barreto (UFF), Shirley Ferreira (E.M. Dante Jaime 
Brochado), Mylene Cristina Santiago (UFJF) 

9. INCLUSÃO DE SURDOS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS – 273  

Eliane Cristina de Oliveira (UNESA E UNITAU) – Coordenação, Clara Lúcia Puertas de 

Miranda (PMSJC), Rosemary Aparecida Ribeiro Pereira de Sousa (ITA) 

10. TESSITURAS SOBRE EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E INCLUSÃO: EXPERIÊNCIAS DE 

ENSINO NO CAMPO E NA CIDADE – 302  

Kamila Costa de Sousa (UFC) – Coordenação, Célia Fonsêca de Lima (EEAC), Celecina de 
Maria Veras Sales (UFC), Soraya Nunes dos Santos Pereira (UERN) 

11. EDUCAÇÃO NA CLASSE HOSPITALAR: A FENOMENOLOGIA NA APRENDIZAGEM DE  
CORES COM UM ALUNO QUE SE TORNOU CEGO – 331  

Hedlamar Fernandes (UFES) 

12. RESSIGNIFICAÇÃO DOS DIÁLOGOS E ATUAÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE 

APOIO À APRENDIZAGEM NA COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM PARA FAVORECER A 
INCLUSÃO – 338  

Cinthia da Silva Moreira (UnB – SEDF), Cília Cardoso Rodrigues da Silva (ULisboa – SEDF), 
Francisnilde Miranda da Silva (UnB – SEDF) 

13. A CONSULTORIA MUSICAL NA ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE AUDIODESCRIÇÃO 

PARA CONCERTOS DE MÚSICA INSTRUMENTAL ERUDITA: UM PROCESSO DE 
MUSICALIZAÇÃO – 345  

Felipe Vieira Monteiro (UERJ) 

14. A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SUAS 
DICOTOMIAS – 353  

Luiz Gustavo Prado de Oliveira (UNIRIO) 

 



15. A INCLUSÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO NAS 

ESCOLAS REGULARES DE ENSINO: A INCLUSÃO E OS DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DE 
DOCENTES – 361  

Michelle Muniz Garriga de Menezes (SEEDUC/RJ) 

16. A INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO COM SÍNDROME DE CROUZON E AS 
COMORBIDADES ASSOCIADAS – 368  

Suelen Tavares Godim (UFPA), Michele Borges de Souza (UFPA), Renata da Silva 
Andrade Sobral (UFPA) 

17. A CRIANÇA SURDA E SEUS INTERLOCUTORES: A TRIANGULAÇÃO FAMÍLIA, E SCOLA 
E SAÚDE – 375  

Camila Neto Fernandes Andrade (UNIFESP) 

18. A IMPORTÂNCIA DA ILUSTRAÇÃO TÁTIL TRIDIMENSIONAL NAS HISTÓRIAS 
INFANTIS PARA OS ALUNOS CEGOS – 383  

Cristina Silva Ribeiro de Souza (IBC), Sylvia Soares de Souza (IBC) 

19. A TRAJETÓRIA DE INCLUSÃO DE SURDOS EM UMA ESCOLA DA REDE  
PÚBLICA DO RS – 389  

Alecia Saldanha Manara (Unipampa) 

20. ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DIÁLOGO SOBRE O ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA DO ESTUDANTE DEFICIENTE – 396  

Camyla Antonioli (PUC-Rio) 

21. APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA – TRABALHO COLABORATIVO – 402  

Tenely Cristina Froehlich (SEC) 

22. CENTROS DE APRENDIZAGEM: UMA PROPOSTA TRANSDISCIPLINAR NO CONTEXTO 
DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE – 409  

Karine Ferreira Monteiro (UEPG) 

23. CONCEPÇÕES DOCENTES ACERCA DA INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 
EM AULAS DE QUÍMICA NUMA ESCOLA DA REDE REGULAR DE PERNAMBUCO – 415  

Mário José de Santana (IFPE - CAMPUS IPOJUCA), Simone de Melo Oliveira (IFPE – 
CAMPUS IPOJUCA) 

24. CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI Nº 13.146, DE 2015, EM RELAÇÃO À VALORIZAÇÃO 

DA IMAGEM CORPORAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR – 
423  

Carla Borges de Andrade (UFBA/UEFS) 

25. DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA – 431  

Ana Abadia dos Santos Mendonça (UNIUBE) 



26. CONCEPÇÕES SOBRE IDENTIDADE E DIFERENÇA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA – 444  

Giselle Coutinho Ferreira (FEBF/UERJ), Flávia Faissal de Souza (FEBF/UERJ) 

27. CONSIDERAÇÕES DOS ESTUDANTES EM FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA SOBRE 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA – 453  

Giovana da Silva Cardoso (IFRJ), Letícia Piedade de Medeiros (IFRJ) 

28. CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O PROCESSO DE INCLUSÃO DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – 461  

Anderson de Araújo Reis (Educação Básica Estadual de Sergipe; FOPTIC/UFS), Carlos 
Alberto de Vasconcelos (PPGECIMA/UFS; PPGED/UFS; FOPTIC/UFS), Juliana Santos da 

Silva Ventura (PPGED/UFS; FOPTIC/UFS), Rodrigo da Silva (FOPTIC/UFS) 

29. DIÁLOGOS ENTRE TECNOLOGIA ASSISTIVA E HUMANIDADES DIGITAIS EM UMA 
PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA – 469  

Vânia das Graças Silva Machado Viana (UFRRJ) 

30. EDUCAÇÃO ESPECIAL DO CAMPO E OS DESAFIOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA – 477  

Ana Paula Cunha dos Santos Fernandes (UEPA), Iranildo da Silva Oliveira (UEPA) 

31. EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENTORNO SUL DO DF: PRIMEIROS RESULTADOS DE 
PESQUISA – 483  

Marcella Suarez Di Santo (IFG Valparaíso) 

32. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: AS DIFICULDADES DO TRABALHO DOCENTE NOS ANOS 

INICIAIS PARA COM ALUNO TEA DO ENSINO FUNDAMENTAL I – 491  

Ariane Mieko Himeno Onohara (PMB), Ana Carla Fabian Vasselo (IGP) 

33. DUDAMATH NAS AULAS DE MATEMÁTICA, EXPLORANDO O VISUAL COM OS 
ALUNOS SURDOS – 499  

Neoli Paulina da Silva Gabe (UFSM) 

34. EDUCAÇÃO ESPECIAL: PARCERIA AEE E FAMÍLIA PARA INCLUSÃO DE UM ALUNO 
COM TEA – 507  

Francisca Janaina Dantas Galvão Ozório (IFCE), Brasiliana Diniz da Silva Cruz (UECE), 
Maria de Lourdes Rufino Leal (UNILAB) e Igor de Moraes Paim (IFCE) 

35. EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ESPAÇO ESCOLAR - EM BUSCA DE CAMINHOS MAIS 

EFETIVOS – 515  

Patrícia Carla Vieira Romão Botelho (SME VOLTA REDONDA) 

36. ESCOLARIZAÇÃO DE ALUNOS AUTISTAS: OS DESAFIOS DA INCLUSÃO EM UMA 

ESCOLA REGULAR – 523  

Roberta Pereira Vieira de Souza (FEBF/UERJ) 



37. ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO ENSINO SUPERIOR EM TESES E 

DISSERTAÇÕES DE 2009 A 2019 – 529  

Aracy Cristina Kenupp Bastos Marcelinoi (UNESA) 

38. ENSINO DA LÍNGUA INGLESA PARA ALUNOS SURDOS NO ENSINO MÉDIO: 

COMPREENDENDO A REALIDADE ESCOLAR – 536  

Ana Luiza de França Sá (IFB) 

39. ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS COLETIVAS PARA DEMONSTRAR O TRABALHO DOS 

ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE UMA REGIÃO – 544  

Cristian Elias Jesus de Oliveira (SME/RJ), Diala Azevedo de Oliveira (SME/RJ) 

40. EXPERIÊNCIAS COM JOGOS AFRICANOS NO PROJETO DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR NA PERSPECTIVA INCLUSIVA – 552  

Michele Pereira de Souza da Fonseca (UFRJ), Luciana dos Santos Rodrigues (SME/RJ), 
Victor Barreto Gonçalves de Oliveira (UFRJ), Lucas Ribeiro de Melo (UFRJ) 

41. FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INCLUSIVA PARA EDUCADORES/AS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA NA PERSPECTIVA DO DESENHO UNIVERSAL DA APRENDIZAGEM – 560  

Uilson Tuiuti de Vargas Gonçalves (UNIPAMPA), Francine Carvalho Madruga 
(UNIPAMPA),um bilingue Francéli Brizolla (UFPR) 

42. INCLUSÃO ESCOLAR: UM DESAFIO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS – 568  

Cristiane Gralaki Blaczyk (PUCPR) 

43. INVESTIGANDO O FLUXO DA INCLUSÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO 

MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA, RS: 1ª FASE – 576  

Tatiana Luiza Rech (UERGS), Lia Favretto (UERGS), Helenara Machado de Souza (UERGS) , 
Fabrício Soares (UERGS) 

44. INTERLOCUÇÕES ENTRE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E POLÍTICAS DE INCLUSÃO 
ESCOLAR NAS DEFICIÊNCIAS – 584  

Izabel Cristina de Souza (UNIRIO) 

45. A IMPORTÂNCIA DA PERSPECTIVA HISTÓRICO CULTURAL NA INCLUSÃO ESCOLAR 

DE UM ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO MUNICÍPIO DE NOVA  
IGUAÇU – 591  

Érica Costa Vliese Zichtl Campos (PUC Rio), Roberta Pires Corrêa (FIOCRUZ), Tamara 
França de Almeida Magalhães (UFRRJ), Daniele Francisco de Araújo (UFRRJ) 

46. INCLUSÃO E DIVERSIDADE: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EJA – 

599  

Flávia Cota (SME/RJ), Rosa Maria Souza Braga (SME/RJ) 

 



47. INSERÇÃO E PERMANÊNCIA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: 

UM ESTUDO DE CASO SOBRE A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 607  

Suellen Teixeira Nascimento (UERJ) 

48. INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO  

SUPERIOR – 614  

Ana Paula da Silva da Costa (UFRRJ), Márcia Denise Pletsch (PPGEduc/UFRRJ) 

49. LIMITES E POSSIBILIDADES DO TRABALHO DO EDUCADOR MUSICAL EM 

PROCESSOS DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL NO PROJETO 
GURI/SP – 622  

Alex da Silva Gonçalves (UNISANTOS) 

50. MEDIAÇÕES CULTURAIS INCLUSIVAS: UM DIÁLOGO ENTRE ARTE, EXPERIÊNCIAS E 
POTÊNCIAS HUMANAS – 630  

Erika Souza Leme (UFF), Heloísa Andrade Conceição (UFF), Millena Cristina Areas (UFF), 
Paula Joana Souza de Cerqueira (UFF) 

51. NARRATIVAS DE UM ESTUDANTE COM CEGUEIRA DENTRO DO ESPAÇO  
ESCOLAR – 637  

Vanessa de Araujo Canela (FFP/UERJ) 

52. O LUGAR OCUPADO PELO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO REGULAR – 646  

Letícia Alves de Oliveira (PPGECC/FEBF/UERJ) 

53. MONITORIA ACADÊMICA DE ACESSIBILIDADE: REFLEXÕES SOBRE LIMITES E 

POSSIBILIDADES NA INCLUSÃO DE ACADÊMICOS PÚBLICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
ATENDIDOS NA UFOPA – 653  

Kássya Christinna Oliveira Rodrigues (Ufopa), Ana Flávia Cipriano Silva (Ufopa), Ma rlene 
Caroline Vieira da Silva (Ufopa) 

54. METODOLOGIA DO EMPREGO APOIADO APLICADA À INCLUSÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO – 661  

Ana Paula de Carvalho Machado Pacheco (UNESA) 

55. O CURSO DE LETRAS LIBRAS NA PERCEPÇÃO DO ALUNO SURDO – 668  

Tatiane Lebre Dias (UFMT) 

56. O SOFTWARE LIVRE GCOMPRIS COMO FERRAMENTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO NA ÁREA DA INTELIGÊNCIA 
LÓGICOMATEMÁTICA – 675  

Anamaria Glória Linhares (SME-Barra Mansa/CMPDI-UFF), Josiane Aguiar Cerqueira 

Feliciano (FME-Niterói/CMPDI-UFF), Gianni Isidoro Nascimento (SME São 
Gonçalo/CMPDI/UFF) 



57. PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES E DO INTÉRPRETE SOBRE O ENSINO DE BIOLOGIA 

NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS SURDOS, EM UM COLÉGIO DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ – 
BAHIA – 682  

Eva Queiroz Veiga – UESB 

58. O PLANO INDIVIDUALIZADO DE TRANSIÇÃO COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA DE 
INCLUSÃO LABORAL PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL – 690  

Vanessa Cabral da Silva Pinheiro (UERJ), Annie Gomes Redig (UERJ) 

59. O USO DA REFACÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS: 
EXPERIÊNCIA NO IF BAIANO CAMPUS CATU – 698  

Patricia de Oliveira (IF BAIANO) 

60. PRÁTICAS BILÍNGUES NO ENSINO SUPERIOR - LIBRAS NA FORMAÇÃO INICIAL – 706  

Quéli Dornelles Morais (UERGS/BAGÉ RS) 

61. PROFESSOR! DE EXATAS, HUMANAS OU NATURAIS? UM ESTUDO SOBRE A 
RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA – 714  

Cíntia Rochele Alves de Oliveira (UNIPAMPA), Lauren Azevedo Poersch (UNIPAMPA) 

62. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS NA PERSPECTIVA DO DESENHO UNIVERSAL 
PARA A APRENDIZAGEM – 722  

Kelly Maia Cordeiro (Rede Municipal de Educação de Angra dos Reis-RJ; PUC-RJ), Izadora 

Martins da Silva de Souza (UFRRJ), Carla de Paiva (UFRRJ), Sheila Venancia da Silva Vieira 
(UFRRJ) 

63. QUEM É O MEU ALUNO? AUTISMO, PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO – 729  

Alessandra Lopes Macedo (UFES), Eudes Alexandre Monteverde (UFES), Tatiana Teixeira 
Jorge (UFES)  

64. RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO COM DEFICIÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE EMPATIA 
DOCENTE E INCLUSÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA – 737  

Bárbara Alves Branco Machado (UNIPAMPA) 

65. TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA E INSERÇÃO LABORAL DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UMA ANÁLISE DOS ESTUDOS PUBLICADOS NA SCIELO, 

CAPES E BDTD – 745  

Iury Fagundes da Silva (UERJ), Mariana dos Santos Padrão (UERJ) 

66. UM ESTUDO DE CASO SOBRE A ESCOLHA DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA 

ASSISTIVA PARA O ENSINO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL – 753  

Angélica Ferreira Bêta Monteiro (FIOCRUZ/IOC/IBC), Sofia Castro Hallais (FIOCRUZ/IOC), 
Maria da Conceição de Almeida Barbosa-Lima (FIOCRUZ/IOC/UERJ) 



67. UM PERFIL DOS ARTIGOS QUE DESTACAM A INTERFACE ENTRE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS – 761  

Tamires Novais Gonsalves (Uesb) 

68. UM ESTUDO DE CASO ACERCA DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE 

UM ALUNO AUTISTA NÃO VERBAL NAS SÉRIES INICIAIS DA ESCOLA DE APLICAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – 771  

Glaudicicléa Cunha Silva (UFPA), Elizabeth Orofino Lúcio (UFPA), Daniele Doroteia Rocha 
da Silva de Lima (UFPA/ICED) 

69. VIVÊNCIAS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE LICENCIANDAS – 779  

Isabel Assunção Silva (UFG) 

70. INCLUSÃO ESCOLAR DE UM ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA: (IN)DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA? – 786  

Conceição de Maria Lopes Freitas (UnB) 

71. “LAUDOS DO OLHAR”: IMPLICAÇÕES NO DIREITO À EDUCAÇÃO DE PESSOAS DITAS 
COM DEFICIÊNCIA EM JERÔNIMO MONTEIRO/ES – 794  

Jovenildo da Cruz Lima (UFES) 

72. NEUROPSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL: OBSERVAÇÕES E VIVÊNCIAS 
EM DIFERENTES CONTEXTOS DAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS – 802  

Antonia Edna Belém Gomes (FJN) 

73. NEURODIDÁTICA: ESTUDOS TEÓRICOS E DEFINIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO 
EPISTEMOLÓGICA DE UM CONCEITO – 808  

Geysykaryny Pinheiro de Oliveira (UFAM) 

74. UM OLHAR SOBRE O BULLYING A PARTIR DA PERSPECTIVA DO PSICÓLOGO 
ESCOLAR – 814  

Fabrícia da Silva Machado (IFMA), Larissa Silva Gomes (IFMA), Eva de Sousa Fernandes 

(IFMA) e Karla Beatriz Silva de Souza (IFMA) 

 



PARTE 2 

NOVAS EPISTEMOLOGIAS, DIFERENÇA E BIODIVERSIDADE 

 

APRESENTAÇÃO (PARTE 2) – 823 

75. TEMAS EMERGENTES – SUJEITOS INSURGENTES: INCLUSÃO, DIFERENÇAS E 
MULHERES NA EDUCAÇÃO – 825  

Tatyanne Gomes Marques (DEDC XII/UNEB) – Coordenação, Helder Júnio de Souza 

(Secretaria do Estado de Educação de MG), Samara Gomes Aguiar (DEDC XII/UNEB), 

Sônia Maria Alves de Oliveira Reis (DEDC XII/UNEB), Eugênia da Silva Pereira 
(PMG/UNEB), Priscila Teixeira da Silva (DCHT XVII/UNEB) 

76. FORMAÇÃO DOCENTE, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DECOLONIAIS E RELAÇÕES 
RACIAIS: DESAFIOS DA ATUALIDADE – 859  

Luciano da Silva Pereira (UNIRIO/PPGEdu/SEDUC-MT) – Coordenação, Carla Silva 
(UNIRIO / CPII), Rafael Lázaro (UNIRIO/UFFRJ) 

77. POLÍTICA CURRICULAR, LIVRO DIDÁTICO E DIRETRIZES CURRICULARES: REFLEXÕES 
SOBRE JUSTIÇA PARA ALÉM DE FRONTEIRAS NACIONAIS – 891  

Jucilene Oliveira de Moura (SME/UFMT) – Coordenação, Edna Coimbra da Silva 

(SEDUC/MT), Dejacy Arruda Abreu (UFMT), Juliana Mezomo Cantarelli (UFPel/IFFar), 
Ozerina Victor de Oliveira (UFMT) 

78. VIOLÊNCIA DA ESCOLA E VIOLÊNCIA NA ESCOLA: COMO ESTÁ O ESTADO DA ARTE 

DAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA? – 925  

Flavia F.de Oliveira (SME-RJ / PPCEE- GPEESc UERJ) – Coordenação, Leonardo Carmo 
Santos (SME/RJ - UNIVERSO/Niterói), Nanci Luz Pimenta Baliulevicius (SME/RJ - 

UNISUAM-RJ) 

79. SOBRE TEMPOS, DIFERENÇAS E EDUCAÇÃO: TECENDO DIÁLOGOS COM HENRI 
BERGSON, JEAN PIAGET E EDGAR MORIN – 951  

Luka de Carvalho Gusmão (SEE/MG) – Coordenação, Sandrelena da Silva Monteiro 
(UFJF), Alan Willian de Jesus (SE/PJF) 

80. ATRAVESSAMENTOS DE CORPOS, GÊNEROS E SEXUALIDADES DISSIDENTES 

DENTROFORA DOS ESPAÇOSTEMPOS ESCOLARES:  IMPASSES, DISPUTAS E DESAFIOS – 

982  

Ivan Amaro (FEBF/UERJ) – Coordenação, Dilton Ribeiro do Couto Junior (FEBF/UERJ), 

Renato Romeritto do Nascimento Souza (FEBF/UERJ), Ruan Moutinho Ruani 
(FEBF/UERJ), Bruno Rodrigues Ganem (SME – RJ), Jaqueline Gomes de Jesus (IFRJ) 

 

 



81. SINAIS, TODOS DE FUMAÇA, PROVINDOS DE TRÊS ESTADOS BRASILEIROS: EM 

DEBATE A ESCOLARIZAÇÃO INDÍGENA – 1012  

Maria Cristina Schefer (UERGS) – Coordenação, Edna Ferreira (PUC- SP), Marilene Alves 

Fernandes (SEED/RR – PPGE/UERR) 

82. PEDAGOGIAS NAGÔ: SABERES E FAZERES NO CONTEXTO ATUAL – 1040  

Luzineide Miranda Borges (UESC) – Coordenação, Luiz Rufino (UERJ-FEBF), Tarciso 
Manfrenatti (UFRRJ) 

83. DEPOIS DAS UTOPIAS: TENSÕES, DESDOBRAMENTOS E PÓS-UTOPIA – 1069  

Julio Bispo dos Santos Junior (UFAL), Maria Inez da Silva de Souza Carvalho - UFBA 

84. ALTERIDADE E EDUCAÇÃO: DESAFIOS ÉTICOS – 1076  

Ketlin Braatz (FURB) 

85. HUMANIZAÇÃO, LIBERDADE E COMPLEXIDADE: INTERCONEXÕES ENTRE PAULO 

FREIRE E EDGAR MORIN – 1083  

Ataide José Mescolin Veloso (Colégio Brigadeiro Newton Braga) 

86. A PESQUISA-AÇÃO NA FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA: A EXPERIÊNCIA DOS 
“PETITS VOLONTAIRES” EM PARIS – 1092  

Caio Teixeira Brandão (UNESA/IFAP), Pedro Humberto Faria Campos (UNESA) 

87. A PESQUISA AÇÃO PARTICIPANTE NO COTIDIANO ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE 
MOVIMENTOS INSURGÊNCIAS E PARTICIPAÇÃO POPULAR – 1099 

Elder dos Santos Azevedo (UFF/Capes) 

88. PROCESSOS IDENTITÁRIOS DOCENTES: FORMAÇÃO E DOCÊNCIA EM QUÍMICA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – 1107  

Carolina Luiza de Castro (UFF), Sandra Lúcia Escovedo Selles (UFF) 

89. FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PROJETO DE EXTENSÃO NA PERSPECTIVA 
SOCIOPOÉTICA – 1114  

Nara Rosane Machado de Oliveira (UNIPAMPA), Thainá Pedroso Machado (IFSUL) 

90. A DOCÊNCIA VOLTADA PARA AS QUESTÕES POLÍTICO SOCIAIS – 1122  

Francisco Marcos Alves (EMNSR/Pombal-PB) 

91. PERMACULTURA: TEMA SOCIALMENTE REFERENCIADO PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES EM UM PROJETO DE PESQUISA-AÇÃO – 1130  

Vânia Galindo Massabni (ESALQ- USP) 

92. RESULTADOS DO PISA NOS EDITORIAIS E ARTIGOS DE OPINIÃO: O QUE ESTÁ 
SENDO SIGNIFICADO COMO QUALIDADE PARA EDUCAÇÃO? – 1138  

Anna Clara Rodrigues S. Bibiani (FEBF-UERJ/CAPES) 



93. POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO E SENTIDOS PARA A EDUCAÇÃO DA PEQUENA 

INFÂNCIA: APROXIMAÇÕES COM O CAMPO DE PESQUISA – 1145  

Fabiana Pessanha (UERJ/FFP) 

94. PROJETO DE PESQUISA EM ANDAMENTO SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS DA 

EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BA: UM ESTUDO SOBRE O CONTROLE 
SOCIAL DO CACS/ FUNDEB – 1153  

Elma Xavier Sodré (UNEB/GESTEC), Célia Tanajura Machado (UNEB/GESTEC) 

95. REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL: AÇÕES 

VIÁVEIS – 1160  

Bárbara Cristina Mathias dos Santos - SME/ Duque de Caxias, Luciana Troca Dantas - 

SME/ Duque de Caxias, Chang Kuo Rodrigues - UFJF/Colégio Cristo Redentor   

96. O QUE OS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO PENSAM SOBRE EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA? – 1167  

Jerlan Manaia de Araújo (UERJ/FEBF), Fernanda Muniz dos Santos (UERJ/FEBF), Gabriela 
dos Santos Barbosa (UERJ/FEBF)   

97. O IMPACTO DOS PROGRAMAS DE NIVELAMENTO E MONITORIA DE ENSINO PARA 
PERMANÊNCIA E ÊXITO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – 1175  

Grace Itana Cruz de Oliveira – IF BAIANO, Valdineia Antunes Alves Ramos – IF BAIANO, 

Junio Batista Custódio - IF BAIANO, Ediênio Vieira Farias – IF BAIANO 

98. ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES NO ESTADO DO CEARÁ: POLÍTICA, ECONOMIA E 
PRÁTICAS ESPACIAIS – 1183  

Róbinson de Souza dos Santos (URCA), Emerson Ribeiro (URCA) 

99. A ORDEM COMPULSÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E O CURRÍCULO 
COMO LOCAL DA DIFERENÇA – 1192  

João Paulo Lopes dos Santos (ProPed/UERJ) 

100. POLÍTICAS EDUCACIONAIS E COLONIALIDADE AMBIENTAL – 1199  

Eloisa de Souza Santos (SEMED/Manaus; UNISINOS) 

101. AS AÇÕES AFIRMATIVAS E OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (PPGs) STRICTO 
SENSU DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS – 1207  

Rafaela Nogueira do Nascimento – UENF 

102. AÇÕES AFIRMATIVAS NA UNIVERSIDADE: ANÁLISE DE TESES À LUZ DO ENFOQUE 
DAS EPISTEMOLOGIAS EM POLÍTICA EDUCACIONAL (EEPE) – 1215  

Elizabeth da Silva Guedes (UNESA), Laélia Portela Moreira (UNESA) 

 



103. APOIO PEDAGÓGICO E PSICOLÓGICO NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: UMA 

EXPERIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR – 1222  

Samilly Oliveira Diniz Pardellas (UNIRIO), Viviane Bello Cardoso (UNIRIO) 

104. COGNIÇÃO E DIDÁTICA: EM BUSCA DE UMA APROXIMAÇÃO – 1230  

Vitória Cardoso Gondin da Fonseca (PUC-Rio), Camila De Paoli Leporace (PUC-Rio) 

105. NARRATIVAS DE DOCÊNCIAS ANTIRRACISTAS – 1238  

Deise Guilhermina da Conceição (Penesbi/UFF), Layla Mariana Sucini Coury (CPII), 
Patrícia Baroni (UFRJ) 

106. “A PÃO CARECA”: DISCUTINDO SOBRE RAÇA E GÊNERO NOS ANOS  
INICIAIS – 1246  

Claudia Jorge de Freitas (SME/RJ), Gabriella de Oliveira Dias (SME/RJ), Jonê Carla Baião 
(Cap UERJ) 

107. FEMINISMO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM DE 
OFICINAS A PARTIR DE BELL HOOKS – 1254  

Ana Lúcia Nunes de Sousa (NUTES/UFRJ e CPII), Rebeca Patrícia Mendonça Machado 
(NUTES/UFRJ),  

108. ‘LA NOIRE DE...’: NOTAS SOBRE COTIDIANOS ESCOLARES, CINEMA E 
MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS – 1262  

Marcelo Machado (UERJ), Maria Cecília Castro (UERJ), Renata Rocha (UERJ), Thamy Lobo 
(UERJ) 

109. ESCRITORAS NEGRAS NA SALA DE AULA E A PRODUÇÃO CURRICULAR: CAROLINA 
MARIA DE JESUS – 1271  

Luciane dos Santos Silva (UERJ) 

110. O OUTRO ENTROU NA RODA: DISCUTINDO A DIFERENÇA A PARTIR DA 
LITERATURA INFANTIL – 1280  

Alda Siqueira Lage de Oliveira (SME-RJ), Deisilucy de Aragão Fernandes (UNIRIO), 

Tatiane Rodrigues Souza (PUC-RJ) 

111. FILOSOFIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A ESCOLA RESISTE – 1288  

Claudia Lourenço Gomes (UFPR) 

112. O VEGANISMO, A QUESTÃO ANIMAL E A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: UM OLHAR PARA A LITERATURA DA ÁREA – 1296  

Karine Gabrielle Fernandes (UFJF), Cristhiane Carneiro Cunha Flôr (UFJF) 

 



113. APRENDIZAGEM BASEADA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS A PARTIR DE 

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS DO REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE DA MATA PALUDOSA: 
EM BUSCA DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA – 1304  

Amanda Traspadini Sarcinelli (IFES) 

114. PROMOÇÃO DA SAÚDE ÚNICA: LEVANTAMENTO DAS CONCEPÇÕES E 
PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO DE XERÉM, 

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RJ SOBRE AMBIENTE E SAÚDE QUE INTERVÊM NO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM – 1311  

Greisieli Duarte Pereira – LAPSA/IOCFIOCRUZ, Clélia Christina Mello-Silva- LAPSA/ 
IOCFIOCRUZ  

115. PARQUE MUNICIPAL URBANO SÍTIO BATALHA: UM DEBATE SOBRE AS QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS A PARTIR DA APRENDIZAGEM BASEADA NA RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS – 1318  

Verônica Isaura do Rozário de Vasconcelos (IFES), Manuella Villar Amado (IFES) 

116. TRANSDISCIPLINARIZANDO: UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
SOBRE A BIODIVERSIDADE DO CERRADO NO INTERIOR DE GOIÁS – 1326  

Marcos Vinícius Guimarães de Paula (PPGE/UnB e SEMED/ANÁPOLIS-GO) 

117. DA ESCOLA AO JEQUITIBÁ: POTENCIALIZANDO ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE 
ENSINO – 1334  

Micherlle da S. S. Dalfior (CEUNES – UFES) 

118. BUSCANDO DIÁLOGOS ENTRE CRIANÇAS E NATUREZA, A PARTIR DE UM OLHAR 

PARA POVOS INDÍGENAS BRASILEIROS – 1342  

Amanda Vollger (UNIRIO), Lea Tiriba (UNIRIO) 

119. INCLUSÃO DE UMA CRIANÇA REFUGIADA CONGOLESA NO BRASIL: REFLEXÕES A 

PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO – 1348  

Maicon Salvino Nunes de Almeida (UFRJ), Lidiane Moraes Buechen Lemos (UFRJ) 

 

PARTE 3 

CRIAÇÕES COTIDIANAS E NOVAS EPISTEMOLOGIAS: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DE 

GESTÃO EM DIFERENTES ESPAÇOSTEMPOS EDUCATIVOS 

 

APRESENTAÇÃO (PARTE 3) – 1355  

120. RASTROS DE PESQUISAS: INSURGÊNCIAS E POSSIBILIDADES DIDÁTICAS NA 
EDUCAÇÃO – 1357  

Silas Borges Monteiro (PPGE/CNPQ/UFMT) – Coordenação, Eliane Maria de Jesus 

(SME/Porto dos Gaúchos – MT), Edilma de Souza (SEDUC-MT), Dionéia da Silva Trindade 
(PPGE/UFMT) 



121. AS APRENDIZAGENS ENTRELAÇADAS NO PROCESSOS DE SABERES-FAZERES 

PEDAGÓGICOS: ATORES, SENTIDOS E OS PROCESSOS DA/NA CULTURA DO  
ESCRITO – 1391  

Carla Melissa Klock Scalzitti (UFPel; SMECEL/MT) – Coordenação, Luciana Patricia 
Schumacher Eidelwein (UFPel), Glaucia Eunice Gonçalves Da Silva (SEDUC-MT) 

122. TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA: A CRIAÇÃO COLETIVA DO CONHECIMENTO EM 

TORNO DA LITERATURA CLÁSSICA UNIVERSAL – 1424  

Adriana Fernandes Coimbra Marigo (UFSCar) – Coordenação, Vanessa Cristina Girotto 
Nery (UNIFAL-MG), Alexandre Monte (SME-São Carlos, SP) 

123. O ENSINO DESENVOLVIMENTAL E A FORMAÇÃO DE CONCEITOS A PARTIR DA 

ARTICULAÇÃO ENTRE PRÁTICAS SÓCIOCULTURAIS E ESCOLARES NA CONCEPÇÃO 
EMANCIPATÓRIA – 1456  

Elzilene Maria Lopes de Souza (PUC/GO) – Coordenação, Carmes Ana Rosa Batistella 

(PUC/GO), Júlia Pereira Damasceno de Moraes (EEBMOC), Marina de Lima Cardozo 

(EEBMOC), Idelma Izabel de Camargo Silva (PUC/GO), Ivanildes da G. Nunes da Cruz 

(SEDUC/GO), Ilma Aparecida dos Santos Elmescany (PUC/GO) e Angelina Carlos Costa 

(UFG/GO) 

124. DESINVISIBILIZANDO PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DIFERENTES 

EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEMENSINO – 1487  

Marcelo Paraiso Alves (UniFOA/IFRJ) – Coordenação, Janaína Rodrigues de F. M. 
Eduardo (SEEDUC-RJ/UFRRJ), Sandro Ribeiro (UFRRJ), Cassio Martins (UniFOA) 

125. PRODUÇÃO, CULTIVO AGROECOLÓGICO E ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA: 
ARTICULANDO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – 1522  

Maria Jacqueline Girão Soares de Lima (UFRJ) – Coordenação, Natália Tavares Rios 

Ramiarina (CAp-UFRJ), Angelica Cosenza (UFJF), Julia Guerra (UFJF), Emanuelle Tavares 
(UFJF), Fernanda Ciriaco (UFJF) 

126. A HORTA ESCOLAR COMO PRÁTICA EDUCATIVA E EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO: 

ESPECIFICIDADES, COMPLEXIDADE E ATITUDE TRANSDISCIPLINAR – 1553  

Elizabete Cristina Ribeiro Silva Jardim (SME RJ) – Coordenação, Denise Ana Augusta dos 
Santos Oliveira (SMEDC RJ), Marisa Ferreira Lima (ETESP) e Debora Orellana (ETESP) 

127. PRÁTICAS EDUCACIONAIS E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA DIFERENÇA – 1582  

Sabrina Araujo de Almeida (IFRJ/Pinheiral) – Coordenação, Marianna Jannuzzi da Silva 
Lopes (UNESA), Telma Jannuzzi da Silva Lopes (UEMG), Pedro Humberto Faria Campos 

(UNESA), Patrícia Bastos Fosse Peres (UNESA), Judith Perez Ferreira (SEEDUC/UNESA) 

 

 

 



128. DIFERENÇAS EM/NA EDUCAÇÃO PÚBLICA: DO ENSINO BÀSICO AO SUPERIOR – 

1617  

Silvana Colombelli Parra Sanches, Greiciane Antunes, Adir Casaro Nascimento, Bruno 

Roberto Nantes Araujo, Heitor Queiroz de Medeiros, Daniele Gonçalves Colmane Carlos 
Magno Naglis Vieira 

129. AS PRÁTICAS DOS DIFERENTES ATORES DOCENTES PARA A EDUCAÇÃO DA 

INFÂNCIA PAULISTANA – 1647  

Josoé Durval Aguiar Júnior (SME/Prefeitura de São Paulo) – Coordenação, Camila Neto 
Coelho Andrade (UNIFESP), Daniela Mota Barbosa (PUCSP) 

130. EPISTEMOLOGIA DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM TEMPOS DE PÓS-VERDADE: 
INSURGÊNCIAS DA UNIVERSIDADE LÍQUIDA – 1672  

Roberto Araújo da Silva – UCS 

131. O IDEAL DA EXCELÊNCIA ESCOLAR NO CASO DOS COLÉGIOS DE APLICAÇÃO – 1679  

Luciana Santos (UFF) 

132. A GESTÃO DEMOCRÁTICA NOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO 
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE SUDOESTE BAIANO – 1687  

Claudio Silva Matos – UESB, Camila Ferreira Sousa – UESB, Ruth Prado Trindade – UESB 

133. A GESTÃO ESCOLAR EM UMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA: IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICA DE GESTÃO ESCOLAR NO ESTADO DO PARÁ – 1695  

Sandra Suely Lopes Souto da Silva – UNICID, Cristiane Nobre Nunes – UNICID 

134. EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA, ATIVIDADES DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 
EM ESCOLAS ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO – 1703  

Walace Ferreira – CAp-UERJ, Rodrigo de Souza Pain – CAp-UERJ, Alberto Alvadia Filho – 
IFRJ, Juliana Dias Lima – ICS/UERJ 

135. SOCIEDADE, DEMOCRACIA E ESCOLA: LIMITES E POSSIBILIDADES DO IDEAL 

DEMOCRÁTICO DA EDUCAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE UBERLÂNDIA-MG – 
1711  

Lyvia Fernanda Leal - RPME/UDI 

136. TORNAR-SE ESCOLA PÚBLICA DEMOCRÁTICA: A EXPERIÊNCIA DE UMA EMEF DE 

HORTOLÂNDIA-SP – 1719  

Raul Cabral França – UNICAMP, Cristiane Conceição Santos – UNICAMP, Ana Maria 
Falcão de Aragão – UNICAMP, Victória Valério de Macedo – UNICAMP 

137. UM MENINO COM MEDO: CONVERSAS NOSDOSCOM OS COTIDIANOS 
DEMOCRÁTICOS EM UMA ESCOLA PÚBLICA – 1726  

Silvia Beatrix Tkotz 



138. GESTÃO DEMOCRÁTICA: UM OLHAR POSSÍVEL NA COORDENAÇÃO DE UM 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM FORTALEZA – 1732  

Flávia Maria Rufino de Souza - SME , Marlúcia Chagas de Lima - SME Fortaleza, Querem-

Hapuque Monteiro Alves – UNIFOR 

139. GESTÃO DEMOCRÁTICA: DIÁLOGO ENTRE ESCOLA, FAMÍLIA E  
COMUNIDADE – 1737  

Ana Carolina Campos de Menezes - SME - Rio de Janeiro, Isabella Coelho Figueiredo - 
SME – Niterói 

140. ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O DIRETOR DA ESCOLA PÚBLICA – 1745  

Carmem Lucia Santos – UFPA, Terezinha de Fátima Andrade Monteiro dos Santos – 

UFPA 

141. O PAPEL DO SUPERVISOR ESCOLAR COMO COLABORADOR/INCENTIVADOR DAS 
ATIVIDADES DO COTIDIANO ESCOLAR: UMA REALIDADE POSSÍVEL – 1750  

Edna de Oliveira Telles – SME-SP/DRE PJ, Marcia Cordeiro Moreira – SME-SP/DRE PJ, 

Maria Nazareth Moreira Vasconcelos – SME-SP/DRE PJ, Silmar Leila dos Santos – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

142. PESQUISA EM EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E 
COTIDIANO ESCOLAR – 1757  

André Luiz dos Santos Barbosa – UFRJ e ISERJ, Angela Maria Venturini – UFRJ e ISERJ 

143. EDUCAÇÃO COMO ATO POLÍTICO EM CONTRAPOSIÇÃO AO MOVIMENTO ESCOLA 
SEM PARTIDO: TECENDO SENTIDOS – 1765  

Regina Aparecida Correia Trindade – (UFRJ/UERJ/FFP) 

144. A COMPREENSÃO DO FRACASSO ESCOLAR: CONSTRUINDO UM PERCURSO A 
PARTIR DO ESTUDO EM PERIÓDICOS – 1773  

Francielly Dias Costa Oliveira – UFG, Marcilene Ricarda da Silva Valverde – UFG 

145. OFICINAS DE APROFUNDAMENTO: O REPENSAR DE PRÁTICAS TRADICIONAIS NA 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE APRENDIZAGEM A TODOS OS ALUNOS – 1780  

Lucia Helena Carvalho Gonzalez – UNIMES, Aparecido Fernando da Silva – UNIMES, 

Elisabeth dos Santos Tavares – UNIMES, Jaqueline Cabral Alves Dornelas – SMB 

146. AS TENSÕES E DESAFIOS QUE PERMEIAM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NA 
ESCOLA – 1786  

Camila Vanessa Schmitz – IFRS Campus Feliz, Edson Carpes Camargo – IFRS Campus Feliz 

147. A ESCOLA EM RELAÇÕES DIALÓGICAS: ESTUDANTES COMO AGENTES ATIVOS DA 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO – 1791  

Bruna Alves Cruz Vieira – UFF, Thaís Pio Marques – UFF 



148. UM OLHAR PARA AS QUESTÕES DE GÊNERO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: O 

JOGO COOPERATIVO COMO UM CAMINHO DE INCLUSÃO – 1799  

Mateus Gomes de Loureiro Alves – RMES e PPGEd/UFF 

149. OFICINA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: APRENDENDO COM JOGOS 

E DESAFIOS – 1807  

Amanda Taranto, Andreia Passos, Carolina Nadaf 

150. LETRAMENTO LÚDICO A PARTIR DA PERSPECTIVA FREIREANA – 1815  

Edivana de Almeida Valente – UEPA, Caroline Barros da Silva – UFRA 

151. ANÁLISE DE PRODUÇÕES ESCRITAS SOBRE UMA PROBLEMÁTICA SÓCIO-AMBIENTAL EM 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE CIÊNCIAS – 1823  

Natan Henrique Bataglia Felisberto – FFCLRP-USP, Larissa Aline do Nascimento – IF-USP, 
Alan de Marco Barbosa – IF-USP, Sofia Valeriano Silva Ratz – IF-USP 

152. A INTERDISCIPLINARIDADE COMO PROPOSTA DE ENSINO: UM RELATO SOBRE 
AULAS INTEGRADORAS DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – 1830  

Alyson Fernandes de Oliveira – IFG - CÂMPUS ANÁPOLIS, Margareth Santoro Baptista de 

Oliveira – EPCAR / IFG - CÂMPUS ANÁPOLIS, Juliana Pfrimer Capuzzo – IFG/CÂMPUS 
ANÁPOLIS, Luciane Dias Pereira – IFG/CÂMPUS ANÁPOLIS 

153. A LITERATURA E A MATEMÁTICA: PONTOS E CONTRAPONTO – 1838  

Rosilene Pova - Prefeitura municipal de Mauá (PMM) 

154. A ESCRITA E A PESSOA: APRENDER-SE – 1844  

Felipe Chaves – PPFH-UERJ 

155. A PRODUÇÃO DA LOUCURA NA ESCOLA: COMO ESQUIZOFRENIZAMOS  O NOSSO 
COTIDIANO? – 1852  

Marília Andreata (SEB) 

156. DA ÁRVORE AO RIZOMA: PARA SACUDIR E DESENRAIZAR O ENSINO DE HISTÓRIA  

– 1860  

Mariana de Oliveira Amorim – Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

157. COMEÇANDO O DIA COM MÚSICA – 1867  

Paulo Henrique Pienta – FEPE / FAEL, Ana Cristina Gipiela Pienta – FAEL 

158. IMAGENS NO MATERIAL DIDÁTICO DOS PROJETOS DE CORREÇÃO DE FLUXO: 
UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA IDEOLÓGICA – 1874  

Mariana Vera Cruz – CPII 

 

 



159. EM UM COTIDIANO DE IMAGENS NA SALA DE AULA – 1882  

Aldo Victorio Filho – UERJ, Pâmela Souza da Silva – UERJ, Rodrigo Torres do Nascimento 
– UERJ 

160. CORPO, ESCOLA, MOVIMENTO E BELEZAS – 1890  

Bianca de Menezes Castro da Silva – UERJ\ProPEd 

161. ASPECTOS COGNITIVOS E MOTORES DO BALÉ CLÁSSICO NO PROCESSO ENSINO -
APRENDIZAGEM – 1896  

Maria Rosemi Araújo do Nascimento, Hévila Gabrieli Nascimento de Campos 

162. ENTRE FABULAÇÕES E IMAGEM E AFETOS: DIÁLOGOS E INSURGÊNCIAS COM A 
EDUCAÇÃO EM BIOLOGIA – 1903  

Sandro Prado Santos – UFU, Matheus Moura Martins – UFU 

163. A PRODUÇÃO IMAGÉTICA COMO RECURSO DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL: PROJETO CAMINHOS DAS FERROVIAS, NATUREZA E CULTURA – 1912  

Gabriela Loureiro Martins Ricetto – UFPR, Ayche Ahmed Elmograbi Barreto – SEED/PR, 
Almerilis de Oliveira Ramos – UFPR, Liara Cristina Biss – UFPR 

164. HUMANOS E A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA: UM OLHAR A PARTIR DAS 
DIFERENÇAS GENÉTICAS – 1918  

Marise Basso Amaral – UFF, Russel Teresinha Dutra da Rosa – UFRGS 

165. MÃOS NA HORTA – 1926  

Lucimara Cristina Borges da Silva – UEG, João Henrique Suanno – UEG 

166. BUCKMINSTER FULLER E A EDUCAÇÃO EM DESIGN SUSTENTÁVEL – 1934  

Julia Teles da Silva – UFCG 

167. OS POLICIAIS/PROFESSORES DE UM COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO: COM ELES SERIA POSSÍVEL PROMOVER UMA ECOLOGIA DE 
SABERES? – 1941  

Nathalia Christine Santos Corrêa da Silva (PMNI) 

168. CONSTRUTOR DE GRÁFICOS MULTISSENSORIAL PARA ALUNOS CEGOS – 1948 

Vagner Santos da Cruz (IBC) e Patrícia Ignácio da Rosa (IBC)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E 

POLÍTICAS: TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO 

ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, 

DIFERENÇA, DEMOCRACIA E INCLUSÃO 

 

Inês Barbosa de Oliveira 

Temos o direito a ser iguais  

quando a diferença discrimina e  

temos o direito a ser diferentes  

quando a igualdade descaracteriza  

(Boaventura de Sousa Santos). 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 30 

Quis o destino que chegássemos a este ENDIPE, pensado como uma grande festa 

pelas/pelos suas/seus idealizadores, em tempos de pandemia. Tempos doídos e sofridos, cheios de 

perdas e de conflitos éticos, científicos, políticos. Mas também tempos desafiantes, plenos de 

reflexões e aprendizagens, e, sobretudo, tempos de reinvenção da vida e das solidariedades 

possíveis. Em meio a tantos problemas, temos podido assistir a colegas, estudantes, familiares, 

profissionais de saúde e tantes outres praticando solidariedades, junto aos mais frágeis, mais 

expostos e necessitados de alimentos para o corpo e para a alma. O que isso tem a ver com um 

evento científico? Tudo! E particularmente com este nosso eixo, e o desafio que ele traz, de 

assegurar os direitos a que se refere Boaventura em nossa epígrafe, entendendo que só assim 

poderemos pensar uma democracia social de alta intensidade, também conforme o autor. 

Assim, o eixo 4 deste XX ENDIPE, sediado pelas universidades do Rio de Janeiro, onde 

tudo começou há quase quarenta anos, traz uma temática impensável naqueles tempos, em que o 

desafio de repensar a Didática soava como uma ousadia considerada por muitos como 

desnecessária. Nesses quarenta anos, a reflexão não só se mostrou potente e pertinente, como 

necessária. O campo se ampliou e desenvolveu em muitas direções, de modo rizomático, 

entrelaçando e entrelaçando-se com questões aparentemente externas a ele se considerarmos o 

pensamento hegemônico de então. E assim, ao longo desse tempo, esses rizomas cresceram e nos 

trouxeram a esse XX ENDIPE e ao seu eixo 4: Didática(s) entre diálogos, insurgências e 

políticas: tensões e perspectivas na relação entre novas epistemologias, biodiversidade, 

diferença, democracia e inclusão. 

A ideia deste eixo advém do reconhecimento da relevância da inclusão dos debates 

epistemológicos mais recentes em torno da validade de conhecimentos e modos de estar no mundo 

de populações e culturas não europeias, não brancas, não capitalistas. São formas de pensar o 

conhecimento e suas múltiplas facetas não enquadráveis nas perspectivas cientificistas que 

consideram que os conhecimentos só existem se forem cientificamente validados, que operam na 

base da verdade única e com a compreensão tecnicista das escolhas epistemológicas, políticas e 

pedagógicas que envolvem o ato educativo.  

A partir daí, nos pareceu necessário incluir nesta reflexão epistemológica os principais temas 

e reivindicações de povos, sujeitos e seus modos de estar no mundo, sejam eles humanos ou não-

humanos, reconhecendo direitos não só de populações historicamente excluídas, mas também da 

natureza e das formas culturais de habitar o mundo que lhes são próprias, entendendo que não há 

democracia possível fora dessa perspectiva de inclusão de todes e de seus modos de habitar o 
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planeta, e do planeta que habitam. Por isso a referência à diferença, própria do humano, à 

biodiversidade e à inclusão juntamente com a noção de democracia, associando-as, todas, com os 

debates que envolvem as novas epistemologias, frequentemente mais claras em suas relações com 

as políticas do que a episteme moderna e sua suposta e enganosa neutralidade. 

Finalizamos reiterando o que diz nossa epígrafe, que evidencia a importância de não 

transformarmos diferenças em desigualdades e igualdades em mesmidades, já que a pluralidade 

epistemológica, política, cultural, social e individual do mundo é, além de inexpugnável, desejável e 

enriquecedora para todes.  

Organizado em três partes, que buscam respeitar afiliações e similitudes temáticas em torno 

dos diferentes temas contemplados pelo eixo, este livro desafia, portanto, os leitores, a nos 

acompanhar neste “passeio” pelas tantas possibilidades de fazerpensar a educação inclusiva, ou 

seja, para todes, democrática, plural e suas insurgências possíveis. 

Na primeira parte trazemos painéis e pôsteres que abordam os temas “Educação 

Especial, diferença e inclusão”, apresentada em suas especificidades pelas organizadoras Márcia 

Pletsch e Yrlla Ribeiro. Na segunda parte, temos Novas epistemologias, diferença e biodiversidade, 

apresentada por Talita Vidal e, finalmente mas não menos importante, na terceira parte, estão os 

trabalhos que abordam de diferentes formas e a partir de diversas perspectivas, os temas das 

“Criações cotidianas e novas epistemologias: práticas pedagógicas e de gestão em diferentes 

espaçostempos educativos”, apresentada por Inês Barbosa de Oliveira. 

O desafio para o leitor é grande, mas entendemos que vale a pena encarar os tantos 

conhecimentos centrados em diferentes epistemes, que fazem o interesse e a riqueza do eixo 4 do 

XX ENDIPE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO – PARTE 1  

EDUCAÇÃO ESPECIAL, DIFERENÇA E INCLUSÃO 

 

Não existe um único modelo de democracia, ou de direitos humanos ou de expressão 

cultural para todo o mundo. Porém, para todo o mundo precisa haver democracia, 

direitos humanos e uma livre expressão cultural. 

Kofi Annan 

Para enfrentar os desafios da nossa época, tornar a educação mais inclusiva não é algo 

negociável – é a nossa única opção. 

Audrey Azoulay 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 
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Desde os anos de 1990, o Brasil vem ampliando o debate e as diretrizes legais sobre os 

direitos educacionais e sociais de pessoas com deficiências, seguindo perspectivas internacionais. 

Mudanças significativas ocorreram a partir de 2008, graças à Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Ampliou-se significativamente a inclusão escolar de 

alunos que formam o público da Educação Especial -  pessoas com deficiência intelectual, 

deficiência sensorial, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação -

, mediante o suporte do Atendimento Educacional Especializado (AEE), oferecido por meio de 

salas de recursos multifuncionais no turno inverso à escolarização na classe comum, a fim de  

complementar o ensino para alunos com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento e 

suplementar no caso dos alunos com altas habilidades/superdotação. 

Tais políticas impactaram positivamente na vida das pessoas com deficiência, assim como 

em suas trajetórias educativas. Mesmo diante dessa realidade, a Educação Especial - enquanto área 

de pesquisa - ainda é muitas vezes compreendida como sinônimo de práticas educativas segregadas 

em escolas ou classes especiais. No entanto, os avanços teóricos e as mudanças conceituais para 

entender o fenômeno da deficiência tem sido cada vez mais pautados com base no modelo social e 

de direitos. Nesse sentido, ampliou-se o debate sobre as possibilidades dessas pessoas a partir das 

condições de acessibilidade, educacionais ou atitudinais, oferecidas pelo poder público e pela 

sociedade em geral. 

Frente a estas mudanças, o entendimento sobre as políticas de inclusão educacional dirigidas 

a esta parcela da população tem sido analisado a partir dos princípios dos direitos humanos, 

segundo o qual os sujeitos com deficiência devem ter acesso à educação, participar das atividades 

educativas e aprender de modo significativo. 

Considerando tais premissas, o debate sobre a deficiência neste ENDIPE se insere no campo 

da diferença humana integrando o eixo IX – Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: 

tensões e perspectivas na relação entre Novas Epistemologias, Diferença, Biodiversidade, 

Democracia e Inclusão. São 10 painéis e 61 pôsteres com pesquisas e experiências de diferentes 

regiões do país. 

Os leitores têm em suas mãos um rico trabalho, que certamente iluminará aspectos da 

realidade dinâmica e contraditória em que vivemos, bem como suscitará questões necessárias para 

que sigamos adiante nas propostas educacionais numa perspectiva inclusiva, fomentando pesquisas 

e práticas educativas para ensinar e aprender na diversidade humana. 

Desejamos aos leitores uma instigante e boa leitura! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IN/EXCLUSÃO E A EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA: 

ESPECIFICIDADES NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Claunice Maria Dorneles – UNIGRAN e UNIGRAN/Capital (Coordenação) 

Jussara Linhares Granemann – UCDB 

Alessandra Ferreira Braga Carrilho – UCDB 

 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 
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Resumo 

O Painel apresenta os resultados de três pesquisas concluídas, sendo uma de doutorado e duas de 
mestrado, e ter por objetivo trazer ao debate a in/exclusão em diferentes práticas pedagógicas de 
professores, visando refletir sobre uma outra educação possível. O primeiro texto analisa a 
compreensão de professores do ensino regular que possuem estudantes com deficiência visual em suas 
salas de aula sobre os processos de in/exclusão e as possibilidades que suas práticas pedagógicas 
oferecem para a emancipação social desses estudantes. Os dados apontaram que a prática da inclusão e 
o exercício de uma cidadania emancipada devem ocorrer em todos os momentos e espaços da escola e 
que a inclusão escolar é um processo que resulta em múltiplos ganhos, tanto para os estudantes com 
deficiência visual, os quais podem se apropriar das informações recebidas das pessoas que enxergam em 
seu entorno, quanto para os que oferecem auxílio, pois aprendem como ajudar e quais os tipos de 
mediação proporcionam a emancipação dos estudantes com deficiência visual. O segundo texto retrata 
a leitura sob a perspectiva dos estudantes surdos em processos de aprendizagem de sua primeira língua, 
a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e da língua portuguesa escrita. Os resultados demostraram a 
importância da Libras como suporte para consolidação da língua portuguesa escrita aos estudantes 
surdos. O terceiro texto aborda a formação literária dos estudantes. Como resultados, destacou-se o 
valor estético, emancipador e transformador da literatura infantil, e que as obras literárias destinadas às 
crianças podem ser traduzidas como espaços de diálogos para além da escolarização, possibilitando 
alternativas para abordar assuntos como diversidade de raça e o olhar sensível aos in/excluídos. Os 
textos apresentam pesquisas que têm em comum a preocupação em construir uma educação inclusiva e 
emancipatória. 

Palavras-chave: In/Exclusão. Estudantes Cegos. Estudantes Surdos. Leitura Literária.  

O PROCESSO DE IN/EXCLUSÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL: A COMPREENSÃO DOS PROFESSORES E AS POSSIBILIDADES DE 

EMANCIPAÇÃO SOCIAL 

Claunice Maria Dorneles – UNIGRAN e UNIGRAN/Capital 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste artigo, descreve-se e analisa-se o que dizem os professores do ensino regular que 

possuem estudantes com deficiência visual em suas salas de aula sobre a in/exclusão no processo de 

escolarização na educação básica, especialmente no que se refere às possibilidades de emancipação 

social desses estudantes.  

A abordagem metodológica adotada foi qualitativa, e a pesquisa de campo foi realizada em 

quatro escolas da rede pública, tendo cinco professores de diferentes áreas do conhecimento da 

educação básica como sujeitos participantes. Os critérios utilizados para a seleção dos sujeitos da 

pesquisa foram os seguintes: docentes da rede estadual e da rede municipal de ensino de Campo 

Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul.  
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A pesquisa, aqui entendida como um ato político, fundamentou-se nos teóricos críticos da 

educação, dentre os quais se destacam as contribuições de Apple, Au e Gandin (2011), Freire (1987, 

2005, 2008, 2011), Santos e Nunes (2003), Lopes e Fabris (2013) e Slee (2011), entre outros que 

problematizam o processo de in/exclusão escolar. A teoria crítica “[...] busca expor o modo como as 

relações de poder e desigualdade (social, cultural, econômica...) [...] são postas em questão na 

educação formal e informal das crianças e dos adultos.” (APPLE; AU; GANDIN, 2011, p. 14).  

Com base nessa perspectiva teórica, assume-se que a inclusão e a exclusão são processos 

inseparáveis, pois, conforme defendem Lopes e Fabris (2013, p. 110-111), “[...] a in/exclusão deve 

ser a condição para pensarmos as nossas práticas educativas escolares”, uma vez que “a inclusão e a 

exclusão não são opostas uma da outra, são faces da mesma moeda.”  

Dessa forma, procurou-se realizar uma pesquisa pautada em ações dialógicas e 

transformadoras, buscando analisar as falas dos pesquisados a partir dos interlocutores citados. 

Buscou-se, ainda, no processo de estada no território dos e com os professores que foram sujeitos 

da pesquisa, extrair informações sobre o convívio desses profissionais junto aos estudantes com 

deficiência visual.  

A compreensão desses professores sobre a escolarização, os processos de in/exclusão e as 

possibilidades de emancipação social do estudante com deficiência visual esteve presente em suas 

falas, em suas práticas docentes e, sobretudo, em suas crenças e esperanças.  

O PROCESSO DE IN/EXCLUSÃO ESCOLAR E AS POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO 

SOCIAL 

A escola consiste em um espaço social em que, segundo Machado (2009, p. 71), “[...] por 

mais que tenha sido imposta a ideia de homogeneização das turmas, o que as move é a 

heterogeneidade, a multiplicidade e a complexidade.” Partindo desse prisma, a inclusão social deve 

estar no projeto político pedagógico escolar.  

Nesse sentido, para a professora Joana, as condições dadas ao estudante são fundamentais 

para a concretização de uma educação inclusiva. 

Eu procuro contribuir para esse movimento da inclusão de uma forma efetiva. Porque 

eu acho que só ter o aluno na sala, você só está ali, não é de fato a inclusão. Você tem 

que proporcionar que esse aluno cresça, que esse aluno aprenda, que ele tenha 

condições de se desenvolver como os outros. Só estar ali, não resolve! (Professora 

Joana). 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 37 

A prática da inclusão e o exercício de uma cidadania emancipada devem ocorrer em todos os 

momentos e espaços da escola. No entanto, Machado (2008, p. 43) chama atenção para o fato de 

que “[...] em diferentes instituições de ensino consideradas inclusivas, existem apenas práticas 

pontuais acunhadas de inclusão, realizadas por um educador ‘extraterrestre’ que tem dignidade e 

respeita a dignidade e a singularidade de seus educandos.”  

Seguindo a perspectiva da teoria crítica da educação que pauta a tese, percebe-se que a 

inclusão escolar continua acontecendo em espaços específicos, o que dá o tom de in/exclusão. 

Apesar disso, o professor de Matemática Joaquim afirma, de maneira otimista:  

Eu admiro a vontade própria que ele tem [referindo-se ao estudante cego]. De 

aprender mesmo. Porque aqui nós temos alunos que, de uma certa parte, estão 

interessados apenas no Modelo dezenove1 Então, você não vê tanto empenho de 

querer aprender mesmo. De querer saber o porquê. E isso, ele quer saber. Então, o que 

me chama atenção nele é a vontade, do querer dele! Dele falar: “Eu quero aprender. 

Eu não estou aqui só para ouvir. Mas eu quero entender o que está sendo dito.” É isso 

que faz com que eu admire o Hugo. (Professor Joaquim). 

Para Souza (2008), a valorização dos referenciais perceptivos do aluno cego ou com baixa 

visão pelos professores e colegas que trabalham em sala de aula e fora dela contribui para perceber, 

pensar e agir. A oportunidade de convivência pode proporcionar uma constante troca, ampliando 

tanto as potencialidades do estudante com deficiência visual como dos demais estudantes e 

professores que enxergam.  

Sob essa ótica, percebe-se que a inclusão escolar é um processo múltiplo, que resulta em 

ganho para os estudantes com deficiência visual, que podem se apropriar das informações recebidas 

das pessoas que enxergam em seu entorno, e para as pessoas que oferecem auxílio, pois aprendem a 

atuar como mediadores da aprendizagem e quais os tipos de ajuda proporcionam a emancipação 

desses estudantes. Nas palavras de Freire (2005, p. 79), “o educador já não é o que apenas educa, 

mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 

educa.” 

Percebe-se essa premissa também na fala do professor Joaquim:2  

 
1  Certificado de conclusão do ensino médio. 
2 O MEC cria em 2007 o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para medir a qualidade de cada escola 
e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no desempenho do estudante em avaliações externas 
preparadas pelo INEP, em taxas de aprovação em Língua Portuguesa e Matemática. Ressalta-se que o índice elaborado 
pelo INEP tem como prerrogativa demonstrar numericamente as condições de ensino no Brasil e que a fixação da média 
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Ele [referindo-se ao estudante cego, Hugo] diz que cada vez, ele aprende muito mais 

do que ele já sabe. E o que mais assim me deixa feliz, que é gratificante para mim, que 

eu vi uma grande evolução por parte do Hugo. Em tudo. Como socialmente dizendo, 

cognitivamente dizendo. Ele superou muito às expectativas, tanto minhas, como as 

dele. E agora faltam poucas provas, ele está acabando. Então assim, no início parecia 

que ia ser uma dificuldade. Mas depois se tornou muita facilidade. (Professor 

Joaquim, grifo nosso). 

De acordo com Machado (2009), o objetivo da escola não é levar todos os estudantes a um 

nível de desenvolvimento padrão, e o professor Joaquim demonstra compreender que o processo 

pedagógico tem especificidades que devem ser levadas em consideração quando se pretende uma 

educação inclusiva. 

Na perspectiva inclusiva e de uma escola de qualidade, os professores não podem 

duvidar das possibilidades de aprendizagem dos alunos, nem prever quando esses 

alunos irão aprender. A deficiência de um aluno também não é motivo para que o 

professor deixe de proporcionar-lhe o melhor das práticas de ensino e, [...] deve partir 

da capacidade de aprender desses e dos demais alunos, levando em consideração a 

pluralidade das manifestações intelectuais. (MACHADO, 2009, p. 72-73). 

A professora Carolina, de forma positiva e otimista, ao relatar suas observações sobre o 

cotidiano da sala de aula com o estudante cego, afirma que a busca de superação acontece a todo 

instante e, por não ficar presa às limitações da cegueira, passa ser um referencial para os demais 

colegas de sala. A professora também percebe que há outras formas de percepção. 

Então. Só a gente observa, cada vez eu vejo mais isso, que o aluno com a deficiência, 

ele quer buscar. Ele quer correr atrás. O Pedro é um menino que ele quer estudar, ele 

quer vencer na vida, ele conta do trabalho dele, a vida dele. Então isso é muito, faz 

com que os colegas cresçam, quanto eu que dou aula para ele também. Ele consegue 

enxergar de outras maneiras. E ele vê com o coração mesmo. Ele está sempre de bom 

humor. (Professora Carolina). 

Em conformidade com que discorre Freire (2008), a possibilidade de emancipação parte do 

pressuposto de que não há um modelo pronto, e sim a descoberta no processo de interação, do 

reconstruir, em que a inclusão se dá pela liberdade, pela resistência e pelo reconhecimento de 

pertença. A partir desse ponto de vista, a promoção de socialização entre os estudantes com 

 
seis a ser alcançada tem como base o resultado obtido pelos países da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). A nota seis é a média dos exames, que fora obtida pelos países desenvolvidos 
que ficaram entre os 20 mais bem colocados do mundo. Disponível em: <www.mec.gov.br>. Acesso em: 16 jun. 2013. 
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deficiência visual e os estudantes que enxergam, os recursos adequados e o tratamento de forma 

respeitosa favorecem um ambiente de confiança e de esperança, em que todos, tanto a turma quanto 

o professor, saem ganhando. 

O educando se reconhece conhecendo os objetos, descobrindo que é capaz de 

conhecer, assistindo à imersão dos significados em cujo processo se vai tornando 

também significado crítico. [...] o educando precisa torna-se educando assumindo-se 

como sujeito cognoscente e não como incidência do discurso do educador. (FREIRE, 

2008, p. 47-48). 

A professora Ana reconhece que a inclusão possibilita a emancipação não somente do 

estudante com deficiência visual, mas a sua própria, ao expressar sua satisfação em lecionar no 

noturno para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA. Há uma relação dialógica entre 

os estudantes e o professor, para a compreensão do conteúdo que sirva para a vida, para a formação 

de cidadãos: 

O Pedro é um caso especial. Porque como eu disse, eu já trabalho com ele há quatro 

anos. Então, assim, a princípio, os primeiros anos foram bastante difíceis. Eu ficava 

assim apavorada e preocupada com ele em outras disciplinas. Tipo assim: como que 

ele vai entender Matemática? Porque História, que é a minha disciplina. Eu posso ler 

em voz alta, comentar com ele, que ele vai assimilando. Não tem assim, tanta 

necessidade de estar visualizando, a questão das fórmulas, Física, Química, então eu 

ficava desesperada. Mas aí, a gente foi se acostumando. E ele é uma pessoa muito 

esforçada, também. Eu também já trabalhei Sociologia com eles. A gente trabalha 

assim, de uma forma bem dinâmica. Formamos grupos, discutimos. A gente não fica 

muito presa à questão de só copiar conteúdos. Lógico, o conteúdo é essencial. Mas, eu 

estou sempre tentando trazer isso para o dia a dia. Eles estão sempre fazendo 

comentários. A gente faz assim, um entrosamento bem bom mesmo. E surte efeito. É 

uma maravilha dar aulas na EJA! Pelo menos desta escola. Faz seis anos que eu 

trabalho aqui. É muito gratificante! Eu chego até a brincar com eles. Eu falo que de 

dia eu me estresso e de noite eu relaxo. É muito bom! (Professora Ana). 

De modo semelhante à professora Ana, a fala da professora Sara expressa uma relação 

pedagógica pautada em um modelo educacional emancipatório. Informou que no ano anterior já 

havia lecionado em uma sala que possuía um estudante com baixa visão, e percebeu que o aluno 

estava sempre aberto para o novo. Aproveitando a oportunidade de formação oferecida pela 

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande – SEMED, realizou uma especialização lato 

sensu e inscreveu-se como voluntária no Instituto Sul-mato-grossense para Cegos “Florivaldo 
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Vargas” - ISMAC a fim de desenvolver a pesquisa. A convivência com pessoa com deficiência 

visual possibilitou que a professora Ana visse a inclusão escolar como possibilidade de 

emancipação social por meio das Artes. 

No caso da minha matéria em especial, artes eu posso trabalhar com todos os assuntos. 

É uma disciplina de expressão. Então, o aluno expressa aquilo que ele está sentindo. 

Ele expressa o conhecimento que ele obteve da matéria. A visão crítica dele com 

relação ao mundo lá fora. O conteúdo, mesmo trabalhando um conteúdo específico, eu 

tenho como abranger e como interagir com outros assuntos. Através do desenho, 

através da escultura, através de uma fotografia. Existem várias leituras possíveis. 

Através da própria linguagem do próprio Português. Porque há uma simbologia 

também. As letras também são símbolos. Então eu também posso trabalhar dessa 

forma com eles. (Professora Sara). 

A professora Sara, por sua vez, remete ao entendimento de que a emancipação social 

perpassa a inclusão escolar. Na perspectiva crítica educacional, a emancipação requer persistência, 

pois, de acordo com o pensamento de Santos (2007, p. 54), “[...] temos de enfrentar desafios 

exigentes, [...]. O primeiro desafio é reinventar as possibilidades emancipatórias [...] uma utopia 

crítica. Estamos em um contexto em que é necessário tentar outras aprendizagens de utopia crítica.”  

Vale notar que, apesar dos inúmeros obstáculos que possam aparecer para os professores dos 

estudantes com deficiência visual, existem educadores, como as professoras Sara e Ana, 

empenhados em romper as barreiras das desigualdades e da inclusão escolar por meio da Arte, 

contribuindo para o processo emancipatório da educação inclusiva e para a construção de um 

espaço de novas vivências e descobertas de possibilidades.  

Pode-se afirmar, juntamente com Profeta (2007), que os professores de artes que atuam de 

forma bem ampla possibilitarão que os estudantes com deficiência visual participem na sociedade 

não como um espectador tão somente, mas de forma participativa, pois por meio da arte é possível a 

condução do seu desenvolvimento, o despertar de sua sensibilidade, o que amplia a possibilidade de 

sua inclusão de maneira digna, crítica e emancipatória. A autora defende ainda que 

[...] a arte ensina que é possível transformar, ser flexível, ser original, saber elaborar, 

criar e aprender – não a formação artística, mas, sim, o uso da arte como agente de 

criação, modificando o meio e possibilitando ao indivíduo seu bem-estar social. 

(PROFETA, 2007, p. 225). 

O professor Sebastião, de Educação Física, expressa que a emancipação é, sobretudo, a 

vontade do estudante em participar das atividades, de vencer a timidez para criar novos vínculos de 
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amizade, haja vista que a falta de visão impossibilita a interação que acontece pelo olhar (de 

aproximação e/ou repulsa) entre as pessoas que enxergam. A partir do momento que o estudante se 

sente à vontade, o processo de aprendizagem acontece. Porém, expressa que não consegue fazer 

adaptações em todas as atividades para o aluno cego.  

É da vontade deles fazerem. Só que é assim. Eles se sentem à vontade, a partir do 

momento que eles se sentem à vontade com a sala. No início do ano mesmo, é 

extremamente complicado. Até você conseguir... Eu não diria nem que seria aceitação. 

Mas até desse aluno com necessidade, ele se aceitar perante a sala para fazer atividade. 

Mas, a partir do momento em que ele já consegue interagir, ele participa de maneira 

natural. Ele perde até aquela timidez. “Ah! A gente pode fazer aquela atividade? É que 

aí eu consigo fazer!” Ele tem vontade de participar da atividade. Só que nem tudo a 

gente consegue adaptar. (Professor Sebastião). 

O estudante com deficiência visual tem as mesmas condições de acompanhar e aprender 

todos os conteúdos, igualmente aos estudantes que enxergam. Entretanto, é preciso fazer as 

adaptações necessárias e utilizar os recursos didáticos apropriados. Nesse sentido, Gil (2000, p. 47), 

ressalta que “[...] com frequência, ao criar recursos didáticos especiais para aprendizagem de alunos 

com necessidades especiais, o professor acaba beneficiando toda a classe, pois recorre a materiais 

concretos, facilitando para todos a compreensão dos conceitos.”  

Nas observações realizadas durante a pesquisa, registradas em um Diário de Campo, 

percebeu-se diversas situações em que houve esforços entre os próprios estudantes para interagirem 

entre si, buscando saídas para se sentirem incluídos, ainda que também vivenciassem processos de 

in/exclusão. Destaca-se, como exemplo, o registro de uma aula de Educação Física do professor 

Sebastião, em que um estudante surdo jogava uma partida de poli bate com o estudante cego, com 

uma das mãos em baixo da mesa e olhos vendados. Possivelmente, a estratégia de vendar os olhos 

destinava-se a oferecer condições de equidade durante a partida, mas, por ele não ouvir, estava com 

uma mão em baixo da mesa para perceber a vibração da bolinha.  

Nesse sentido, remetendo ao pensamento de Freire (1987), pode-se afirmar que é a partir de 

uma educação comprometida e desafiadora que o professor possibilita ao estudante suas próprias 

descobertas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa apontou que os professores do ensino regular entrevistados compreendem o 

processo de inclusão dos estudantes com deficiência visual e o exercício de uma cidadania 

emancipada como processos inseparáveis, que precisam ocorrer em todos os momentos e espaços 

da escola, reconhecendo a importância de se promover a socialização entre os estudantes com 

deficiência visual e os estudantes que enxergam.  

Os professores também percebem a luta dos estudantes com deficiência visual para estarem 

incluídos, e que os recursos adequados e o tratamento de forma respeitosa favorecem um ambiente 

de confiança e de esperança, em que todos, tanto a turma quanto o professor, ganham em novos 

aprendizados de uma educação possível. 
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Resumo 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar a compreensão dos professores do ensino regular 
que possuem estudantes com deficiência visual em suas salas de aula, sobre a in/exclusão desses 
estudantes em suas práticas pedagógicas, bem como, visa compreender os processos de in/exclusão 
escolar quanto às possibilidades de emancipação social. A abordagem metodológica adotada é de cunho 
qualitativo, fundamentada em teóricos críticos da educação.  O recorte temporal para pesquisa de 
campo no período compreendido entre 2007 a 2012. Os instrumentos de coleta de dados foram 
entrevistas semiestruturadas e observações. As análises dos dados nos guiaram para os seguintes 
resultados: a in/exclusão dos estudantes com deficiência visual no ensino regular numa perspectiva dos 
professores implicou a consciência dos obstáculos, mas também a esperança e um posicionamento 
diante das práticas e teorias educacionais vividas nas escolas. Verificou-se que a prática do processo de 
inclusão e o exercício de uma cidadania emancipada devem ocorrer em todos os momentos e espaços 
da escola. Dessa forma, a inclusão escolar é um processo múltiplo, que resulta em ganho para os 
estudantes com deficiência visual, ao se apropriarem das informações recebidas das pessoas que 
enxergam em seu entorno, que ao oferecerem ajuda, aprendem como ajudar. Defende-se que os 
professores que lecionam no ensino regular para turmas que possuem estudantes com deficiência 
visual, em processo de inclusão, reconhecem e fortalecem a luta dos estudantes privados da visão para 
estarem incluídos. Os professores também reconhecem que com os recursos adequados e o tratamento 
de forma respeitosa favorecem um ambiente de confiança e de esperança, em que tanto estudantes com 
deficiência e/ou sem deficiência visual, bem como os professores, constroem um processo de 
emancipação social. 

Palavras chaves: In/exclusão.  Deficiência visual. Emancipação social. 

APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA 

ESTUDANTES SURDOS: ESTUDO DE CASO 

Jussara Linhares Granemann – UCDB 

INTRODUÇÃO 

Os surdos, enquanto bilíngues, utilizam como meio de comunicação a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), reconhecida legalmente como língua por meio da Lei nº 10.436/2002, sendo 

considerada como primeira língua para os surdos, consequentemente a Língua Portuguesa escrita 

como segunda língua. 

Assim, são considerados aprendizes de uma outra língua, portanto perpassam os mesmos 

níveis de aprendizagem dessa nova língua, o que indefere a modalidade oral, escrita ou sinalizada. 

Esse processo é reconhecido como interlíngua, a fase que os aprendizes de uma segunda língua 

perpassam, a partir de sua primeira língua, até atingir a fluência de uma nova língua. 

No transcorrer do aprendizado da Língua Portuguesa escrita, os estudantes surdos perpassam 

o mesmo processo de interlíngua que os ouvintes que utilizam a modalidade oral, desde que 
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possuam fluência na primeira língua para que possam realizar representações mentais e linguísticas 

necessárias para a aprendizagem dos novos conhecimentos. 

A pesquisa buscou analisar textos produzidos por estudantes surdos, em fase de letramento 

matriculados em diferentes anos escolares, usuários tanto da Língua Brasileira de Sinais – Libras 

quanto da Língua Portuguesa escrita, com base em uma proposta bilíngue, na qual foram 

observados os estágios de interlíngua vivenciados por estes no transcorrer do processo de 

aprendizagem da Língua Portuguesa escrita como segunda língua.  

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS, LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA E O 

PROCESSO DE INTERLÍNGUA NA APRENDIZAGEM DA SEGUNDA LÍNGUA 

Para Ferreira Brito (1995, p. 11), a Libras é “uma língua natural com toda a complexidade 

que os sistemas linguísticos que servem à comunicação e de suporte de pensamento às pessoas 

dotadas da faculdade de linguagem possuem”. Assim, a Libras enquanto uma língua natural, 

adquirida por meio da interação com surdos fluentes, depende fundamentalmente do seu uso. A 

mesma situação ocorre com Língua Portuguesa na modalidade oral durante o período de aquisição 

de fala com os bebês.  

Como foi afirmado anteriormente, para os estudantes surdos, a Língua Portuguesa escrita é 

reconhecida como uma segunda língua e a Língua Brasileira de Sinais – Libras como primeira 

língua, por meio da Lei nº 10.436/2002 e do Decreto nº 5626/2005, colocando-os como sujeitos 

bilíngues, ou seja, os seus atos comunicativos podem efetivar-se por intermédio dessas duas 

línguas. 

O processo de interlíngua constitui-se por um sistema transitório, utilizado pelos aprendizes 

no período de aprendizagem de uma segunda língua. Carvalho e Silva  (2011), apresentam o 

conceito de interlíngua como:  

Etapas de gramáticas construídas pelo indivíduo no processo de aquisição de uma 

língua alvo, primeiramente sugerido por Selinker (1972), constitui uma ferramenta 

conceitual de grande utilidade ao campo de ensino de língua estrangeira, uma vez que 

elucida o objetivo deste, ou seja, o de diminuir a distância entre a variedade produzida 

pelo aprendiz e a produzida por um falante nativo da língua alvo. (CARVALHO; 

SILVA, 2011, p. 01). 

Desse modo, no processo de interlíngua os aprendizes da segunda língua “conglomeram” as 

estruturas gramaticais, os aspectos sintáticos, os fonológicos, os semânticos e os lexicais das duas 
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línguas procurando ajustar os conhecimentos já consolidados na primeira língua com os novos 

conhecimentos adquiridos na segunda língua.  

Assim, é natural a interferência da primeira língua neste momento, perpassando por 

diferentes níveis até ascender à fluência em outra língua. Neste sentido, os aprendizes procuram 

elementos conhecidos em sua primeira língua para encontrar bases significativas para fundamentar 

a outra língua, ou seja, para que possam encontrar estabilidade e conforto linguístico no decorrer 

desse processo. Chan Vianna (2008), retrata o processo de interlíngua:  

Embora a situação em que os surdos aprendem uma língua oral seja diferente da 

situação das crianças ouvintes que a aprendem como uma primeira língua ou a de 

estudantes ouvintes que aprendem uma língua como segunda língua, Lillo-Martin 

(1998) ressalta que há padrões comuns nos dados obtidos em tarefas de produção e 

compreensão escrita de crianças, em fase escolar, surdas e ouvintes. Os estudantes 

surdos cometem mais equívocos do que os estudantes ouvintes, porém estes desvios 

não violam os princípios da GU, conforme a autora, o comportamento dos aprendizes 

surdos difere do comportamento dos ouvintes na marcação não convergente de 

parâmetros e alguns padrões não convergentes refletem a fixação de parâmetros da 

língua de sinais. (CHAN VIANNA, 2008, p. 67).  

Pesquisadores como Quadros e Schmiedt (2006), Chan Vianna (2008) e Brochado (2003), 

afirmam que o processo de interlíngua pode ser dividido em estágios, subdivididos em alguns 

estágios intermediários.  

Desse modo, para os estudantes surdos, a aprendizagem da Língua Portuguesa escrita reflete 

tanto as estruturas linguísticas apresentadas na Libras quanto as representadas pela Língua 

Portuguesa escrita. 

Em alguns casos torna-se mais visíveis as dificuldades de aprendizagem da língua na 

modalidade escrita por parte de estudantes surdos que são filhos de pais ouvintes e usuários 

somente da língua oral. Esses estudantes muitas vezes iniciam o contato com a Libras tardiamente, 

somente no período escolar.  

Assim, sobre o período inicial de escolarização há um grande peso, o ensino de duas línguas 

concomitante e também o ensino dos conteúdos curriculares durante o processo de letramento. 

Nesse sentido, considerando-se que a Libras é pré-requisito para aprendizagem da Língua 

Portuguesa escrita, o desafio a ser enfrentado pelos estudantes surdos e pelos professores perpassa 
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tanto as questões do âmbito das práticas pedagógicas referentes ao ensino da segunda língua como 

também relacionadas ao âmbito linguístico e ao ensino da primeira língua.    

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

A pesquisa de campo foi realizada em quatro escolas pertencentes à rede estadual de ensino 

de uma capital da região Centro-Oeste do país, com cinco estudantes surdos com graus de perda 

auditiva neurossensorial/mista e severa/profunda.  

Segundo o caderno de formação lançado pelo Ministério da Educação, intitulado “Saberes e 

práticas da inclusão: desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais 

especiais de alunos surdos” (BRASIL, 2006), a perda auditiva, em relação à localização da lesão, 

pode ser de vários tipos, entre eles: neurossensorial, uma lesão irreversível que consiste na alteração 

no ouvido interno (cóclea ou em fibras do nervo auditivo), causada normalmente por meningite ou 

rubéola materna; e mista, quando localizada no ouvido externo e/ou médio e ouvido interno, e 

causada por fatores genéticos, determinantes de má formação.  

Já quanto ao grau de comprometimento ou intensidade da perda auditiva, classificado em 

níveis, o referido documento cita, entre outros: grau severo, que está centrado entre setenta e 

noventa decibéis, no qual há identificação de ruídos familiares, podendo-se perceber apenas a voz 

forte; e grau profundo, centrado a partir de noventa decibéis, em que não há percepção e 

identificação da voz humana, o que impede a aquisição da língua oral.  

O Quadro 1 traz os tipos e graus de perda auditiva dos estudantes participantes da pesquisa. 

Esses estudantes, cuja faixa etária variava entre oito a dezenove anos, são provenientes de classes 

populares e atendidos pelos programas do Governo Federal, e foram escolhidos por fazerem parte 

de um grupo de estudantes em processo de aprendizagem de duas línguas (Libras e Língua 

Portuguesa escrita). O Quadro 1 traz ainda, além dos tipos e graus da perda auditiva, dados como 

escola, idade, sexo, ano escolar dos estudantes.  

Segundo Quadros (1997), os estágios de aquisição de Libras estão divididos em: estágio de 

um sinal, em que há uso de apontamentos, gestos caseiros e movimentos repetitivos; estágio das 

primeiras combinações, no qual ainda há a predominância de gestos caseiros e apoio de sinais 

icônicos, iniciando o uso de sinais isolados da Libras; e estágio das múltiplas combinações, em que 

há utilização de generalizações e associações com grande variedade de vocabulário em Libras. 
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Segundo Brochado (2003), os aprendizes de segunda língua perpassam por estágios de 

níveis de interlíngua, divididos em: estágio de interlíngua I (IL1), com uso somente de palavras e 

conceitos que representam uma ideia; estágio de interlíngua II (IL2) uso de verbos, artigos e 

preposições, produção de pequenos textos com poucas características gramaticais da Libras; e 

estágio de interlíngua III (IL3) produção de textos com característica gramaticais da Língua 

Portuguesa escrita.  

O Quadro 2 evidencia os estágios de interlíngua em que cada estudante surdo estava no 

momento da coleta de dados da pesquisa, apontando cada estágio de aquisição da Libras (Um sinal, 

primeiras combinações e múltiplas combinações), os níveis de interlíngua (IL1, IL2 e IL3) e a 

fluência ou não em Língua Portuguesa escrita. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os dados foram coletados a partir de dois grupos diferentes, o primeiro composto por 

professores e instrutores mediadores da modalidade sinalizada, e o segundo por estudantes surdos.   

Para o primeiro grupo foram utilizados questionários com questões que versaram sobre as 

temáticas de formação em Libras, saberes e práticas pedagógicas. Já com o segundo grupo foram 

realizadas observações in loco e análise de produções escritas. 

Os registros e coleta de dados ocorreram durante as observações das aulas nas disciplinas de 

Língua Portuguesa (36h/a), Ciências (15h/a) e História (15h/a). As observações ocorreram em 

situações em que os estudantes surdos participaram de produções escritas de forma espontânea, 

durante as aulas ministradas pelos professores, sem qualquer interferência por parte da 

pesquisadora. Nesse sentido, foi possível acompanhar o desenvolvimento das aulas, desde a 

explicação dos conteúdos até a produção dos textos analisados posteriormente. 

É importante destacar que os textos selecionados foram analisados a partir da perspectiva de 

escritores aprendizes de uma segunda língua vivenciando estágios de interlíngua. 

A pesquisa completa foi composta por análise de dez produções textuais, entretanto, o 

presente artigo abordará somente dois textos, sendo o primeiro de um estudante iniciante e o 

segundo de um estudante em processo mais adiantado de interlíngua, os quais foram denominados 

como estudante A e estudante B, respectivamente. 
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O estudante A estava matriculado no 2º ano do Ensino Fundamental, e apresentando 

características pertinentes ao estágio de aquisição de Libras “de um sinal”, utilizando apontamentos 

e gestos caseiros como forma de comunicação.  

Sacks (2010), destaca a importância da aquisição e do uso da Libras desde os primeiros anos 

de vida, pois, do contrário, os surdos poderão ter o desenvolvimento linguístico e cognitivo 

prejudicados, fator preponderante nos dois estudantes envolvidos na pesquisa. 

O estudante A iniciou o contato com a Libras na escola, portanto, não se apropriou da língua 

de sinais anteriormente ao ingresso na escola. Rinaldi (1997), destaca que o objetivo da escola é 

oportunizar o desenvolvimento da língua de sinais como forma de expressão linguística, suporte do 

pensamento e desenvolvimento linguístico e cognitivo, a fim de propiciar o aprendizado dos 

conteúdos curriculares, mas entendendo que nesse período inicial o aprendiz já possui contato pelo 

menos elementar com a sua primeira língua. 

O texto apresentado no Quadro 3 foi produzido durante a aula da disciplina de Língua 

Portuguesa, e a proposta consistiu na produção de uma adaptação da música infantil “A janelinha”. 

Em relação a Libras, as dificuldades apresentadas remetem à falta de pré-requisitos essenciais para 

a elaboração de uma produção de texto escrito por conhecimento linguístico restrito em sua 

primeira língua. 

Na análise, fica nítida a sequência simples de palavras, com a ideia do tema da música, pois 

o vocabulário utilizado demonstra que foram retiradas palavras pertencentes ao texto base 

apresentado pela professora, foi identificada a ausência de frases complexas com sentido amplo e os 

verbos foram empregados no infinitivo. 

Em relação ao processo de aprendizagem da estrutura da Língua Portuguesa escrita, o 

estudante A apresenta características que remetem ao nível de interlíngua I – (IL1), semelhante à 

gramática da língua de sinais. 

Já no outro caso, o estudante B, matriculado no 5ª ano do Ensino Fundamental, em relação à 

aquisição da Libras, encontrava-se no estágio das múltiplas combinações, conhecido como a 

“explosão de vocabulário”. 

A professora iniciou a aula explicando o conceito do gênero textual “lenda” por meio de 

vários exemplos de lendas brasileiras. Após as explanações, foi escolhida a lenda do lobisomem 

para releitura e, posteriormente, reescrita.  
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O estudante B iniciou a produção com título compatível com o texto original, destacando o 

objeto central da lenda descrita. Ao analisar o texto, apresentado no Quadro 4, observa-se sequência 

lógica e progressão de ideias de forma coerente, com características estruturais, organizado em 

sequência temporal (início, meio e fim) ordenado em três parágrafos concisos.  

A escrita da palavra “lobisomem” não é observável no decorrer do texto, tal fato pode 

caracterizar desatenção no momento da escrita, e não falta de conhecimento da grafia da palavra, 

pois também ocorreu em “ultimomenino e luae”, escritas sem espaço, com a ausência de 

segmentação das palavras.  

Também foi observado o uso de pontuação (vírgula e ponto final); de letras maiúsculas, por 

exemplo, no início das frases e na palavra “Europa”; verbos flexionados, com exceção da frase “A 

lenda ter um homem pálido, pouco sangue, e com unhas grandes”. Dessa forma, percebe-se um 

texto mais próximo da Língua Portuguesa escrita, convencional.  

No transcorrer do texto há sequência lógica e sentenças complexas com diferenciação 

derivacional. Para Quadros e Schmidt (2006, p. 32), a partir desse momento, a criança passa a agir 

“[...] de forma mais consciente com a escrita, ela passa a ter poder sobre ela, desenvolvendo, 

portanto, competência crítica sobre o processo”. Fica evidente que a utilização de tais elementos 

denota que o estudante B possui noção de textualidade. 

No decorrer da produção textual foi detectado o que Quadros e Schmiedt (2006), destacam 

sobre esse estágio, ou seja, que nele o surdo inicia a combinação de unidades de significado 

formando palavras e frases, apresentando conhecimento nos níveis sintático, morfológico e 

semântico da Libras.  

Com base na categorização de Brochado (2003), a produção textual apresentou 

características referentes ao nível de interlíngua III – (IL3), no qual há predomínio de formas e 

estruturas compatíveis com a Língua Portuguesa escrita, ou seja, o emprego da gramática nos seus 

níveis, principalmente no sintático.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A coexistência da Libras e da Língua Portuguesa escrita constitui papel fundamental, e o 

respeito por suas diferenças e singularidades faz parte do desenvolvimento linguístico, emocional e 

acadêmico dos estudantes surdos. 
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A pesquisa aponta que os estudantes surdos, enquanto “aprendizes” de línguas, perpassam 

os mesmos níveis e as mesmas etapas para aprender a segunda língua. Entretanto, quando há um 

grande diferencial, ou seja, quando há concomitantemente o processo de aprendizagem da primeira 

língua durante esse período, afloraram-se grandes dificuldades. Foram exemplos de estudantes 

iniciantes no processo de aprendizagem da Libras, que estavam ultrapassando o estágio de 

utilização dos gestos e sinais caseiros para os sinais convencionais e de estudantes em nível um 

pouco mais avançado de fluência na língua de sinais e da Língua Portuguesa escrita, percorrendo os 

estágios de interlíngua para futuramente conseguir a fluência na segunda língua. 

Isto posto, as análises trazem à tona questionamentos a respeito de quais aspectos (idade, 

ano escolar, nível de perda auditiva ou grau de fluência em Libras) influenciam a produção de 

diferentes níveis de textos escritos por surdos, aprendizes da Língua Portuguesa como segunda 

língua, já no período inicial de escolarização. Portanto, é imprescindível a imersão nas duas línguas 

para buscar garantias de qualidade e a quantidade de inputs visuais, buscando a aprendizagem 

dessas línguas e também dos conteúdos curriculares. 
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Resumo 

O presente artigo faz parte de um recorte da dissertação de mestrado em estudo de linguagens que teve 
com objetivo analisar os estágios de interlíngua percorridos por estudantes surdos em processo de 
aprendizagem, tanto em sua primeira língua, a Língua Brasileira de Sinais (Libras), quanto em sua 
segunda língua, a Língua Portuguesa escrita. A pesquisa, de cunho qualitativo e de caráter etnográfico, 
pautou-se em estudos de caso com cinco estudantes surdos matriculados no Ensino Fundamental, em 
diferentes anos escolares e em distintos níveis de fluência em Libras e de letramento em Língua 
Portuguesa escrita. Na investigação concluída foram analisados textos produzidos pelos próprios 
estudantes surdos durante as aulas das disciplinas de Língua Portuguesa, de Ciências, e História. É 
importante destacar que as aulas foram observadas com intuito de verificar não somente a produção 
pronta, mas o percurso que cada estudante surdo realizou até chegar à produção escrita final. Os dados 
foram analisados a partir de duas vertentes, a primeira centralizando questões sobre os estudantes 
surdos e a Libras como primeira língua, a partir dos referenciais teóricos propostos por Ferreira Brito 
(1995), Quadros (1997), Quadros e Schmiedt (2006) e Sacks (2010). E a segunda buscando analisar o 
letramento na Língua Portuguesa escrita como segunda língua e como o processo de interlíngua 
intervém na aprendizagem de aprendizes de uma segunda língua, se tal fato ocorre independentemente 
da modalidade, ou seja, oral, escrita ou sinalizada. Para essa discussão, trouxeram-se autores como 
Brochado (2003) e Chan Vianna (2008). Os resultados da pesquisa demonstram a importância da Libras 
como suporte para a consolidação da Língua Portuguesa escrita com os estudantes surdos, aprendizes 
de uma segunda língua, e como perpassam os níveis de interlíngua tal qual aprendizes de línguas orais. 

Palavras-chave: Estudantes Surdos. Libras. Língua Portuguesa escrita. Interlíngua. 

DEMOCRATIZAÇÃO LITERÁRIA PARA OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS 

Alessandra Ferreira Braga Carrilho – UCDB 

INTRODUÇÃO 

O artigo apresenta os resultados da pesquisa que teve como objetivo analisar as obras 

literárias do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), implantado em 2014 para 

suprir a necessidade de ações propostas pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe 

sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, “[...] visando a 

mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica.” (BRASIL, 2007, p. 1).  

Os dados foram coletados por meio da análise dos livros de Literatura Infantil utilizados nas 

classes de alfabetização que correspondiam aos 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental de três 

escolas da capital do estado de Mato Grosso do Sul. 

Segundo o guia do programa, o ciclo de alfabetização conduz “[...] à inserção da criança na 

cultura escolar, assegurando a alfabetização e o letramento” (BRASIL, 2015, p. 6.). Para alcançar 

tais objetivos, deve-se, nessa etapa da escolarização, aprimorar as capacidades de produzir e 
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compreender textos orais em diferentes contextos, sendo tal capacidade garantida pelos direitos de 

aprendizagem.  

Outro instrumento metodológico utilizado foi a observação das práticas das professoras, no 

que se refere à utilização em sala de obras literárias em diferentes contextos. De acordo com Ludke 

e André (1986, p. 30), “[...] a primeira tarefa, pois, no preparo das observações é a delimitação do 

objeto de estudo.” Assim, foi utilizado um roteiro para assegurar que a pesquisadora direcionasse o 

olhar, em cada classe de alfabetização do 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental observada, aos 

seguintes pontos de interesse: a) Organização do Espaço e Obras Literárias, e b) Práticas de leitura. 

Na primeira seção do presente artigo, situa-se a literatura infantil no tempo e espaço escolar, 

a fim de compreender como o lugar que ocupa advém de uma construção histórica de sentido e de 

significado, e como a relação de poder operava e ainda opera na escolha do que entra ou não no 

ambiente escolar. Na segunda seção, aponta-se alternativas para a formação literária democrática 

em espaços escolares diversos, a partir das análises das obras do Pnaic realizadas na pesquisa com 

obras que promovem a “leitura de mundo”, como destaca Freire (1987), e observadas nas práticas 

literárias das professoras. 

LITERATURA INFANTIL: RELAÇÕES HISTÓRICAS, SOCIAIS, ECONÔMICAS E 

CULTURAIS.  

A literatura infantil, o gênero mais presente na escola, surge como representação literária 

voltada à manifestação da experiência da vida burguesa e cotidiana e que tomaria o lugar dos 

assuntos mitológicos e das personagens aristocráticas, como discute Souza (2003). A expansão 

dessa modalidade, marcada pelo processo social e própria de uma época em que se considerava a 

ordem histórica e não apenas o gênero textual, coincide com a emergência da família burguesa 

centrada no trabalho para o consumo e acúmulo de bens.  

Segundo Zilberman (2003), a literatura apresenta uma função social, por vezes suprimida 

por seu uso distante da realidade social: 

Dessa maneira, embora compartilhem uma função, literatura e escola não se 

identificam, se bem que este tenha sido o pretexto para justificar o uso da obra de arte 

ficcional em sala de aula com intuito unicamente pedagógica; aproxima, porém, os 

dois setores. E, se isso já representou a sujeição da arte do ensino, pode-se investigar 

as possibilidades que oferece o oposto desde modelo no qual a didática se submete às 

virtualidades cognitivas do texto literário. (ZILBERMAN, 2003, p. 26). 
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Nessa perspectiva, a literatura infantil formadora não deve ser considerada como uma 

“missão pedagógica”, como aponta Zilberman (2003, p. 26), pois seu propósito é promover a 

cultura e emancipar o pequeno leitor por meio do saber, e não um instrumento didático a serviço do 

docente ou um artefato para determinado conteúdo dos estudantes. 

Silva (2009), destaca que a influência internacional, já nos anos de 1940, desvela a faceta 

econômica e a perpetuação das relações de poder que há por trás das produções da literatura infantil 

nacional que eram destinadas aos menos favorecidos, desde o ingresso das obras literárias no século 

XIX. Essas obras, moralizantes e escolarizantes, atendiam ao interesse da classe dominante que 

visava, por iniciativas comerciais, anestesiar a qualidade intelectual e exaltar a cultura europeia 

naquela época, da mesma forma como atualmente ocorre com a exaltação da cultura estadunidense.   

A indústria das obras literárias e suas intencionalidades, conforme Eagleton (2006, p. 2018), 

regula o que oferecido à sociedade, servindo-se, por exemplo, da crítica literária, que é colocada em 

ação a (de)serviço da própria literatura, pois “[...] seleciona, processa, corrige e reescreve os textos 

de acordo com certas formas institucionalizadas do literário.” O autor/escritor, sujeito criativo do 

processo da produção literária, também é subjugado pela dominação mercadológica, aqui guiado 

pelas editoras que visam as altas tiragem, como é o caso dos editais do Ministério da Educação, 

entre outros.   

Em contrapartida, o acesso a obras literárias nas escolas públicas também pode ser 

compreendido como uma estratégia a serviço da formação de leitores, a depender da qualidade de 

enredo e de outros elementos, como a utilização de práticas democráticas que permitam o livre 

acesso das crianças aos livros de literatura infantil, considerando-se todas as suas especificidades: 

possíveis deficiências, diversidade de cor, gênero, organização familiar, religião ou condição 

socioeconômica, dentre outras.  

Para Coelho (1985, p. 218), a literatura infantil na atualidade “[...] corresponde a uma 

necessidade profunda do tipo de leitor a que ela se destina, em consonância com a época que ele 

está vivendo”, não havendo, portanto, “um ideal absoluto” para a produção literária. Sob a mesma 

ótica, Cortesão (2012), compreende a escola como um arco-íris cultural, um espaço heterogêneo 

com diferentes sujeitos e necessidades de linguagem e comunicação, como é o caso dos estudantes 

que precisam de adaptações para o acesso efetivo às obras literárias. 

Atualmente, a relação entre leitura e literatura continua indireta, limitada e fragmentada, 

uma vez que o modelo estanque da escola contemporânea é o mesmo das escolas comenianas. Tal 

condição assemelha-se ao observado em relação ao processo de alfabetização, conforme apontam 
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Zilberman et al. (1988, p. 17), ao considerarem a interlocução escola – leitura – literatura, 

insatisfatória, pois “[...] a criança afasta-se de qualquer leitura, mas sobretudo dos livros, [...] seja 

por rever na literatura experiências didáticas que deseja esquecer.”  

A leitura literária na escola é um ato representativo dentro do processo de alfabetização. 

Para atribuir sentido a essa ação, é preciso se levar em conta extratos relevantes para essa prática, 

como a construção do real por meio da linguagem. Zilberman et al. (1988), indicam caminhos para 

compreender tal desafio: 

[...] se o ato de ler se configura como uma relação privilegiada com o real, já que 

engloba tanto um convívio com a linguagem, como o exercício hermenêutico de 

interpretação dos significados ocultos que o texto enigmático suscita, a obra de ficção 

avulta como o modelo por excelência da leitura. (ZILBERMAN et al., 1988, p. 19). 

O trabalho com obras literárias implica compreender qual o papel da literatura infantil na 

formação do aluno, especialmente no ambiente escolar. O contato frequente e de qualidade com 

obras literárias pode contribuir para o enriquecimento do processo de aprendizagem e para a 

superação de uma percepção histórico crítica da sociedade, propiciando a capacidade de se 

contrapor à relação de poder.  

Conforme Zilberman et al. (1988, p. 14), a escola foi, e continua sendo, instrumento a 

serviço do poder, haja vista que, embora a escola enfatize a alfabetização, a qual “[...] está se torna 

um direito inalienável reclamado por todos os segmentos da população”, na prática esse direito 

continua sendo “sonegado por alguns.”  

A escola sempre precisou atender às novas configurações da sociedade. Mas, os primeiros 

resultados não foram favoráveis, pois: “[...] a diferença entre expectativas geradas e o resultado 

obtido obrigou a analisar as causas dessa distância e a reconsiderar o modelo de ensino cultural e 

linguístico oferecido pela escola.” (COLOMER, 2007, p. 21). As expectativas lançadas sobre a 

literatura eram de que ela, por si só, seria capaz de alterar o fracasso da escola moderna, 

desconsiderando a crescente precarização do trabalho docente e a nova configuração dos estudantes, 

que é resultado da ampliação da escolarização e da nova composição social do pós-guerra.    

Colomer (2007) e Abramovich (1997), alertam sobre o equívoco de se utilizar os textos 

literários como um pretexto para ensinar a ler e escrever a partir de uma concepção de escrita e 

leitura como mera codificação e decodificação, o que reforçaria um processo de ensino de segunda 

ordem destinado aos sujeitos à margem da sociedade. Assim, é preciso romper com a ideia da obra 

literária como mera fonte de texto para aprender a juntar letras, palavras e formar textos. 
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De acordo com Colomer (2007, p. 17), “Durante séculos a literatura exerceu papel 

preponderante como eixo vertebral do ensino linguístico, a formação moral, a consciência de uma 

cultura com raízes clássicas greco-latina e, desde o século XIX, de aglutinadora de cada 

nacionalidade.” Dessa forma, o cenário descrito indica que na escola o material literário era 

composto de livros destinados ao ensino pedagógico e doutrinador, seguindo interesses distantes 

das reais necessidades do alunado. Não se considerava, nesse período histórico, a necessidade da 

existência de livros diferentes, por exemplo, das cartilhas, do catecismo e das Fábulas de Samariego 

como menciona a autora reportando-se à Espanha. 

Para Abramovich (1997, p. 17), o ato de ler consiste em “[...] suscitar o imaginário, é ter 

curiosidade respondida em relação a tantas perguntas, é encontrar outras ideias para solucionar 

questões. É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos impasses, das 

soluções que todos vivemos e atravessamos.”  

Nessa perspectiva, reitera-se a crítica à tradição de escolarização e utilização dos textos 

literários apenas para fins de doutrinação, moralização ou para o ensino de letras ou fonemas. A 

literatura infantil precisa ser pensada para além do aprender a ler e escrever, o estudante deve se 

reconhecer nas histórias lidas e conhecer outros tempos e espaços. Para tanto, é fundamental a 

escolha de obras literárias que contemplem a diversidade social e cultural encontrada nos espaços 

escolares, contribuindo para que as crianças compreendam o mundo e a si mesmas, sintam-se 

representadas e aprendam a respeitar as diferenças. 

ESCOLA, LEITURA E FORMAÇÃO LITERÁRIA: RESULTADOS DE PESQUISA  

As análises das obras literárias disponibilizadas pelo Pnaic e as observações das práticas 

literárias nas classes de alfabetização conduziram a dois pontos contraditórios. O primeiro ponto é 

que os livros contidos nas três caixas do Pnaic para o 1º, 2º e 3º do ensino fundamental não 

consideraram as especificidades dos estudantes que têm necessidades especiais de acesso, ou seja, 

não foram encontrados diferentes suportes e materiais para a leitura autônoma de estudantes com 

síndromes, deficiências motoras ou intelectuais.  

O outro ponto advém da qualidade das obras, ou seja, da análise a partir de critérios 

relacionados à presença de valor estético, por meio de enredos que superassem a pretensão de 

transmitir valores morais ou que priorizassem exclusivamente os conteúdos escolares, sem 

contextualizá-los com a realidade, ou que não considerassem a ludicidade. Dessa forma, foram 

evidenciados os títulos com vistas a investigar a presença de enredos que tratassem da diversidade 
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de raça e outros temas presentes no cotidiano escolar que afetam estudantes de todas as idades, 

como a adoção. 

As observações das práticas literárias das professoras, que é o item de maior interesse neste 

artigo, é ponto de interseção com as obras literárias destacadas a seguir. A convergência acontece 

pelas escolhas dos títulos e como os enredos são desenvolvidos, a maneira como os diálogos 

assumem papel de destaque nas práticas. 

Os títulos são exemplos dos materiais encontrados após a investigação, e as práticas 

literárias sinalizam alternativas de como o docente encontra obras literárias que promovem a leitura 

do mundo. A observação das práticas literárias, em conjunto com as análises das obras, permitiu 

evidenciar a aproximação de práticas educativas transformadoras.  

Na Caixa I, que contém obras destinadas a estudantes do 1º ano, seis livros de literatura 

foram selecionados, sendo aqui analisados dois, o livro Tanto, Tanto, de Trish Cooke (2006), e Tico 

e os lobos maus, de Valeri Gorbachev (1999). A obra literária de Cooke (2006) traz uma história de 

acumulação com personagens negros. Na história, vários membros da família se reúnem para uma 

festa de aniversário e apresentam o espírito de comunidade existente na cultura africana. 

Já o livro de Gorbachev (1999), obra pertencente ao acervo de obras complementares do 

Plano Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), trata da questão do abandono, dos sonhos e pesadelos 

e de como a figura materna exerce uma função protetora. Na história, o sentimento de abandono é 

constante, e a proteção pode ser uma maneira de os personagens fugirem da realidade em que 

vivem, podendo ainda haver crianças que se identificaram com os lobos maus. É nesse momento 

que a literatura infantil tem sua função latente ao mobilizar emoções, sentimentos e consciência dos 

subalternos.  

Na Caixa II, destinada a estudantes do 2º ano, também foram selecionados seis títulos. 

Destaca-se aqui o texto A melhor família do mundo, de Susana López (2010), que conta a história 

de uma menina que na noite anterior à sua adoção fantasia sobre a família ideal que poderia adotá-

la, descobrindo um pouco de cada família idealizada na sua família do coração. 

Em consonância ao tema, em uma das práticas literárias observadas, a professora fez a 

leitura do livro Manoela de Regina Rennó (2004), que não faz parte dos programas federais 

destinados à leitura ou literatura, no qual o enredo trata da adoção de uma menina negra. As 

intervenções trazidas pelas próprias crianças ao ouvirem a história e questionarem ou relatarem 

situações vividas ou que habitavam seus imaginários ressignificou o diálogo. 
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Na Caixa III, destinada a estudantes do 3º ano, cinco obras foram selecionadas, com ênfase 

no livro Abaré, de Graça Lima (2009), que traz um índio tupi–guarani em meio a uma perseguição 

na floresta. A palavra abaré significa amigo na língua tupi-guarani e os caminhos pelos quais o 

indiozinho percorre, os bichos da floresta que encontra e as descobertas que ele faz sobre suas 

diferenças como espécies o ensinam e o ajudam a amadurecer. 

A obra Histórias africanos para contar e recontar, de Rogério Andrade Barbosa (2012), 

retrata a fauna da África, especialmente as girafas e o camaleão, dois animais típicos deste 

continente. Na prática observada, a docente fez interlocução com as aulas de história e geografia, 

como anunciou às crianças. Foram captados conhecimentos prévios dos pequenos, que estavam 

familiarizados com a região de origem do conto, o que demonstra que a leitura faz parte do diálogo 

em classe. 

A leitura contou com intervenções curiosas de muitas crianças, e a regente considerou todos 

os conhecimentos, agregando sentido a eles, mesmo aqueles que não estavam no contexto no 

momento, indicando que iriam pesquisar para que as próprias crianças chegassem às suas 

conclusões. Este momento foi produtivo e instigante, já que os animais africanos não fazem parte 

do cotidiano dos pequenos e eles puderam construir em seu imaginário, cada qual a seu gosto, as 

características de cada um deles. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

As obras citadas demostram como a literatura infantil pode ser traduzida em espaços de 

diálogo para além do ensino reduzido a decodificação. O valor estético atribuído aos livros propicia 

aos leitores iniciantes experiências para além dos textos contidos nos livros didáticos e servem 

como subterfúgio contra a redução da literatura aos conteúdos escolares.  

No entanto, foi observado que falta investimento na acessibilidade para leitores que 

necessitam de outros instrumentos para ter acesso a esses bens culturais, o que não tem sido 

ofertado pela escola pública de maneira ampla e adequada.  

Para Lajolo (1993), o caminho ainda é longo, pois os escritores das obras infantis perpetuam 

o “compromisso pedagógico”, ainda que tenha sido superada a tendência em usar os textos para 

estudo da gramática. Em contrapartida a autora menciona a adoção de “uma espécie de modelo 

simplificado de análise literária (LAJOLO, 1993, p. 67). A autora descreve as práticas literárias 

mais comuns vivenciadas nas escolas com o propósito de ganhar adeptos para literatura infantil: 
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Entre as atividades hoje mais frequentemente sugeridas para despertar e desenvolver o 

gosto (quase sempre chamado de hábito) pela leitura, encontram-se a transformação 

do texto narrativo em roteiro teatral e subsequente encenação; a reprodução, em 

cartazes ou desenhos, do tema, da história ou de personagens do livro; a criação, a 

partir de sucata, de objetos ou colagem de alguma forma relacionados à história; as 

pesquisas que aprofundam algum tópico que o texto aborda; o prosseguimento da 

história, sua reescrita com alteração do ponto de vista; entrevista (real ou simulada) 

com autor ou personagem do livro; jogral ou coro falado quanto tem intimidade com a 

literatura infantil. (LAJOLO, 1993, p. 70). 

Diante de todas as tarefas dos docentes, são lançados como atrativos livros infantis que, ao 

final, trazem propostas de atividades que facilitariam os fazeres dos educadores. Lajolo (1993) 

salienta que essa demanda de material só não supera as solicitações dos próprios professores 

quando estes anexos não aparecem ao final dos livros de literatura adotados. 

Desperdiça-se, com isso, a criatividade e imaginação genuína. Considerando que o livro de 

literatura infantil na escola serve aos componentes curriculares e seus enredos aparecem como 

subsídio para outras áreas do conhecimento, as atividades que poderiam ser um escape para 

momentos livres das crianças na realidade são transformadas em atividades maçantes, sem 

realmente cumprir muitas vezes até mesmo os objetivos das sequências didáticas desenvolvidas.  

Ou seja, acabam não permitindo que a literatura infantil cumpra seu papel e não promovem 

as habilidades pretendidas pelos educadores. Portanto, superar esse desafio requer pensar também 

as condições de trabalho dos professores. 
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Resumo: 

Este artigo é fruto de uma pesquisa de mestrado em educação que teve como objetivo analisar as obras 
literárias do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), que foi implantado em 2014. 
Ressalta a importância da literatura infantil na formação literária dos estudantes, mas também os 
aspectos socioculturais e econômicos, entre outros, que estão presentes, historicamente, na divulgação 
da literatura para crianças. Na investigação concluída foram analisadas as obras considerando a 
literatura além de uma perspectiva reduzida aos aspectos didáticos, ou seja, utilizada exclusivamente 
para reforçar o processo de alfabetização, mas como um ponto de apoio ao processo de conhecimento, 
seja ele referente à alfabetização ou de outra ordem. Para esta discussão sobre a literatura na escola, 
utilizou-se as obras de autores como Coelho (1985), Colomer (2007), Eagleton (2006), Lajolo (1993) e 
Zilberman (1988, 2003), entre outros. Na perspectiva da democratização da escola pública, destacou-se 
as contribuições de Cortesão (2012). A análise da pesquisa reiterou o valor estético, emancipador e 
transformador das literatura, sendo que as obras citadas neste artigo demostram como a literatura 
infantil pode ser traduzida em espaços de diálogo para além do ensino reduzido a decodificação, pois o 
valor estético atribuído aos livros propicia aos leitores iniciantes experiências e vivências que superam 
os textos contidos nos livros didáticos. Ao retratar realidades outras a partir de enredos lúdicos e 
contextualizados, os livros analisados, que fazem parte do acervo do Pnaic, são alternativas para 
abordar temas como diversidade de raça e adoção, e se aproximam das observações das práticas das 
professoras realizadas nas classes de alfabetização.  

Palavras-chave: Escola pública. Literatura Infantil. Pnaic. 
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Resumo  

O presente painel temático agrega reflexões sobre estratégias para quebra de barreiras ao ensino de 
ciências na perspectiva inclusiva. Para tanto, apresenta discussões teórico-práticas, para o campo da 
Didática, calcadas em pesquisas de campo realizadas na região sul do país. O objetivo do painel é 
promover o diálogo a respeito das barreiras ao ensino de Ciências na perspectiva inclusiva, 
apresentando algumas estratégias que podem contribuir para quebrá-las e assim, buscar-se a inclusão 
plena dos estudantes com deficiência, na Educação Básica. Neste sentido, inaugura o painel, o artigo 
apresentado pela UNIPAMPA, universidade federal situada na Campanha Gaúcha, que traz uma 
análise sobre as barreiras identificadas no ensino de ciências para estudantes com surdez, através de 
uma estratégia de ensinagem, apontando que as barreiras podem prejudicar o ensino destes estudantes, 
principalmente se este for realizado de forma abstrata, tradicional e restritamente teórica. O segundo 
artigo, da Escola de Educação Básica Bernardino Tatu – SEC Dom Pedrito, apresenta uma pesquisa 
que investigou as escolas municipais de Dom Pedrito, identificando as principais barreiras ao ensino de 
Ciências numa perspectiva inclusiva e os materiais didáticos utilizados neste processo, revelando que o 
material didático utilizado com maior frequência para o ensino de Ciências é o livro didático, o qual 
embora tenha limitações quanto ao aspecto prático, ainda é o de mais fácil acesso e utilização pelos 
professores. Por fim, o painel é encerrado com o artigo apresentado pelo IFSUL, abordando os 
desafios ao ensino de Química, a partir da discussão sobre as barreiras ao ensino e estratégias de 
ensinagem, evidenciando que o envolvimento de docentes no planejamento de aulas acessíveis, é 
fundamental. Espera-se com este painel, realizado em evento científico, estimular a discussão a respeito 
do ensino de Ciências e da educação inclusiva, oportunizando tempo-espaço para seja possível 
compartilhar experiências e dialogar a respeito destes temas.  

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Barreiras; Estratégias de ensinagem; Educação inclusiva. 

“SÓ NÃO APRENDE QUEM NÃO QUER?!”: UM ESTUDO SOBRE AS BARREIRAS 

IDENTIFICADAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS DE ESTUDANTES COM SURDEZ POR 

LICENCIANDOS DO CURSO DE QUÍMICA 

Lauren Azevedo Poersch – UNIPAMPA 

Bárbara Alves Branco Machado – UNIPAMPA 

Claudete da Silva Lima Martins – UNIPAMPA 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho possui como objetivo analisar as barreiras identificadas no ensino de ciências 

de estudantes com surdez tendo por referência a utilização da estratégia de ensinagem Phillips 66, 

prática que, de acordo com Anastasiou e Alves (2004), consiste em uma “atividade grupal, onde são 

feitas uma análise e discussão sobre temas/problemas do contexto dos estudantes.” 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 87). Ainda de acordo com Anastasiou e Alves (2004), a Phillips 

66 poder ser “útil” para propiciar a “obtenção de informação rápida sobre interesses, problemas, 

sugestões e perguntas.” (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 87).  
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De acordo com a definição e possível utilidade da Phillips 66 elucidado no parágrafo 

anterior, nossa escolha pela estratégia foi em razão de possibilitar, através de uma dinâmica na qual 

há a participação de todos os sujeitos envolvidos, a exposições de opiniões e pré(conceitos) de 

estudantes licenciandos sobre o ensino de ciências em turmas com alunos incluídos.   

Nossos resultados, derivados dos dados produzidos através dos registros realizados pelos 

grupos durante a estratégia de ensinagem e notas de campo registradas em diário pelas 

pesquisadoras, apontam que devido a crenças culturais estabelecidas sujeitos com surdez são 

considerados imaturos, isolados por opção, linguisticamente pobres e intelectualmente inferiores, 

esses conceitos acabam por estabelecer barreiras de cunho atitudinal que gera outros tipos de 

barreiras como comunicacionais e pedagógicas.  

Percebemos que estas barreiras podem afetar diretamente o ensino de estudantes com 

surdez, principalmente no ensino de ciências, por ser uma componente curricular complexa e, por 

vezes, abstrata, que necessita de reorganização curricular, pedagógica e de atitudes por parte dos 

professores e equipe pedagógica da escola para que possam atender as diversidades presentes no 

ambiente escolar com e sem estudantes com deficiência incluídos, por isso, a relevância do nosso 

tema de pesquisa que buscou problematizar junto a um grupo de licenciandos sobre as barreiras ao 

ensino de estudantes com surdez pensando em estratégias para superação dessas barreiras. 

Mostrando-se necessária essa reflexão na formação inicial de futuros professores. 

A investigação a seguir está estruturada pelas seguintes seções: fundamentação teórica, 

seguida dos procedimentos metodológicos e a apresentação e discussão dos resultados, encerrando 

com as conclusões e as referências citadas ao longo do trabalho. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ao discutirmos sobre as possíveis barreiras verificáveis no processo de ensino de estudantes 

com surdez, primeiramente, faz-se preciso refletirmos sobre como se constituiu a figura da pessoa 

com surdez no contexto social. Lopes (2011, p.7) parte do pressuposto que “a surdez é uma grande 

invenção”, corroborando esse conceito Skliar (2013) explica que no fim do século IX início do 

século XX- até meados de 1970, sujeitos com surdez eram objetos de somente uma preocupação 

por parte dos sujeitos ouvintes: aprendizagem da língua oral como se fosse a única forma de 

integração no mundo dos demais “ouvintes e normais”. 
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Diante desse conceito a educação acabava por ser subordinada a conquista da expressão 

oral. Esse modelo clínico-terapêutico impunha uma visão estritamente relacionada com a patologia, 

isto é, com o déficit biológico.  A surdez do ouvido foi base para construção de estratégias e 

recursos de índole reparadora (SKLIAR, 2013). A medicalização da surdez tinha como objetivo a 

cura para o problema auditivo, vindo a corrigir os defeitos da fala, treinando habilidades como, por 

exemplo, leitura labial. Conforme Skliar (2013, p.105): 

O surdo é considerado uma pessoa que não ouve e, portanto, não fala. É definido por 

suas características negativas; a educação se converte em terapêutica, o objetivo do 

currículo escolar é dar ao sujeito o que lhe falta: a audição, e seu derivado: a fala. Os 

surdos são considerados doentes reabilitáveis e as tentativas pedagógicas são 

unicamente práticas reabilitatórias derivadas do diagnóstico médico cujo fim é 

unicamente a ortopedia da fala. 

Surge então uma crise de identidade e uma série de problemáticas psicossociais, das quais 

constrói-se a identidade surda, uma realidade diglóssica - na qual o oralismo não interveio nem 

resolveu (SKLIAR, 2013).  

“Os livros de psicologia da surdez definem os surdos como linguisticamente pobres, 

intelectualmente primitivos e concretos, socialmente isolados e psicologicamente imaturos e 

agressivos” (SKLIAR, 2013, p. 107). Lane (1988) explica que essas características são parecidas 

como as utilizadas pelos colonialistas europeus em suas descrições sobre os nativos africanos. 

Podemos verificar então algumas atitudes metodológicas comuns na observação e avaliação dos 

psicólogos da surdez e colonialistas europeus, ou seja, a valoração dos surdos de uma posição 

etnocêntrica, considerando-os culturalmente inferiores, privados de certas características humanas e 

carentes de funções psicológicas superiores. 

Diante dessa construção social podemos perceber como então surge os processos 

educacionais de estudantes com surdez, onde o sujeito com a deficiência deve se adequar ao 

ambiente no qual está sendo inserido, como se suas singularidades fossem “problemas” a serem 

solucionados e a escola teria como papel “curá-los”, “resolvê-los”. 

Ao analisarmos esses conceitos elaborados em torno da surdez sem considerar o sujeito na 

sua totalidade, conseguimos identificar uma das origens das barreiras ao ensino de estudantes com 

surdez nas escolas comuns. A comunicação não se centra unicamente na oralidade, existem diversas 

maneiras de nos comunicarmos, como, por exemplo, através de desenhos, gestos, sinais e 

fisionomias, todavia, a sociedade estabeleceu como fonte primária a oralidade e qualquer outra 
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forma seria considerada “errada”, por isso, deveria ser corrigida. A partir desse conceito barreiras 

são construídas prejudicando o processo de ensino desses estudantes, estas barreiras podem ser 

pedagógicas, físicas ou arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais- sendo esta última considera 

fonte de origem das demais. 

A Lei 13.146 de julho de 2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) caracterizando o termo barreiras como “qualquer 

entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, 

bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos” (BRASIL, 2015), como, por exemplo, o 

direito à educação. A lei traz ainda em seu artigo 3º, inciso IV alíneas b, d e e, características mais 

detalhadas sobre as barreiras que podem prejudicar os processos de inclusão e ensino de estudantes 

com deficiência: 

[...] 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; [...] 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude 

ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 

mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de 

tecnologia da informação; [...] 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a 

participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e 

oportunidades com as demais pessoas; [...] 

Além das barreiras acima especificadas, as barreiras pedagógicas podem prejudicar o 

processo de ensino de estudantes com deficiência, pois relacionam-se diretamente com a adequação 

das aulas ministradas pelo professor, como a adequação de técnicas, métodos e recursos para a 

efetivação do processo ensino-aprendizagem de todos os estudantes, especialmente com deficiência, 

sendo assim, podemos afirmar que estas barreiras estão intimamente relacionadas às atitudinais 

(CARVALHO, 2004). 

Essas barreiras acabam por influenciar o processo de ensino de estudantes com surdez, pois, 

quando os professores visualizam a deficiência do estudante e as características a ela inerentes, sem 

considerar sua totalidade, tende a repousar a responsabilidade da aprendizagem unicamente ao 

estudante, sem considerar outros elementos como: barreiras atitudinais, erguidas por ele mesmo, 

devido ao medo de trabalhar com alunos incluídos ou de substantivação onde acaba por tratar o 

estudante como um todo deficiente ou de rejeição que é a recusa irracional de interagir com pessoas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 65 

com deficiência entre outras categorias (TAVARES, 2012); barreiras arquitetônicas, derivadas da 

falta de identificação de placas de localização com a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); 

barreiras de comunicação, ausência de intérprete e tradutor de LIBRAS para auxiliar os estudantes 

na interação e comunicação com os colegas e na compreensão dos conteúdos trabalhados em aula. 

Compreendendo a importância da inclusão e ensino de estudantes com surdez na escola 

comum, buscamos com essa pesquisa investigar quais os conceitos dos estudantes de Licenciatura 

em Química sobre as barreiras no ensino de ciências de estudantes com surdez, pois queremos saber 

como esses futuros professores compreendem o processo ensino-aprendizagem de estudantes com 

deficiência. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo estrutura-se metodologicamente como uma pesquisa qualitativa do tipo 

exploratória. Optamos por esta metodologia devido ao fato de proporcionar maior flexibilidade em 

sua estruturação e produção de dados, possibilitando ao pesquisador maior familiaridade com seu 

problema de pesquisa (GIL, 2002).  

A pesquisa exploratória tem como principal foco o aprimoramento de ideias e/ou a 

descoberta de intuições, por isso, sua maleabilidade possibilita a consideração dos mais variados 

aspectos relativos ao caso estudado (GIL, 2002), mostrando-se adequada para organização desta 

pesquisa e alcance de seu objetivo- analisar as barreiras identificadas no ensino de ciências de 

estudantes com surdez através da estratégia de ensinagem Phillips 66. 

Como instrumento para produção de dados utilizamos a estratégia de ensinagem Phillips 66, 

que consiste numa atividade grupal, onde são realizadas análises e discussões sobre determinados 

temas e/ou problemas referentes a determinados conteúdos de aula ou pode ser utilizada para 

obtenção de informações sobre a opinião do grupo sobre determinados assuntos (ALVES; 

ANASTASIOU, 2007).  

A escolha desta estratégia como instrumento para produção de dado, deu-se pela sua 

estrutura de dinâmica que possibilita a todos os participantes da atividade realizarem operações de 

pensamento, como: análise e interpretação, crítica, levantamento de hipóteses e busca de suposições 

(ALVES; ANASTASIOU, 2007). Essas operações possibilitaram ao grupo expor sua opinião e 

conceito sobre o ensino de ciências em turmas com estudantes incluídos, expressando assim sua 
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percepção acerca da inclusão em escolas comuns e crenças com relação ao trabalho junto a 

estudantes com deficiência e/ou necessidades educativas especiais. 

A estratégia de ensinagem foi aplicada no segundo semestre de 2019 na componente de 

Educação Inclusiva, disciplina obrigatória dos Cursos de Licenciatura da Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA - campus Bagé, cidade pertencente ao estado do Rio Grande do Sul). Neste 

trabalho, especificamente, trabalhamos com uma turma de graduandos do Curso de Licenciatura em 

Química. O grupo de alunos era composto por 12 estudantes, que estavam cursando entre o quarto e 

o sexto semestre. A escolha da turma deu-se pelo fato de grande parte dos estudantes já ter 

realizado estágio e/ou participando de projetos nas escolas, portanto já tiveram contato com 

professores e estudantes com e sem deficiência.  

A dinâmica dessa estratégia foi organizada da seguinte forma: Dividimos os estudantes em 

dois grupos de exatos seis membros; Cada grupo teve seis minutos para discutir um tema ou 

problema dado antecipadamente pelo mediador da dinâmica, na busca de uma solução ou síntese 

final ou provisória; Cada participante do grupo teve um minuto para se manifestar, durante esse 

tempo os outros somente deviam escutar e estar atentos a contribuição do colega que falava; Os 

estudantes receberam quatro problemas (I-Problematização. A técnica do oralismo e sua influência 

na inclusão social do sujeito surdo; II-Para pensar! Quais estratégias a escola e os professores 

podem adotar para superação das barreiras na comunicação que geram a solidão dos alunos surdos?; 

III- Quais influências, positivas e negativas, a presença do intérprete de libras pode acarretar no 

processo de inclusão de alunos com surdez no ambiente escolar?; e IV-A sociedade é surda, pois, 

não consegue perceber as muitas falas presentes no silêncio dos gestos e expressões. Então, o surdo 

que deve ser “reabilitado” ou a sociedade?)  para discutirem e dentro dos seis minutos escreverem 

uma síntese das reflexões e/ou soluções elaboradas pelo grupo; Para melhor execução da estratégia 

cada grupo escolheu um coordenador- que controlava o tempo de cada integrante do grupo, um 

secretário - que realizou as anotações das considerações do grupo, e um orador- que ao fim da 

dinâmica socializou de forma sucinta as reflexões e/ou conclusões do grupo.  

Ao final da estratégia solicitamos aos grupos as anotações realizadas pelo secretário, 

utilizadas, juntamente com registro em diário de campo, para realização da análise dos dados 

produzidos, a partir dos estudos de Carvalho (2014) e Tavares (2012) sobre as barreiras ao ensino 

de estudantes com deficiência e/ou necessidades educativas especiais incluídos. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A pesquisa realizada contou com um grupo de alunos que já haviam trabalhado e discutido 

previamente com a professora responsável pela componente os temas: deficiência auditiva, surdez e 

barreiras ao ensino de alunos incluídos. Para tanto, quando propomos aos grupo a realização da 

atividade Phillips 66 com problemas e questões acerca de barreiras ao ensino de ciências para 

alunos com surdez incluídos sabíamos do conhecimento prévio do grupo e sua capacidade para 

pensar sobre assuntos tão pontuais e importantes na formação inicial de professores, principalmente 

em uma matéria tão complexa e por vezes abstrata, que irá requerer esforço e dedicação do 

profissional para que possa atender a demanda das diversidades presentes em qualquer turma com 

ou sem alunos com deficiência. 

Para realização da dinâmica organizamos dois grupos com seis integrantes, portanto, iremos 

sistematizar os registros de cada grupo em diálogo com nossos registros de campo.  

O primeiro problema disponibilizado aos grupos foi “A técnica do oralismo e sua influência 

na inclusão social do sujeito surdo”, apesar dos grupos terem evidenciado durante a socialização das 

questões, conforme diário de campo, opiniões semelhantes, como, por exemplo, ser uma técnica 

prejudicial para a inclusão e ensino de sujeitos com surdez os excluindo do meio social como se 

essa fosse uma “cura”, uma forma de torná-lo “semelhante” aos demais. 

O grupo 1 deu destaque as barreiras atitudinais- subjetivação, rejeição, medo e menos valia, 

impostas pelo oralismo e como elas influenciam nos processos de interação e aprendizagem dos 

estudantes com surdez- salientando quais os efeitos dessas barreiras no sujeito com a deficiência 

como, expresso nos registros do grupo: “Desconforto”; “Traumas emocionais”; “Pode ter 

problemas futuros no mercado de trabalho, etc”; “Afeta, pois ela sabe que é diferente”; 

“Insegurança”.  

O grupo 2 destacou três tipos de barreiras (atitudinais, comunicacionais e pedagógicas) 

estabelecidas pela técnica do oralismo e suas influências no processo de exclusão social dos 

estudantes com surdez. Para tanto, organizamos um quadro               (Quadro 1- Anexo) com os 

registros do grupo e as barreiras por eles identificadas. 

A questão 2 da dinâmica solicitou aos grupos pensar em estratégias que a escola e os 

professores podem adotar para superação das barreiras na comunicação que podem gerar solidão/ 

exclusão de estudantes com surdez. O grupo 1 pensou em estratégias que exigem mais esforço dos 

profissionais da área da educação do que formação específica, estratégias criativas que possibilitam 
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maior integração entre o estudante com surdez e seus colegas assim como efetiva aprendizagem 

através de diferentes mecanismos. As estratégias pensadas pelo grupo foram: “Modificar a ideia de 

que a comunicação seja somente oral”; “Ensino e interação através do uso de música em sala de 

aula”; “Trabalhos em grupo”; “Rodízio de grupos/ duplas para que os estudantes possam se 

conhecer melhor”; “Ensinar através do uso de cores diferentes”; “Modificar as aulas, 

possibilitando diferentes formato, para interação entre os estudantes”. 

O grupo 2, diferente do primeiro grupo, pensou somente em uma estratégia para superação 

das barreiras comunicacionais: “Ensino de libras para os professores e os estudantes típicos, para 

que possam se comunicar com os colegas com surdez”. 

Concordante com a problematização anterior, a terceira questão solicitava aos grupos 

refletirem sobre as influências, positivas e/ou negativas da presença do intérprete de libras no 

processo de inclusão de estudantes com surdez no ambiente escolar. Ambos os grupos ao socializar 

mencionaram pontos positivos e negativos que se “complementam” fazendo com que toda turma 

pensasse em como o profissional especializado ao mesmo tempo que é essencial para a inclusão, 

comunicação e ensino dos estudantes com surdez, pode ser também figura facilitadora de processos 

de exclusão.  

O grupo 1 destacou como pontos positivos a integração com o meio escolar, melhoria da 

aprendizagem e aumento na comunicação, já o grupo 2 salientou como pontos positivos a adaptação 

e elaboração de materiais e recursos pedagógicos, facilitação da comunicação com colegas e 

professores, facilitador no processo de ensino. 

Como pontos negativos, ambos grupos, destacaram; Por parte dos colegas, preconceito e 

diminuição na comunicação- que, segundo relato oral do grupo, por vezes pode fazer com que o 

estudante com surdez permaneça somente perto do tradutor ou devido a necessidade do tradutor 

para comunicação os colegas acabam por evitá-lo; Por parte dos professores, crença de que o 

intérprete é responsável pelo processo ensino-aprendizagem e não a comunicação entre o estudante 

com surdez e os sujeitos ouvintes.  

Por fim, no quarto e último problema os grupos discutiram sobre o fato da sociedade mostra-

se “surda” não conseguindo perceber as muitas falas presentes no silêncio dos gestos e expressões, 

e se o surdo que deve ser “reabilitado” ou a sociedade. Ambos os grupos, tanto na socialização 

quanto nos registros, disseram que a sociedade deve se reestruturar criando ambientes inclusivos, 

que consigam atender a diversidade presente nos estudantes com e sem deficiência, 

disponibilizando formação aos professores.  
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CONCLUSÕES 

Buscamos com esta pesquisa analisar as barreiras identificadas no ensino de ciências de 

estudantes com surdez através da estratégia de ensinagem Phillips 66. Em relação a este objetivo, 

consideramos que o mesmo foi alcançado, pois os alunos participantes compartilharam suas ideias e 

concepções acerca da surdez de forma significativa através da estratégia proposta, identificando 

barreiras para com o público-alvo em questão (alunos com surdez).  

Concluímos ainda que as barreiras identificadas pelos estudantes participantes podem afetar 

o ensino de ciências, especificamente componentes curriculares com a disciplina Química devido a 

complexidade que estes componentes podem apresentar, tais como, a necessidade de abstração para 

compreendê-la, construir e ressignificar conhecimentos adquiridos em sala de aula. Em razão dessa 

possível barreira à aprendizagem para estudantes surdos, salienta-se a importância de uma 

reorganização curricular, pedagógica e também de atitudes por parte dos docentes e comunidade 

escolar para quebrar barreiras à aprendizagem e promover, de fato, a educação inclusiva.  

Através desta investigação, podemos verificar que a deficiência está no meio social, e é este 

que deve mudar e se adequar à diversidade presente em sala de aula, logo processos inversos e 

padronizados (o estudante com deficiência se adequar ao “sistema educacional atual”) se convertem 

em processos excludentes e que se afastam de uma perspectiva inclusiva de educação.  
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ANEXO 

Quadro 1. Sistematização dos registros do grupo 2 sobre  as barreiras estabelecidas pela técnica do oralismo nos 
processos de inclusão e ensino de estudantes com surdez. 

Barreiras Influência do oralismo na inclusão e/ou ensino de estudante com surdez. 

 
 

Atitudinais 

“Trata as pessoas com surdez como inferiores aos ouvintes.” 
“Técnica que não tinha efeito, tratando as pessoas com surdez como 
incompetentes.” 
“Ideia forçada de inclusão social, o aluno tinha que se adequar a sociedade.” 
“Opressão, não inclusão”. 
“Tortura, motivo de piada pelo fato do estudante não ser oralizado.” 

 
Pedagógica 

“Instrumentos insuficientes e inadequados para o ensino de estudantes com surdez.” 
“Limita e/ou impossibilita a compreensão do estudante com surdez sobre os 
conteúdos trabalhados em aula.” 

Comunicacionais “Instrumento errôneo para comunicação, uma violência contra o surdo.” 

Fonte: As autoras, 2019. 

A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INCLUSIVO DE CIÊNCIAS 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Cíntia Rochele Alves de Oliveira– SEC DOM PEDRITO 

Tenely Cristina Froehlich – SEC DOM PEDRITO 

Uilson Tuiuti – UNIPAMPA 

INTRODUÇÃO 

O ensino de Ciências da Natureza compreende o estudo de conteúdos relacionados aos 

conceitos da formação da vida, da matéria e da energia, sendo estes conhecimentos, de acordo com 

Bego (2016), patrimônio histórico e sociocultural da humanidade ao qual todo cidadão tem o direito 

de ter acesso. Dessa forma, Sanmarti (2009) considera o processo de ensino e aprendizagem de 

Ciências extremamente relevante na constituição de seres críticos e questionadores, pois, os 

conhecimentos científicos estão intimamente relacionados com as situações vivenciadas no 

cotidiano. Assim, ensinar Ciências ultrapassa os muros escolares partindo de encontro às 

diversidades que encontramos em nossa volta, pois, já a Declaração de Direitos Humanos (1948) 

ressalta o quanto é importante que o professor seja capaz de compreender a heterogeneidade da sala 

de aula, e dessa forma, valorizar os aspectos relacionados ao tempo de aprendizagem dos 

estudantes, bem como, suas experiências, sua identidade social e cultural, possibilitando condições 

favoráveis para a sua aprendizagem, incluindo o estudante independente de sua dificuldade ou 

deficiência. Assim, o Ensino de Ciências tem como objetivo favorecer uma formação crítica e 
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questionadora, propiciando a compreensão do mundo ao nosso redor potencializando a autonomia 

do ser humano. (BRASIL, 2017). 

O processo de inclusão escolar consiste, em seu sentido mais amplo, em um espaço onde 

devem ser exploradas o potencial dos estudantes, contribuindo com a valorização das diferentes 

formas de ações que possibilitem a aprendizagem e o desenvolvimento de todos (MARTÍNEZ, 

2005). 

Nessa perspectiva, a inclusão de alunos com deficiência nas escolas da rede pública acarreta 

em novos desafios para o âmbito da educação. Ao longo dos últimos anos, provavelmente essa 

temática seja uma das mais provocantes nas escolas, entre professores, comunidade e estudantes.  

Segundo Mantoan (2004, p. 39) a Educação Inclusiva propõe-se a uma revolução educacional, com 

rompimento de barreiras da educação tradicional, pois esta “[...] provoca uma crise escolar, abala a 

identidade de professores e faz com que a identidade do aluno se revista de novo significado”. Por 

conseguinte, a inclusão de estudantes com deficiência necessita de adaptações e modificações nas 

questões de acessibilidade, currículo, qualificação e atuação dos professores. 

Grande parte dos desafios enfrentados pelos estudantes com deficiências poderiam ser 

eliminados ou amenizados se as barreiras forem identificadas, estudadas e diminuídas. Conforme 

Booth e Ainscow (2002), a cultura, o currículo, a metodologia, o ambiente, os materiais e a forma 

de interação podem ser exemplos de barreiras que contribuem em dificultar a vida escolar dos 

estudantes em geral. De acordo com Booth e Ainscow (2002), a diminuição minimização dessas 

barreiras, acarreta na mobilização acessibilidade, currículo e práticas pedagógicas, bem como, nas 

questões da comunidade. Os autores sinalizam que:  

Recursos não se referem apenas a dinheiro. Tal como as barreiras, eles podem ser 

encontrados em qualquer aspecto de uma escola; nos estudantes, pais e responsáveis, 

comunidades e professores; nas mudanças nas culturas, políticas e práticas. Os 

recursos nos estudantes, em suas capacidades de dirigir sua própria aprendizagem e 

apoiar a aprendizagem uns dos outros, podem ser particularmente subutilizados, assim 

como também pode o potencial do pessoal em apoiar o desenvolvimento uns dos 

outros. (BOOTH e AINSCOW, 2002, p. 9). 

De acordo com Mantoan (2006), as atividades propostas pelo professor da sala de aula 

comum para a apresentação dos conteúdos a serem trabalhados devem ser diversificadas, 

contemplando todos os estudantes, mas passadas coletivamente a toda a classe. Durante as 

atividades desenvolvidas, cada estudante fará a construção do conhecimento conforme sua 
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compreensão e adaptação intelectual. Mantoan (2006) relata que única alternativa de diversificação 

individualizada, é o atendimento educacional especializado, desde que, este mantenha o caráter de 

complemento e não de substituto do ensino regular. No entanto, Glat e Blanco (2007), sinalizam 

que as adequações/adaptações curriculares pertinente às necessidades dos estudantes com 

deficiência podem ser momentâneas e assim, tornar viável a participação, a interação e a 

aprendizagem de todos. Ao refletirmos sobre as considerações das autoras, compactuamos com suas 

convicções de que as adaptações curriculares podem ser necessárias para a aprendizagem e 

participação de todos os estudantes, no entanto, se estas não forem planejadas a modo de 

contemplar as singularidades e particularidades específicas dos estudantes com deficiências, estas, 

podem ser convertidas na legitimação da exclusão dos estudantes incluídos na classe regular. 

Assim, através dessas reflexões, o presente trabalho possui o intuito de conhecer o conteúdo 

de ciências que os professores da rede municipal possuem maior dificuldade em trabalhar em sala 

de aula, bem como identificar quais os materiais didáticos utilizados no processo de ensino-

aprendizagem do componente Ciências.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

De acordo com Gil (2002) a abordagem da pesquisa realizada é qualitativa, considerando 

que existe uma relação entre a realidade e o sujeito, isto é, estabelece uma conexão indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser demonstrado em números, 

sendo que a interpretação dos fatos e a atribuição de significados essenciais neste processo. (GIL, 

2002, p. 17). 

Conforme Gil (2002, p. 42), esta pesquisa caracteriza-se quantos aos objetivos como 

explicativa, “(...), pois aprofunda o conhecimento da realidade, possuindo a preocupação de 

identificar os fatores que determinam e que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”, visto que 

é necessário compreender e identificar as barreiras enfrentadas no ensino dos conteúdos de Ciências 

e os materiais didáticos empregados aos estudantes com deficiência. 

Quanto aos procedimentos, conforme (Gil, 2002), caracteriza-se como um estudo de campo, 

pois, compreende a observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real, 

objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. 

Este trabalho foi desenvolvido em quatro etapas: 1- A identificação das escolas; 2- A 

autorização para a aplicação do questionário e da entrevista; 3- A aplicação do questionário e da 
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entrevista e 4- A análise e interpretação dos dados, as quais, podem ser vistas na Figura 01: Etapas 

do desenvolvimento do trabalho. 

A coleta de dados deu-se através de questionários e entrevistas, os quais foram aplicados 

com todas (oito) as professoras de Ciências das escolas municipais de Educação Básica de Dom 

Pedrito/RS. 

O procedimento de análise de conteúdo aplicado, tendo em vista, uma melhor organização e 

análise dos dados, foi realizado através da verificação e identificação de categorias, sendo baseada 

na obra de Bardin (2004). O autor estabelece que a análise de conteúdo consiste num conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, buscando, alcançar procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção das mensagens.  

INVESTIGAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

Através de contato com a Secretaria de Educação de Dom Pedrito/RS, foi possível verificar 

que o município conta com oito escolas de ensino fundamental completo na zona urbana. 

Constatou-se que todas as escolas municipais possuem estudantes público alvo da educação 

inclusiva, totalizando 65, destes, 23 são diagnosticados com transtornos, 21 com Deficiência 

Intelectual, 2 com Deficiência Visual e 1 com Deficiência auditiva. Ainda foi observado que com 

outros diagnósticos: 4 estudantes com Síndrome de Down, 1 com Síndrome de Willians e dos sem 

diagnóstico, 8 com suspeita de Autismo, 3 com deficiência intelectual, 1 com paralisia cerebral e 1 

com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). 

Averiguou-se a existência de alunos com as mais diversas deficiências convivendo e 

experienciando o ambiente escolar, este resultado corrobora com o relato de Bürkle (2010, p. 35) 

onde esclarece que a “inclusão escolar se refere a uma [concepção de] educação que tem como 

objetivo atender à diversidade de discentes, principalmente, aqueles que estiveram historicamente 

excluídos do espaço escolar”, que vem de encontro com a afirmação de Pletsch (2005, p.18), 

baseado em seus estudos sobre a Conferência Mundial sobre Educação para Todos (1990) onde 

argumenta que é imprescindível a garantia de educação para todos “[...] independente de classe, 

raça, gênero ou deficiência, bem como do respeito à diversidade cultural e individual do ser 

humano”. 
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COMPREENDER PARA INCLUIR: CONTEÚDO DE CIÊNCIAS COM MAIOR DIFICULDADE 

NO ENSINO 

Com o objetivo de conhecer qual o conteúdo de Ciências que as professoras da rede 

municipal possuem maior dificuldade em trabalhar em sala de aula, foi aplicado um questionário, 

que se destaca a seguinte questão: “Quais os conteúdos de Ciências aplicados aos alunos, você 

possui dificuldades de ensinar? ” Identificaram-se as seguintes respostas, de acordo com a figura 2. 

Ao analisar a figura 2, percebe-se que quatro professoras informaram que não possuem 

dificuldades em ensinar nenhum conteúdo da grade curricular de Ciências, três professoras não 

responderam ao questionamento, uma relatou que a dificuldade no ensino de conteúdos de Ciências 

depende da deficiência do aluno, uma professora afirmou que sua maior dificuldade está em 

elucidar o tema sexualidade e uma professora relatou que trabalhar sistema muscular torna-se 

bastante dificultoso em sala de aula. 

No quadro 1, analisamos as respostas das entrevistadas, onde, percebe-se as algumas 

profissionais identificam diferentes dificuldades enfrentadas enquanto outras professoras relatam 

que precisam constantemente de estudo ao abordarem os conteúdos de Ciências em sala de aula. 

Cabe ressaltar que as escolas serão representadas por letras. 

Ao estudarmos a resposta da professora 1 da escola A, da professora 1 da escola B e da 

professora 1 da escola E, consideramos a importância de estabelecer o processo de reflexão crítica 

quanto a prática docência conforme afirma Freire (1970), uma vez que, o professor é a figura com 

capacidade de coordenar a ação educativa, onde o estudante é um ser participante e nesse ambiente 

interativo deverão ser exploradas as temáticas aliadas às vivências e as diversidades em sala de 

aula, estabelecendo dessa forma um espaço de diálogo e interação. (FREIRE, 2007). 

Ao pensarmos a prática da reflexão no agir docente, percebemos através dos estudos de 

Freire, que, ao analisar sua proposta pedagógica o professor é um dos atores na mudança da 

realidade escolar, identificando e diminuindo as barreiras frente a escolarização dos seus estudantes. 

Dessa forma, percebe-se ao analisarmos as respostas das professoras grande parte relata não 

possuir dificuldades, pois, procuram estudar/relembrar as temáticas, bem como, aliar os conteúdos a 

dinâmicas relacionadas ao cotidiano dos estudantes. Esta postura vem de encontro com a afirmativa 

de Rios (2002) onde afirma que o professor precisa compreender que o conhecimento não é algo 

pronto e findado, sendo fundamental atentar sobre as dificuldades e necessidades presentes no 
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ensino e, portanto, buscar na sua prática, ressignificar à docência participativa e inovadora. (RIOS, 

2002).  

MATERIAIS DIDÁTICOS EMPREGADOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Com o intuito de identificar quais são os materiais didáticos empregados nas aulas de 

Ciências, aplicou-se um questionário para todas as professoras que ministram o componente 

curricular de Ciências nas oito diferentes escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de Dom 

Pedrito/RS. Ao analisarmos as respostas da questão: “Quais os recursos didáticos que você 

utiliza?”, organizou-se a tabela 1. 

Analisando a tabela 1, identificamos que o instrumento didático mais citado pelas 

profissionais é o livro. De acordo com Pereira (2012) o emprego desse recurso deve ser aliá-lo a 

outro material, pois, sozinho limita as possibilidades dos agentes educativos. Ao investigar o uso 

dessa ferramenta Pereira (2012) verificou que a maior parte dos professores do ensino fundamental 

utilizava instrumento como principal e único das suas práticas, indo de acordo com a afirmativa de 

Faria (1984, p. 41): 

[...] o professor espera do livro didático saber o que não sabe; transfere 

responsabilidades que até então são suas, porque o livro didático não serve como 

professor e os alunos não aprendem por si só; substitui sua falta de conhecimento 

atribuindo ao autor do livro o saber e, com o livro didático, o professor economiza 

tempo no preparo das aulas, pois, na maioria dos casos, os professores são 

sobrecarregados de horas/aula. 

Diante desses indicativos, vislumbramos a possibilidade de compreender que o livro 

didático é um grande facilitador quando empregado com outros materiais, pois, este é um recurso de 

caráter orientador e não de cunho obrigatório. É importante ressaltar que embora o livro didático 

seja extremamente importante, não necessariamente precisa ser o único a ser utilizado, pois, 

existem outros materiais que também podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem de 

forma tão ou mais eficiente que o livro didático, dessa forma, acreditamos que a implementação de 

materiais didáticos auxilia no ensino de Ciências por possuírem características inovadoras, 

instigantes e interativas. 

O segundo mencionado em maior número foi à aplicação de experimentos, demonstrações e 

misturas. Segundo Fonseca (2016), pesquisas apontam que no ensino de Ciências ocorrem poucas 

atividades experimentais e quando exploradas em sala de aula, acontecem de forma ilustrativa e 
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limitada, muitas vezes, não permitindo a reflexão sobre a atividade porque não teve 

problematização. Assim, entendemos que todo e qualquer experimento necessita ter uma finalidade 

para obter êxito em seu emprego. Nessa perspectiva, Alcará (2005), afirma que o sucesso no 

desenvolvimento de conteúdos através do uso de materiais está intimamente relacionado à 

motivação para aprender, assim, compreendemos que a utilização de experimentos necessita 

subsidiar a aprendizagem através da manipulação do estudante que será motivado pelos desafios de 

prepará-lo e analisá-lo, sendo ele, o estudante protagonista da construção do conhecimento. 

Corroborando com Moraes (1998), que defende o funcionamento de aulas experimentais como 

forma de sobrepor-se às aulas teóricas, pois a experimentação se torna um poderoso meio, 

possibilitando a vivência com a experiência, sendo esta, facilitadora na compreensão do conteúdo 

que está sendo trabalhado. 

 Dessa forma compreendemos que a realização de experimentos, no ensino Ciências, 

representa uma excelente ferramenta para que o aluno, desde que exista uma relação com o 

conteúdo que será estudo, sobre tudo, com atividades que possam estabelecer a dinâmica entre 

teoria e prática. 

CONCLUSÕES 

De acordo com as manifestações colhidas através dos questionários, três professoras não 

responderam ao questionamento, uma relatou que a dificuldade no ensino de conteúdos de Ciências 

depende da deficiência do aluno, uma professora afirmou que sua maior dificuldade está em 

elucidar o tema sexualidade e uma professora relatou que trabalhar sistema muscular torna-se 

bastante dificultoso em sala de aula. Dessa forma, destacamos a importância do ato reflexivo do 

professor na sua maneira de agir e na sua prática em sala de aula. Analisar as dificuldades 

enfrentadas por si no cotidiano, nos permite refletir sobre o ato de ensinar, não como uma ação 

mecânica, mas, como um processo que se renova a cada dia, exigindo dos educadores uma busca 

continua pelo enfrentamento dessas barreiras no processo de ensino e aprendizagem de estudantes 

com deficiência. Em relação ao material didático utilizado pelas docentes, o livro foi o que mais se 

destacou, salientamos que, este, aliado a outros materiais possui potencial de ser um grande 

facilitador uma vez que, trata-se de um recurso de caráter orientador e não de cunho obrigatório. 

Cabe ressaltar o quão valioso para essa pesquisa foi identificar que o município de Dom 

Pedrito possui oitos escolas de ensino fundamental completo na zona urbana e que independente de 

suas necessidades, constatou-se que todas as escolas municipais possuem estudantes da educação 
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inclusiva. Para finalizar, lembramos que os professores como mediadores do conhecimento, devem 

refletir sobre a sua profissão e o seu papel social de sua prática para que o ensino de Ciências possa 

de fato contribuir na formação de cidadãos críticos, questionadores e comprometidos. 
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ANEXOS 

Figura 01. Etapas do desenvolvimento do trabalho 

 
Fonte: Autores (2020) 

 
Figura 2. Conteúdos de Ciências 

 
Fonte: Autores (2020) 

 
Quadro 1. Relato das professoras entrevistadas 

Professoras de Ciências das escolas da rede pública municipal 

Escola A 
Professora 1: “Não tenho dificuldades porque sempre procuro estudar, relembrar os conteúdos antes de aplicar 
para os alunos”. 

Escola B Professora 1: “Na realidade todos com alguma exceção”. 
Professora 2: Não respondeu 

Escola C Professora 1: “Depende da deficiência do aluno”. 

Escola D Professora 1: “Não, possuo domínio dos conteúdos”. 
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Escola E Professora 1: “Nenhum. Os conteúdos são ensinados de forma prática e dinâmica sempre relacionando ao 
cotidiano”. 
Professora 2: “Nenhum, o aluno é cadeirante, dentro de suas possibilidades e entende”. 

Escola F Professora 1: “Sistema Muscular” 

Escola G Professora 2: “Sexualidade” 

Escola H Professora 1: Não respondeu 
Professora 2: Não respondeu 

Fonte: Autores (2020) 
 

Tabela 1. Materiais didáticos utilizados nas escolas municipais 

Tipo de Materiais Quantas vezes citado 

Livros 6 

Ilustrações/gravuras/desenhos 3 

Cartazes/banner 3 

Peças do corpo humano/jogos 2 

Experimentos/demonstrações/misturas 5 

Material impresso/folhas xerocadas 2 

Material pedagógico (esqueleto e atlas) 1 

Garrafas/água 2 

Vídeos/slides/mídia/Arthur 

Balões/copos 

5 

2 

Material Reciclado/caixa de papelão 1 

  
Fonte: Autora (2019) 

Resumo 

A Educação Inclusiva é oriunda de movimentos sociais e lutas que têm como intuito o exercício pleno 
da cidadania, bem como, de documentos legais que asseguram o direito de todos os estudantes 
construírem seus conhecimentos juntos, no ensino regular. Para que esse direito seja preservado, a 
escola deve garantir o acesso e a permanência de todos os estudantes, buscando a valorização da 
heterogeneidade, tratando-os com equidade, e promovendo, caso necessário, adaptações no currículo e 
nas práticas pedagógicas com vistas a garantir acessibilidade. Assim, este trabalho objetiva apresentar 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 80 

uma pesquisa que investigou as escolas da rede pública municipal de Dom Pedrito, buscando identificar 
quais as principais barreiras ao ensino de Ciências, numa perspectiva inclusiva, investigando os 
materiais didáticos utilizados neste processo. Trata-se de um recorte de uma pesquisa que está sendo 
desenvolvido em curso de Mestrado, numa universidade do sul do país. A metodologia baseia-se em 
Gil (2002), caracteriza-se quanto aos objetivos como explicativa, quanto à abordagem como qualitativa 
e quanto aos procedimentos como estudo de campo, realizado com oito professores da rede de 
Educação Básica de Dom Pedrito-RS. A coleta se deu durante o período de junho a setembro de 2019, 
onde para análise dos dados foram utilizados questionários e entrevistas. Os resultados indicam que das 
oito escolas do município, todas possuem estudantes com deficiência incluídos. Os conteúdos de 
Ciências apontados com dificuldade em serem trabalhados em sala de aula destacam-se o sistema 
muscular e sexualidade e o material didático sinalizado pelas professoras como mais utilizado foi livro 
didático. Concluímos que o professor como mediador da construção da aprendizagem tendo como 
atribuição a reflexão da sua prática, tem suas metodologias de ensino em constante mudança, pois, o 
conhecimento não é findado e sim em constante interação com o ambiente físico e social em que 
estamos inseridos.   

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Materiais Didáticos; Ensino de Ciências; Barreiras; 
Aprendizagem. 

O ENSINO DE QUÍMICA E A SUPERAÇÃO DE BARREIRAS A PARTIR DE UMA 

ESTRATÉGIA DE ENSINAGEM 

Thainá Pedroso Machado – IFSul 

Nara Rosane Machado de Oliveira – UNIPAMPA 

Francéli Brizolla – UFPR 

INTRODUÇÃO 

Compreender a Química contribui para que as pessoas possam ter uma melhoria na 

qualidade de vida, pelo fato de que no nosso cotidiano, a cada segundo, nos deparamos com 

situações em que essa ciência está envolvida. Segundo Arroio (2006), a Química está dentre as 

áreas que menos atraem o interesse dos jovens, isso pode ser associado a maneira como a Química 

vem sendo discutida nas escolas, podendo contribuir com a distorção dessa ciência, uma vez que os 

conceitos são transmitidos de forma puramente teóricos, como forma de memorização sem 

aplicação prática e/ou na vida cotidiana (ARROIO, 2006). Enquanto educadores, cabe a nós 

pensarmos o porquê de nossos alunos apresentarem tanta dificuldade em aprender algo que faz 

parte do seu dia-a-dia e refletir sobre as estratégias que venham a contribuir para superação das 

dificuldades. 

Ribeiro et al (2012) diz que o desinteresse e a dificuldade dos estudantes pela componente 

curricular de Química, ocorre pela falta de afinidade pela componente ou pelo uso excessivo de 
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aulas expositivas, onde os conceitos são somente reproduzidos, comprovados pelos cálculos 

matemáticos e reproduzidos de forma mecânica. 

Na mesma linha de pensamento, Moraes (1989) corrobora que é necessário e urgente 

repensar e reelaborar ações pedagógicas em fundo do ambiente histórico em que se vive, visto que a 

realidade é, todo dia, reconstruída pelo homem e, assim, a educação também precisa ser repensada. 

Repensar nossas ações pedagógicas, compreendendo a Química como “a ciência que estuda a 

natureza da matéria, suas propriedades, suas transformações e a energia envolvida nesses 

processos” (SARDELLA, 2000, p. 8), possibilita que os estudantes se coloquem diante da Química 

cotidiana, aquela em que o próprio ser humano é parte sem perceber. E, apesar de ser uma 

componente curricular complexa, exigindo uma capacidade de abstração por parte dos estudantes, 

os conhecimentos trabalhados dentro dos espaços escolares podem e devem garantir o sentido da 

vida, compreendendo os fenômenos do dia-a-dia. 

Ribeiro et al (2012), trazem sugestões para que as aulas se tornem mais motivadoras e 

envolventes aos educandos. Um exemplo disso é a utilização de aulas problematizadas, colocando o 

educando como agente do conhecimento, onde ele é instigado a pensar sobre questões que geram 

diálogos, discussões e que os permitam se posicionar para chegarem coletivamente a uma conclusão 

e o entendimento do conhecimento científico. 

Partindo desses pressupostos, Roldão (2009, p. 14 e 15) define e conceitua o ensino como 

uma ação especializada “de fazer com que alguém aprenda alguma coisa que se pretende e se 

considera necessária” e pressupõe que ações organizadas com vários dispositivos que promovam o 

aprendizado do outro, mesmo que não garantam que a aprendizagem ocorra efetivamente, facilitam 

o processo ainda que dependam de fatores intrínsecos do sujeito que aprende. 

Para Anastasiou (2010) ensinar depende de duas dimensões, sendo a primeira delas a 

intencionalidade do processo de ensino e, a segunda, os resultados atingidos. Nesse sentido, a 

aprendizagem está vinculada ao ato de ensinar, visto que não há ensino sem aprendizagem. 

Considerando isso, a autora propõe o termo “ensinagem”, enquanto estratégia pensada como a “arte 

de aplicar e explorar os meios e condições favoráveis e disponíveis” (ANASTASIOU, 2010, p. 68) 

ao processo de ensino/aprendizagem; estratégia caracterizada por “uma prática social complexa 

efetivada entre os sujeitos, professor e aluno, englobando tanto a ação de ensinar quanto a de 

apreender” (ANASTASIOU, 2010, p. 20). 

As estratégias de ensinagem, um total de vinte, propostas por Anastasiou e Alves (2010), a 

qual fizemos uso de uma, para reflexão nesse trabalho, se referem à análise, seleção e uso de 
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ferramentas facilitadoras da aprendizagem, mas que não devem estar resumidas a técnicas de 

ensino. Segundo ainda às autoras, elas – as estratégias de ensinagem – devem envolver descrição, 

operações de pensamento, dinâmicas de atividades e avaliação do processo. 

Em linhas mais gerais, o processo de ensinagem prevê a apreensão de conceitos como 

objetivo e para atingir tal objetivo é preciso trabalhar com os conceitos estruturados. Nesse contexto 

as autoras ressaltam: “o assistir ou dar aulas precisa ser substituído pela ação conjunta de fazer 

aulas” (ANASTASIOU e ALVES, 2010, p. 19). 

Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo identificar como uma das estratégias de 

ensinagem proposta por Anastasiou e Alves (2010) atua na superação de barreiras pedagógicas e 

atitudinais para o Ensino de Química em uma turma que possui dois estudantes com Transtorno do 

Espectro Autista e um com deficiência auditiva, de um Instituto Federal do interior do Rio Grande 

do Sul. Cabe salientar que esta reflexão é parte de uma pesquisa maior em âmbito de mestrado, 

pensada como pesquisa-ação (DIONNE, 2007), de um Programa de Pós-graduação Mestrado 

Acadêmico em Ensino em uma universidade do sul do Brasil. 

CAMINHO METODOLÓGICO 

A reflexão que origina este trabalho segue o delineamento de pesquisa qualitativa do tipo 

pesquisa-ação (DIONNE, 2007) uma vez que fez parte do trabalho de pesquisa em nível de stricto 

sensu. Foi aplicada em uma turma do ensino médio, composta por 30 estudantes, dentre os quais 

dois que apresentam o Transtorno do Espectro Autista[i] e um com deficiência auditiva[ii]. 

Realizou-se em novembro de 2019, nas dependências de um Instituto Federal de uma cidade do 

interior do Rio Grande do Sul. 

Consistiu na aplicação de uma aula para o Ensino de Química, usando como estratégia 

metodológica de ensinagem o Júri Simulado, proposta por Anastasiou e Alves (2010), que consiste 

na simulação de um júri partindo de um problema, onde são propostos argumentos de defesa e de 

acusação, com intuito de possibilitar ao grupo de trabalho a análise e avaliação de um fato proposto 

com objetividade e realismo, à crítica construtiva de uma situação e a dinamização do grupo para 

estudar profundamente um tema real. 

O tema proposto para essa aula que utilizou estratégia de ensinagem, foi cálculo 

estequiométrico (cálculo de mol e massa molar), teve como objetivos compreender que a 

estequiometria está presente no dia-a-dia na fabricação de produtos de limpeza, na produção de 
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alimentos, entre outros; promover a interação dos estudantes a partir do trabalho coletivo; resolver 

os cálculos estequiométricos exigidos para defesa e/ou acusação e promover a capacidade de 

posicionar-se criticamente a partir do que foi proposto. 

Para a coleta de dados utilizou-se um questionário com quatro perguntas abertas, que 

avaliavam diretamente o momento de ensinagem e o diário de campo da professora-pesquisadora 

que, neste caso, apresenta-se como reflexivo pois “corresponde às reflexões pessoais: ideias, 

percepções e sentimentos surgidos durante a ação, nos contatos formais e informais, registrados – 

ao vivo ou mais imediatamente possível em forma de breves lembretes e, posteriormente, através de 

anotações mais elaboradas” (GERHARDT, 2005, p. 19). A análise de dados se deu por Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2001), com as categorias de análise criadas aprioristicamente, baseadas nos 

objetivos traçados para o estudo, sendo elas: 

a)  Barreiras pedagógicas identificadas no planejamento da estratégia de ensinagem: a 

partir do diário de campo, utilizamos de quaisquer discursos da pesquisadora que enfatizaram, 

durante a aplicação da estratégia de ensinagem, a presença de alguma barreira de cunho 

pedagógico, como a inexistência de flexibilização do conteúdo levando em consideração as 

limitações dos estudantes. No questionário, voltamos nossa atenção para as dificuldades relatadas 

pelos estudantes durante as aulas. 

b)  Barreiras pedagógicas identificadas na aplicação da estratégia de ensinagem: no 

diário de campo, analisamos o relato da pesquisadora sobre o passo-a-passo da aplicação da 

estratégia de ensinagem. No questionário, levamos em consideração a avaliação do estudantes e as 

sugestões que propuseram à aula. 

c)    Barreiras atitudinais: no diário de campo, registramos os depoimentos e declarações 

dos participantes da pesquisa, que evidenciaram preconceitos relacionados aos estudantes com 

deficiência, durante a realização das observações e aplicação da estratégia de ensinagem.  

A SUPERAÇÃO DE BARREIRAS E A ESTRATÉGIA DE ENSINAGEM 

Levando-se em conta que o Ensino da Química apresenta como um dos objetivos principais 

desenvolver nos estudantes a capacidade de participar criticamente das questões sociais, isso quer 

dizer, “a capacidade de tomar decisões fundamentadas em informações e ponderadas as diversas 

consequências decorrentes de tal posicionamento” (SANTOS e SCHETZLER, 1996, p. 29); isso 

requer uma reestruturação nos modelos tradicionais de transmissão de conteúdo, para que os jovens 
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do ensino médio se aproximem desta ciência que é primordial para compreensão de mundo. Desse 

modo, vislumbramos superar as barreiras que se referem a inadequação das prática pedagógicas e 

do posicionamento de todos os envolvidos no processo de ensinagem, que impedem o aprendizado 

(CARVALHO, 2007), o que nos levou a estruturar aulas com a utilização de estratégias de 

ensinagem como forma de possibilitar aos estudantes uma experimentação real dos usos da química 

que conhecem somente através de conceitos meramente reproduzidos, sem a devida 

contextualização necessária. 

Com a estratégia de ensinagem do júri simulado preparada, voltamos nossa atenção as 

barreiras que iriamos analisar, levando em consideração nossa compreensão de que dentre as 

barreiras que impedem a aprendizagem dos estudantes, Carvalho (2007) cita quatro principais, são 

elas: barreiras arquitetônicas[iii], barreiras comunicacionais[iv], barreiras atitudinais e barreiras 

pedagógicas, as duas últimas foram motivação dessa análise. 

Primeiramente, passamos a observar as barreiras pedagógicas que estão diretamente ligadas 

a nossa construção docente e que de certa forma em alguns momentos constaram em nosso diário 

de campo, durante nossas reflexões, angústias, medos, expectativas, frustrações como pode revelar 

o seguinte excerto: “[...] tinha receio de que não desse certo, de que não funcionasse, [...] medo que 

eu estivesse colocando muita expectativa e que me frustrasse e ao mesmo tempo sabia dos riscos 

disso acontecer [...]” (DIÁRIO DE CAMPO, 2019). 

Compreendendo que as barreiras pedagógicas, citadas por Carvalho (2007), devem ser 

superadas para garantir o ensino-aprendizagem de todos os estudantes. As barreiras pedagógicas 

estão diretamente ligadas às barreiras atitudinais, pois requerem metodologias para a adequação das 

aulas ministradas pelo professor. 

Ainda entendendo, de acordo com os estudos de Carvalho (2007), que para superar as 

barreiras pedagógicas, é preciso tomar algumas medidas referentes à: 

1) Currículo: incluir alunos com deficiência na escola comum implica em ações de 

adaptação para promover a flexibilização do currículo, de maneira que ele possa dar conta das 

necessidades individuais de todos os estudantes. 

2) Capacitação dos professores e reflexão da prática: todos os profissionais ligados a escola 

devem ter a capacitação necessária para o acompanhamento das relações pedagógicas de todos os 

estudantes que estão na escola comum. Muitos professores dizem não dar conta de atender uma sala 

de aula que possua um estudante com deficiência incluído. 
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3) Recursos materiais: a conservação ou a carência de recursos para uma boa aula é uma das 

inúmeras reclamações dos professores. Embora o recurso seja importante, é preciso desmistificar a 

ideia de que os estudantes com deficiência só irão aprender com o uso de recursos. É preciso tê-los 

como uma mais um aparato que proporciona um auxílio no processo de ensino-aprendizagem dos 

educandos. 

4) Trabalho conjunto com os pais: a parceria da escola com os pais é de extrema importância 

para a aprendizagem dos estudantes. É preciso que a escola incentive os pais a participar de 

reuniões e seja receptiva às sugestões para melhoria na qualidade do ensino. Além disso, a escola 

deve fortalecer a importância do auxílio dos pais às tarefas que devem ser realizadas em casa. É 

preciso compreender que o trabalho coletivo da escola com os pais dos estudantes promove o 

desenvolvimento escolar. 

Nesse ínterim, nossa primeira categoria de análise: Barreiras pedagógicas identificadas no 

planejamento[v] da estratégia de ensinagem, revelou a partir do  diário de campo, no discurso da 

pesquisadora a qual apresenta algumas reflexões sobre sua própria formação, um sentimento de não 

capacitação adequada para trabalhar com estudantes com deficiência, bem como, uma falta de 

flexibilização para o conteúdo de estequiometria que acaba por desconsiderar as limitações que os 

estudantes apresentam diante do referido conteúdo que é um dos mais complexos da componente 

curricular de Química. Já a partir dos questionários dos estudantes, em suas avalições observamos 

que dos 30 respondentes, a totalidade considerou a complexidade do conteúdo, entretanto 29 

disseram que a estratégia de ensinagem foi “boa” para construção de aprendizagem e somente 1 

respondente considerou a estratégia ineficiente entendendo que “a professora não estava 

explicando o exercício” (ESTUDANTE 18, 2019)[vi], o que nos traz uma reflexão importante a 

partir da manifestação do estudante de que a cultura de uma educação tradicional e bancária  ainda 

está presente no Brasil (FREIRE, 2017). 

Nossa segunda categoria de análise: Barreiras pedagógicas identificadas na aplicação da 

estratégia de ensinagem, a partir do diário de campo, percebe-se a não existência de barreiras na 

aplicação da estratégia, como demonstra o relato da professora: “eles tiveram autonomia e 

tranquilidade para definir os grupos, foram decidindo entre si quem ocuparia qual papel no júri 

com entusiasmo [...] que foi visto até o último minuto de aula” (DIÁRIO DE CAMPO, 2019), bem 

como o envolvimento demonstrado e relatado pelos estudantes em seus questionários avaliativos, 

quando em suas devolutivas dizem que “a aula foi muito boa” (RESPONDENTES, 2019) e 

reafirmam dizendo que gostam da aula de Química “porque ela não é igual a todas as outras, a 
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gente pode sair do lugar e trocar ideia com colega” (RESPONDENTE 26, 2019). O que nos faz 

pensar que por mais difícil que a estratégia de ensinagem ora analisada possa parecer em seu 

planejamento, durante sua aplicação ela pode ser considerada até mesmo uma forma de prática 

docente inovadora. 

E, por fim, nossa última categoria de análise: Barreiras atitudinais, compreendidas por nós 

como as que são consideradas anteparos na relação entre duas pessoas, na qual uma possui uma 

predisposição desfavorável à outra, por ser diferente em relação as condições indicadas como ideais 

(AMARAL, 1998). 

Compreendemos que as atitudes estão relacionadas a preconceitos[vii] e estigmas[viii] que 

colaboram com a produção da discriminação[ix]. Além disso, fazem referência aos medos e ao 

conhecimento de como agir quando estamos frente a pessoas com deficiência, a projetos que não 

conhecemos, ou mesmo diante de uma nova prática de ensino, dentre outras. Segundo Carvalho 

(2007), compõem barreira atitudinais na escola aquelas que se apresentarem na forma de:  

ignorância, medo, rejeição, percepção de menos valia, inferioridade, piedade, adoração, exaltação, 

percepção de incapacidade intelectual, estereótipos, negação, atitude de segregação, adjetivação, 

padronização, assistencialismo e superproteção. Em termos gerais, as barreiras atitudinais estão 

diretamente relacionadas aos sentimentos que nos são impostos no cotidiano. 

Diante desses entendimentos, em nosso diário de campo observamos a inexistência de 

barreiras atitudinais entre os estudantes durante a aplicação da estratégia de ensinagem “[...] júri 

simulado, proporcionando uma cooperação entre eles (os estudantes), trabalho realmente coletivo, 

respeitando uns aos outros [...]” (DIÁRIO DE CAMPO, 2019). Entretanto, um estudante chamou 

nossa atenção uma vez que “não conseguiu se integrar nos grupos que iam sendo formados, ficou 

sentado na classe dele apenas observando o que os colegas estavam fazendo [...] só depois da 

minha intervenção ele levantou dali” (DIÁRIO DE CAMPO, 2019). Reafirmamos a partir do 

relatado no diário de campo, e de nossa intervenção junto ao estudante, que a cultura de uma 

educação tradicional bancária, na sua organização física de classe atrás de classe e o professor à 

frente da turma, ainda está entranhada nos conceitos que se tem sobre ensino e aprendizagem.  

CONCLUSÕES 

Tendo em vista que o nosso objetivo de reflexão nesse trabalho era identificar como uma das 

estratégias de ensinagem proposta por Anastasiou e Alves (2010) atuam na superação de barreiras 

pedagógicas e atitudinais para o Ensino de Química, podemos analisar diante de tudo que foi posto, 
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seja por meio de diário de campo ou por questionários, que ainda existem barreiras de cunho 

pedagógico, destacando a formação docente, especificamente a formação para atuação diante dos 

alunos com deficiência, como uma das principais. 

Em contrapartida, percebemos que as barreiras atitudinais são quase inexistentes nessa 

pesquisa, pois a partir da estratégia de ensinagem, foi possível valorizar a construção coletiva, o 

posicionamento crítico construtivo partindo de um conteúdo complexo na componente de Química, 

mas, que está presente no cotidiano dos nossos estudantes, deixando a deficiência auditiva e o 

transtorno como coadjuvante na construção de conhecimento e interação entre eles. 

Por fim, destacamos a importância de práticas pedagógicas inovadoras, que abandonem os 

modelos tradicionais de ensino, no qual o estudante é mero receptor de conhecimentos, valorizando 

o protagonismo do estudante, da sua realidade e do contexto social em que está inserido. Assim, 

esperançosas como educadoras, imaginamos que em pouco tempo teremos jovens, compreendendo, 

que como átomos somos capazes de nos rearranjarmos em novas moléculas, para criarmos e 

refazermo-nos em substâncias de ligações fortes, e, quiçá amando estudar Química. 

Notas de fim 

1 Transtorno global do desenvolvimento infantil que se manifesta antes dos três anos de idade e se prolonga por toda a vida 
(SILVA, GAIATO e REVELES, 2012). 
2 Condição em que a capacidade da audição é reduzida (BUENO, 1994). 
3 São definidas por Carvalho (2007), como a possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços, dos mobiliários, dos equipamentos urbanos, das edificações dos transportes e dos sistemas e meios de 
comunicação. 
4 Se referem à adequação de códigos ou sinais, como a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os estudantes surdos e o 
Braile para os estudantes cegos. As barreiras de comunicação geram consequências no processo de inclusão, uma vez que, no 
contexto educacional se defende o respeito à diversidade e que se configure de forma a possibilitar uma prática pedagógica 
que favoreça o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento de todos os educandos. 
5 É um instrumento de trabalho do professor, nele o docente especifica o que será realizado dentro da sala, buscando com isso 
aprimorar a sua prática pedagógica bem como melhorar o aprendizado dos alunos (CASTRO, TUCUNDUVA e ARNS, 
2008). 
6 Os estudantes que responderam ao questionário, como forma de manter o sigilo, foram organizados através da palavra 
estudante acompanhada de números cardinais em ordem crescente. 
7 Tomamos como preconceito: “[...] Un sentimiento favorable o desfavorable, con respecto a una persona o cosa, anterior a 
una experiencia real o no basado en ella.”  (ALLPORT, 1971, p. 21). 
8 Estigma pensado a partir de Goffman (2004)  como uma marca pessoal, visível, significativa e que por si só pode colocar 
uma pessoa em categorias que as excluam de uma vida cidadã, tais sejam; físicas, raciais, religiosas, estéticas, dentre outras 
9 Para discriminação trazemos o entendimento:  [...] hay discriminación solamente cuando negamos a otros individuos o grupo de 
personas la igualdad de trato que ellos pueden desear [...] la discriminación incluye toda conducta basada en distinciones que se 
hacen en base a categorías naturales o sociales, sin que ello tenga relación con las capacidades o méritos ni con la conducta 
concreta de la persona individual […] se hace en detrimento de alguien sin tomar en cuenta las características particulares del 
individuo en si. (ALLPORT, 1971, p. 70). 
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Resumo 

A Química contribui para que as pessoas possam ter uma melhoria na qualidade de vida, pelo fato de que 
no nosso cotidiano, a cada segundo, nos deparamos com situações em que essa ciência está envolvida. O 
Ensino de Química, no entanto, mostra-se como um desafio aos educadores dessa área, pois ela está dentre 
a ciência que menos atraem o interesse dos jovens (ARROIO, 2006). Enquanto educadores, cabe a nós 
pensarmos o porquê de nossos alunos apresentarem tanta dificuldade em aprender algo que faz parte do seu 
dia-a-dia e refletir sobre as estratégias que venham a contribuir para superação das dificuldades. Desse 
modo, esse trabalho tem como objetivo identificar como uma das estratégias de ensinagem proposta por 
Anastasiou e Alves (2010) atua na superação de barreiras pedagógicas e atitudinais para o Ensino de 
Química em uma turma que possui dois estudantes com Transtorno do Espectro Autista e um com 
deficiência auditiva. A estratégia de ensinagem foi aplicada em uma turma do ensino médio, composta por 
30 estudantes e realizou-se em novembro de 2019, nas dependências de um Instituto Federal de uma cidade 
do interior do Rio Grande do Sul. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário com quatro perguntas 
abertas, que avaliavam diretamente o momento de ensinagem e o diário de campo da professora-
pesquisadora e a análise de dados se deu por Análise de Conteúdo (BARDIN, 2001), com as categorias de 
análise criadas aprioristicamente, baseadas nos objetivos traçados para o estudo. Compreendemos, uma vez 
que a estratégia de ensinagem tenha sido aplicada e analisada, que existem barreiras de cunho pedagógico, 
especificamente voltado à formação docente para atuarem em turmas que tenham estudantes com 
deficiência. Em contrapartida, consideramos que a ensinagem partindo desta metodologia, supera as 
barreiras atitudinais pois promove a construção coletiva do conhecimento. 

Palavras-chave: Ensino de Química; Ensinagem; Barreira; Júri Simulado; Inclusão. 
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Resumo 

Este painel articula três pesquisas distintas que focalizam a relação entre signos e significados das 
práticas educativas como elemento articulador do conhecimento profissional docente no contexto de 
inclusão. Esta proposta consiste em favorecer um debate instigante sobre a docência no campo da 
educação inclusiva articulando aspectos teóricos e práticos da atuação profissional sendo espaço escolar 
para alunos com ou sem deficiência. A primeira pesquisa estudo focalizou uma análise acerca de como 
se organiza e se caracteriza as maneiras de pensar e de agir dos professores das salas de recursos 
multifuncionais. A segunda pesquisa se debruçou sobre investigação é apresentar o estado da arte das 
produções que versam sobre os significados e sentidos produzidos pelos professores sobre a educação 
inclusiva. Por último, a terceira pesquisa teve por objetivo analisar estratégias previstas no plano do 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) para inclusão de alunos com deficiência intelectual a 
partir da construção de parcerias com demais profissionais envolvidos na aprendizagem desse público. 
Os resultados dessas três pesquisas suscitam ampliação do debate em que professores tenham uma 
formação que favoreça a criticidade e a construção de saberes que possibilitem mudanças significativas; 
além disso, que o campo da educação especial na perspectiva inclusiva estabeleça parcerias 
fundamentais, pois permitem orquestrar o processo de inclusão do aluno com deficiência como uma 
ação coletiva de todos e, também, que a prática pedagógica e a formação do professor da sala de 
recurso multifuncional ampliem as perspectivas para pensar a educação inclusiva.  

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Docência; Signos e Significados; Atendimento Educacional 
Especializado; Práticas educativas. 

SIGNOS E SIGNIFICADOS DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS ATRIBUÍDOS POR 

PROFESSORES DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DA REDE MUNICIPAL 

DE SOBRAL – CE  

Ana Cristina Silva Soares – UVA 

INTRODUÇÃO 

O contexto da educação inclusiva implica em discutir e problematizar práticas excludentes 

no âmbito da escola; constituindo-se como uma política de educação inclusiva que busque 

desenvolver ações de política, cultura e prática pedagógicas que valorizam a participação e 

aprendizagem de cada aluno. Desse modo, os esforços necessários se organizam para minimizar ou 

eliminar as barreiras à aprendizagem que as crianças possam sofrer e que as impeçam de participar 

plenamente da vida acadêmica devido à desvalorização de suas diversidades oriundas de gênero, 

etnias, condições sociais, religião.  

Segundo Booth e Ainscow (2002) propõem uma associação entre três dimensões ou ações, 

inter-relacionadas entre si: cultura, política e prática pedagógica. A dimensão cultural refere-se ao 

estabelecimento de uma cultura baseada em princípios e valores inclusivos, ou seja, uma cultura 

inclusiva. A cultura inclusiva no ambiente escolar propõe o desenvolvimento de valores em que 

mobilize as pessoas a pensar, a compartilhar e a se respeitar. Propõe o estímulo à criação de uma 
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comunidade escolar acolhedora, receptiva, colaborativa e que incentive o êxito dos alunos. A 

dimensão política trata da escola para todos, organizando o apoio à diversidade; isso quer dizer que 

a inclusão precisa ser considerada em todos os planos da escola, bem como nas atividades, 

estratégias e outras formas de apoio com os princípios inclusivos. A dimensão política favorece ao 

poder público vigente criar uma legislação própria, fortalecendo os sistemas de ensino para atender 

as demandas sociais existentes. Por último, a dimensão da prática pedagógica procura organizar a 

aprendizagem, através da mobilização de recursos pedagógicos e didáticos. Esta dimensão efetiva a 

inclusão, propondo que as atividades de sala de aula e extrassala envolvam todos os alunos, 

considerando suas condições de aprendizagem, necessidades e experiências. Em síntese, para que a 

inclusão aconteça é necessário: criar uma cultura inclusiva; implementar uma política inclusiva; e 

desenvolver uma prática inclusiva. De acordo com os autores, a mudança necessária para tornar a 

escola inclusiva passa pelas três dimensões: cultural, política e prática pedagógica. 

Nesta perspectiva, a escola inclusiva apresenta um novo princípio educacional cujo conceito 

fundamental defende a heterogeneidade na sala de aula, valoriza a diferença e passa a ter condições 

de atender alunos com situações diferenciadas e nas organizações escolares e outros ambientes da 

vida social. 

O referencial teórico fundamentou-se na perspectiva histórico-cultural de Vigotsky (2003, 

1998; 1997), Nunes e Silveira (2008) e Goes (2002), para inclusão em contextos sociais Mantoan 

(2003), Mittler (2003) e Karagiannis, Stainback e Stainback (1999) entre outros, e as práticas 

educativas em Saviani (1991) orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos do contexto da 

prática social. 

O objetivo principal deste trabalho é analisar como se organiza e se caracteriza as maneiras 

de pensar e de agir dos professores das salas de recursos multifuncionais. 

Assim, a nossa pergunta de partida foi a seguinte: Como foi iniciado o serviço das salas de 

recursos multifuncionais da rede municipal de Sobral – CE e de que forma são construídas as 

práticas pedagógicas desses professores que favorecem a inclusão dos alunos público alvo da 

educação especial?  

REFERENCIAL TEÓRICO   

A educação ou a prática educativa é um fenômeno social e universal; sendo uma atividade 

humana necessária à existência e funcionamento de todas as sociedades. Por isso, cada sociedade 
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precisa cuidar da formação dos indivíduos, auxiliar no desenvolvimento de suas capacidades físicas, 

sociais, culturais, prepara-los para a participação ativa e transformadora de várias instâncias da vida 

social. Isto é, a educação é um fenômeno complexo e diverso (BRANDÃO, 1994; FREIRE, 1996). 

Segundo Karagiannis, Stainback e Stainback (1999, p. 21), enfatizam os fundamentos do 

ensino inclusivo, englobando uma concepção que contempla uma visão ampla de educação: “[...] o 

ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos – independentemente de seu talento, deficiência, 

origem socioeconômica ou origem cultural – em escolas e sala de aulas provedoras, onde todas as 

necessidades dos alunos são satisfeitas”.  Tal concepção acolhe a todos os alunos, considerando as 

diferenças que podem favorecer o ensino inclusivo e sinalizando a possibilidade de se eliminar à 

exclusão. Nesse ponto se discute a concepção de inclusão, considerando o direito à diversidade e a 

consequente transformação das escolas. 

Tomando essas indicações, a educação não pode ser interpretada, segundo Vigotsky (1998) 

como desenvolvimento artificial da criança, isto é, a educação é, portanto, um domínio artificial dos 

processos naturais de desenvolvimento, influindo não somente nesses processos, mas também na 

reestruturação das funções comportamentais na sua totalidade. 

 Na perspectiva histórico-cultural de Vigotsky, o professor exerce um papel importante como 

mediador das trocas sociais. Em sua perspectiva, os processos humanos tem gênese nas relações 

sociais devem ser compreendidas em seu caráter histórico-cultural. O homem significa o mundo e si 

próprio não de forma direta, mas por meio da experiência social (GOES, 2002; VIGOTSKY, 1998). 

Os aspectos emocionais e afetivos nas relações entre aluno-aluno, aluno-professor devem ser 

considerados. Nunes e Silveira (2008, p. 103) comentam que esta concepção era defendida “que 

aquilo que o aluno já sabe fazer sozinho não deveria ser o foco do processo de ensino. Ao contrário, 

é importante atentar para as capacidades que podem ser efetivadas a partir da intervenção do outro 

como mediador. A escola, pela sua especificidade de lugar [...] pode fornecer condições concretas 

para que o desenvolvimento potencial se torne real”. 

Percebe-se que a criança aprende através do outro, além disso, ela é considerada um sujeito 

social e ativo. Priorizando o fato de o aluno ser um sujeito autônomo, a escola defende que o aluno 

juntamente com seus conhecimentos prévios, ser o centro do processo educativo. Por isso, 

entendemos que a mediação requer do professor da sala de recursos multifuncionais, no âmbito do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), atitudes de análise, de interpretação, de 

questionamentos, identificação de avanços e dificuldades em sua prática pedagógica.  
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O Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 dispõe sobre a organização do AEE na 

escola comum, sendo este  um serviço da educação especial, desenvolvido na sala de recursos 

multifuncional, de natureza pedagógica, criado com o objetivo de oferecer condições que 

possibilitem o acesso dos conteúdos escolares e ao conhecimento em geral para os alunos com 

deficiência (surdez, baixa audição; cegueira, baixa visão; surdocegueira; deficiência física; e 

intelectual); alunos com “transtornos globais do desenvolvimento”, por exemplo, o transtorno do 

espectro autista (TEA); e alunos com altas habilidades/superdotação. Essas condições caracterizam 

o público alvo da educação especial, em todos os níveis de educação, e inclusive em todas as 

modalidades educacionais, como: educação quilombola, indígena, educação do campo entre outras. 

O modelo pedagógico desenvolvido nesse tipo de atendimento se define a partir de um plano 

individualizado, que deve constar se o aluno precisará de acompanhamento individualizado ou em 

grupo, bem como de ser ofertado no contraturno.  Após análise surge um formato que evidencia o 

perfil do aluno e suas necessidades específicas. Com isso, (a) professor (a) do AEE planeja ações e 

estratégias norteadas para clarificação das potencialidades e dificuldades enfrentadas na escola e na 

vida cotidiana. 

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA  

O caminho metodológico da pesquisa trata de abordagem qualitativa de cunho etnográfico. 

Para Minayo (2010) a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

A etnografia é, sobretudo, uma descrição densa e não se limita a estabelecer relações, 

selecionar informantes, transcrever textos, ordenar genealogias, desenhar mapas, completar um 

diário. O etnógrafo deve encarar o seu trabalho de campo como uma multiplicidade de estruturas 

conceituais complexas, sobrepostas e interligadas, estranhas, irregulares, não explícitas que, depois 

de captadas, ele deve explicar (GEERTZ,1989).  

Este estudo é um recorte da investigação sobre signos e significados das práticas 

pedagógicas desenvolvidas por professores das salas de recursos multifuncionais, no favorecimento 

da educação inclusiva na escola regular; sendo desenvolvida no âmbito de Programa de Iniciação 

Científica, de uma universidade pública, com fomento do CNPq, no período de 2018 a 2019.   
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Neste trabalho selecionamos três professoras de salas de recursos multifuncionais da rede 

pública do município de Sobral, estado do Ceará. O critério de escolha compõe salas acima de 80 

(oitenta) alunos matriculados no serviço do AEE.  

A coleta de dados focou  entrevistas, observação e análise de documentos. Desse modo, 

observou-se a nota técnica nº 11 de 10 de maio de 2010, sugere orientações para institucionalização 

da oferta do AEE em Salas de Recursos Multifuncionais, implantadas nas escolas regulares. 

Salienta-se que a rede municipal de educação implementou a Politica Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008.  

 Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, registradas por gravadores e as observações 

focadas nos comportamentos relevantes, bem como, elaborados roteiros de entrevistas contendo 

dados sobre formação acadêmica, experiência profissional, caracterização do serviço da sala de 

recursos multifuncionais, vínculo na rede municipal, tempo de serviço e experiência no magistério e 

no AEE. 

 Os dados foram analisados na proposta de Laurence Bardin (2009), a análise de conteúdo, 

em que trabalha os dados, através da interpretação dos textos e da possibilidade da busca do 

sentido, seja explícita ou latente. Esta técnica permite que tiremos partido do tratamento das 

mensagens contidos nos textos e da manipulação do teor da mensagem para deduzir de maneira 

lógica sobre o conhecimento emitido na mensagem ou sobre o seu meio e definindo categorias 

temáticas 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS DADOS COLETADOS  

Os resultados evidenciaram a coleta a partir da análise de documentos, observação e 

entrevistas. Iniciamos pela análise da nota técnica nº 11, de 2010, dá-se ênfase, aos seguintes 

aspectos: Salas de Recursos Multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos 

pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos; Matrícula no AEE de alunos 

matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola; III – cronograma de 

atendimento dos alunos; Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos 

alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas; Professores para 

o exercício da docência do AEE; Profissionais da educação: tradutores e intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais, guia intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de 

alimentação, higiene e locomoção;  Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, 
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do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que 

maximizem o AEE.   

Essa nota técnica evidencia sobre institucionalização da SRM compete aos sistemas de 

ensino prover e orientar a oferta do AEE nas escolas urbanas, do campo, indígenas, quilombolas, na 

modalidade presencial ou semipresencial. Recomenda que a implantação dessas salas nas escolas da 

rede pública seja efetuada sem prejuízo das parcerias da Secretaria de Educação do município de 

Sobral com os demais órgãos responsáveis pelos serviços de saúde, trabalho, assistência e outros 

que têm por finalidade o acesso a recursos e atendimentos clínicos e terapêuticos, às atividades 

ocupacionais e de recreação, a programas de geração de renda mínima, entre outros. 

 Considerando o serviço ofertado pelo AEE no espaço da sala de recurso multifuncional 

exige formação e atuação diferenciada dos professores, envolvendo conhecimentos específicos: 

orientação para os familiares sobre o uso de recursos ópticos e não ópticos; avaliação funcional; 

ensino do Sistema Braille; técnica de uso da bengala e estratégias de orientação e mobilidade, entre 

outros. Os serviços do AEE visa o trabalho pedagógico com a finalidade de desenvolver a 

participação, desenvolvimento e aprendizagem do aluno com deficiência, mantendo atendimentos 

em várias áreas: deficiência visual, auditiva, motora entre outros. 

 Damazio (2018) afirma que ao analisarmos o desenvolvimento do serviço do AEE é 

perceptível um equivoco conceitual e operacional em relação ao que é o AEE e a sala de recursos 

multifuncional. Para a autora, essa sala é um espaço físico localizado na escola onde se realiza o 

AEE, ou seja, não é o único local que esse serviço acontece e muito menos o que o define.  

Como é o espaço do AEE na sala de recursos multifuncional? É uma sala que possui 

mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos 

específicos, e oferece atendimento individual e em grupo aos alunos.  A sala de recursos não é um 

serviço, o AEE, sim é um serviço pedagógico.  

A seguir a categoria temática o que o professor que atua nessa sala ‘pensa sobre o AEE’ e 

suas respectivas respostas:  

(...) Bom! O que eu penso do serviço do AEE? A minha ideia, fica a minha 

experiência né. O meu sonho... Como dizia Paulo Freire, ‘ai de nós se não sonhar com 

os sonhos impossíveis’, o meu sonho é ver um trabalho mais efetivo, é ver um 

resultado mais efetivo, mais concreto, nós trabalhamos muito com muita subjetividade 

(Professora A). 
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(...) a função do professor de AEE é eliminar as barreiras do que impeçam eles de está 

participando desse processo, eu tento fazer essa minha função ao máximo. Hoje a 

gente sabe que não precisa de estrutura física por que a escola é adaptada, então assim 

quais as duas coisas que a gente enfrenta mais dificuldades aqui? É a questão 

pedagógica, a dificuldade pedagógica, a barreira pedagógica e a barreira atitudinal 

(Professora B) 

Com relação ao trabalho realizado no AEE, tomando como referencial Vigotsky o trabalho 

desenvolvido para alunos público alvo da educação especial, crianças e adolescentes, entende-se 

que o processo de ensino e aprendizagem deve contemplar uma relação entre a mediação 

pedagógica, cotidiano e formação de conceitos, possibilitando o confronto das experiências 

cotidianas.  Quando menciona “mais concreto” é que o professor deve explorar todas as vias 

possibilidades de ensino e aprendizagem destes alunos.  Para Vigotsky (2003, p. 247) a 

“experiência pedagógica nos ensina que o ensino direto de conceitos sempre nos mostra o 

impossível”.  

Mittler (2003) considera o contexto social e as transformações das escolas, cada grupo, e em 

particular, adota valores e crenças, as quais surgem no campo da educação. O autor explica que a 

inclusão envolve uma transformação das escolas, conforme afirma, que “no campo da educação, a 

inclusão envolve um processo de reforma e de reestruturação de escolas, como um todo, com o 

objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades 

educacionais e sociais oferecidas pela escola” (MITTLER, 2003, p. 25). Daí, a importância de 

serviços de apoio e formação de profissionais para acompanhamento de alunos com necessidades 

especificas em espaços pedagógicos, por exemplo. 

A perspectiva dos professores que atuavam em salas de recursos multifuncionais no serviço 

de Atendimento Educacional Especializado (AEE).  Propõe uma breve descrição e trechos 

respondendo a pergunta: como você iniciou suas atividades na sala de recursos multifuncionais? 

PROFESSORA A 

A professora A teve seu primeiro contato com alunos com deficiência há mais de anos na 

rede municipal. É efetiva há mais dezessete anos pela rede municipal de educação e é responsável 

pela sala de recurso multifuncional há quatro anos, em uma escola com quantitativa acima de 1.200 

alunos matriculados. Suas atividades envolve trabalho pedagógico voltado para todos os alunos 
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matriculados no serviço de AEE. Predomina atendimentos de alunos com deficiência intelectual e 

surdez, mas possui alunos com transtorno do espectro autista. Trecho da entrevista da docente: 

Quando a gente chegou aqui tinha uma criança, que eu tenho essa memória muito 

forte (...). Um tinha problema de tremor na mão e ele tinha um déficit intelectual 

muito forte, ele não conseguia... Até pra comer tinha que segurar nas suas duas mãos, 

por que ele tremia muito a mão direita. Ele escrevia segurando mão direita com a 

esquerda pra equilibrar o lápis e ele tinha crises epilépticas (Professora A)  

PROFESSORA B 

A professora B teve seu primeiro contato atuando como professora de apoio em escola da 

rede municipal. Tem vínculo temporário e atua mais de 10 anos na sala de recurso multifuncional. 

Seus atendimentos constam apoio para alunos com transtorno do espectro autista, paralisia cerebral, 

deficiência visual, transtorno do déficit e atenção e hiperatividade. Trecho da entrevista da docente: 

Na verdade, é assim... Foi uma proposta que me foi feita. Eu já trabalhava nessa época 

na escola como apoio de 5º ano. Quando surgiu a vaga, a gestora da época disse que 

eu tinha o perfil para trabalhar na sala multifuncional, na verdade eu não tinha 

nenhuma formação na educação especial ainda; mas ai eu aceitei o desafio, eu não 

conhecia nada e assim... O que me chocou bastante foi o primeiro diagnóstico que eu 

vi. Eu fui pegar o diagnóstico dava para entender um pouquinho (Professora B) 

PROFESSORA C 

A professora C iniciou suas atividades ao procurar a rede para acompanhar alunos com 

deficiência. Atua há cinco anos na rede municipal e tem vínculo temporário. Sempre que pode 

busca cursos para aprimoramento dos seus atendimentos. Já atendeu no serviço da sala de recursos 

multifuncional alunos com epilepsia e deficiência física, transtorno do espectro autista, deficiência 

múltipla, deficiência intelectual e transtorno de déficit e atenção e hiperatividade. Trecho da 

entrevista da docente: 

Eu fiz psicopedagogia, ai assim que eu terminei, eu sempre tive essa vontade né, 

depois que eu fiz a psicopedagogia eu me encantei bastante, eu quero trabalhar com 

isso! Ai, eu fui à Prefeitura, deixei meu currículo e ai uma moça que estava no AEE se 

ausentou por conta da gravidez, ai eu fui substituir, tirei a licença, ai fiquei o tempo da 

licença dela. Ai, depois comecei, fui contratada, ai passei por várias escolas já e todo 

ano eu tô numa escola diferente (Professora C) 
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Os três trechos das narrativas evidenciam aspectos de suas práticas educativas por meio de 

ações dialógicas, fundada na premissa da elaboração dos seus próprios conhecimentos, suas 

histórias de vida e na busca de entender quem era o aluno que se apresentava na sala de recursos 

multifuncional. Saviani (1991) nos reafirma que o papel do professor como insubstituível na relação 

do aluno com o conhecimento; e assim, fazem-se necessários uma prática fundada em saberes 

científicos, pedagógicos e de vida.   

Para Mantoan (2003) a cooperação, as autonomias intelectual e social e a aprendizagem 

ativa são condições que propiciam o desenvolvimento global de todos os professores, no processo 

de aprimoramento profissional. Como se considera o professor uma referência para o aluno, e não 

apenas um mero instrutor, a formação enfatiza a importância de seu papel, tanto na construção do 

conhecimento, como na formação de atitudes e valores do cidadão. Assim sendo, a formação vai 

além dos aspectos instrumentais de ensino. 

CONCLUSÕES 

Compreende-se que esse trabalho foi desenvolvido com base no estudo sobre signos e 

significados sobre as práticas pedagógicas atribuídas por professores das salas de recursos 

multifuncionais de uma rede municipal, trazendo contribuições para o trabalho pedagógico na 

escola comum. O professor do AEE possui diferentes concepções e modelos de atuação, que se liga 

aos campos da política, filosofia, educação e cultura.  

A prática pedagógica surge do envolvimento com a experiência vivenciada e principalmente 

por estarem no trabalho que se identificam. Por ser um processo dinâmico, dialógico, motivações e 

movimentações. É importante entender que o professor do AEE não tem função de transformar a 

escola em inclusiva, porém o serviço já favorece uma organização, embora necessite de mudanças 

da legislação e formação do professor dos anos iniciais. 

REFERÊNCIAS  

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009. 

BOOTH, T.; AINSCOW, M. Index on inclusive: developing learning and participation in schools. Bristol: Center For 
Studies on Inclusive (CSIE), 2002. 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 948/2007. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva. Brasília, 2008. 

BRASIL. Nota Técnica nº 11, 7 de maio de 2010. Atendimento Educacional Especializado. Secretaria de Educação 
Especial. Gabinete da Presidência. Brasília, 2010. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 99 

BRANDÃO, Z. (org.). A crise dos paradigmas e a educação. São Paulo, Cortez, 1994. 

DAMAZIO, M. F. M. Atendimento Educacional Especializado em uma perspectiva inclusiva: metodologia em questão. 
In. FRANCO, M. A. M.; GUERRA, L. B. Praticas Pedagógicas em Contextos de Inclusão: situações de sala de aula. 
1ª edição. Jundiaí – SP: Paco, 2018. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 34. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GEERTZ, C. A Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1989. 

GÓES, M. C. R. Relações entre desenvolvimento humano, deficiência e educação: contribuições da abordagem 
histório-cultural. In: OLIVEIRA, M. K.; SOUZA, D. T. R.; REGO, T. C. (org.). Psicologia, Educação e as temáticas 
da vida contemporânea. São Paulo: Moderna, p. 95 – 114, 2002.  

KARAGIANNIS, A.; STAINBACK, W.; STAINBACK, S. Fundamentos do Ensino Inclusivo. In: STAINBACK, S.; 
STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999. p.35-47. 

MANTOAN. M. T. E. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?. São. Paulo: Moderna, 2003. 

MITTLER, P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

MINAYO, M. C. S. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

NUNES, Ana Inez Belém Lima; SILVEIRA, Rosemary do Nascimento. Psicologia da aprendizagem: processos, 
teorias e contextos. Fortaleza: Liber Livro,2008.p.95-105 

SAVIANI. D. Pedagogia Histórico-Critico: primeiras aproximações. São Paulo: Cortez Autores Associados, 1991. 

VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos     psicológicos superiores. São 
Paulo, SP: Martins Fontes, 1998. 

____________. Fundamentos de defectologia. Madri:Espanha: Visor, 1997. 

____________. Pensamento e linguagem. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2003. 

Resumo 

Este texto apresenta alguns resultados de uma pesquisa sobre os professores das salas de recursos 
multifuncionais na escola comum. Consistiu em investigar os signos e significados das práticas 
pedagógicas que favoreçam a educação inclusiva do público-alvo da educação especial.  O objetivo 
principal deste trabalho busca analisar como se organiza e se caracteriza as maneiras de pensar e de agir 
dos professores das salas de recursos multifuncionais. O referencial teórico fundamentou-se na 
perspectiva histórico-cultural de Vigotsky (2003, 1998; 1997), Nunes e Silveira (2008) e Goes (2002), 
para inclusão em contextos sociais Mantoan (2003), Mittler (2003) e Karagiannis, Stainback e Stainback 
(1999) entre outros, e as práticas educativas em Saviani (1991) orientada por objetivos, finalidades e 
conhecimentos do contexto da prática social. O percurso metodológico consistiu em uma pesquisa 
qualitativa de cunho etnográfico envolvendo os instrumentos de coleta de dados: análise de 
documentos e entrevistas semiestruturadas com professores das salas de recursos multifuncionais da 
rede municipal de Sobral, do estado do Ceará; para tratamento destes dados, optou-se pela análise de 
conteúdo conforme Bardin (2009).  Os resultados evidenciam a relação entre aluno e professor é 
mediado, mas fazem-se necessários uma prática fundada em saberes científicos, pedagógicos e 
experienciais. Conclui-se que a prática pedagógica e a formação do professor da sala de recurso 
multifuncional tragam novas perspectivas para pensar a educação inclusiva, principalmente, na 
construção de uma formação que envolva um processo dinâmico e dialógico. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Prática educativa; Atendimento Educacional Especializado; 
Signos e Significados. 
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SIGNIFICADOS E SENTIDOS PRODUZIDOS POR PROFESSORES SOBRE A EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA: O ESTADO DA ARTE 

Romária de Menezes do Nascimento – PPGE-UECE  

Giovana Maria Belém Falcão – PPGE-UECE  

INTRODUÇÃO 

A inclusão de pessoas com deficiência se encontra ainda em meio a um cenário de desafios e 

entraves, tendo em vista que a legislação que subsidia a inclusão como um direito, representada, por 

exemplo, na Declaração de Salamanca (1994) e no que está preconizado na Política de educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva (2008) não tem sido acompanhada pela viabilidade da 

educação inclusiva na escola, que requer  mudanças nos sistemas de ensino, com implicações 

significativas na organização do trabalho pedagógico e na prática docente.  

Neste sentido, o docente precisa estar preparado para atender as novas configurações da 

escola, ao mesmo tempo que tais demandas exigem engajamento de toda a comunidade escolar, 

posto que o aluno não é responsabilidade somente do professor.  

De acordo com Santos (2018) parte expressiva dos professores, sente-se angustiada, receosa 

e despreparada para enfrentar as demandas emergentes da inclusão dos alunos com deficiência na 

escola e atribuem tais sentimentos, principalmente, à fragilidade da formação docente. 

Um estudo empreendido por Mendes e Valadão (2015) ressalta as dificuldades de 

articulação entre o professor da Sala de Recurso Multifuncional, que realiza o AEE, e do professor 

da sala de aula, além de faltar compartilhamento de responsabilidades em relação aos alunos 

atendidos no AEE, predominando a compreensão de que os mesmos são responsabilidade do 

professor que realiza o atendimento.  

A responsabilização do professor e da formação docente, como elementos principais para 

cumprir os preceitos legais inclusivos, atingem o docente, além de sucumbirem muitos processos 

inclusivos que poderiam ser viabilizados, justificando a relevância de pesquisas que escutem o 

professor. Na esteira dessas ideias Gomes e González Rey (2007) afirmam que ainda se sabe muito 

pouco sobre o que sentem os professores quando um aluno com deficiência é incluído em sua sala 

de aula e quais os sentidos este docente produz diante desse novo aluno. Sendo assim, entendemos 

que se faz necessário saber como os professores veem o desenvolvimento de suas práticas, 

considerando que ele exerce papel relevante na construção de uma escola inclusiva.  
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O que os docentes pensam e sentem em relação à educação inclusiva? A indagação nos 

moveu a investigar quais os significados e sentidos produzidos por professores sobre a educação 

inclusiva. Para tanto, buscamos conhecer e mapear a produção acadêmica que trata desta temática 

no Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), por entendermos que essas bases possibilitam 

ter acesso a trabalhos mais completos de respeitados Programas de Pós-Graduação de nosso país.  

Após a definição dos locais de busca e considerando a abordagem conceitual explicitada por 

Vigotsky (2009) acerca dos significados e sentidos daqueles que assumem importante papel na 

consolidação de processos inclusivos nos espaços escolares, selecionamos os descritores de busca, 

estabelecendo critérios para a composição do corpus deste estado do conhecimento, que será 

analisado com vistas a dar respostas à indagação do percurso investigativo que originou esta 

produção.  

A seleção das teses e dissertações se deu a partir da leitura dos títulos e resumos. Quando 

estes não apresentavam as informações necessárias à explicitação da pesquisa, procedia-se a leitura 

da tese ou dissertação na íntegra. Ferreira (2002) acrescenta que as diferenças e singularidades dos 

resumos são explicados pela maleabilidade e relativa estabilidade do gênero tornando-os 

diversificados e multifacetados em razão das diferentes operações feitas a muitas mãos. 

As categorias teóricas significados e sentidos são explicadas por Vigotsky (2009), a partir da 

Psicologia histórico-cultural. O autor define que os significados são elaborações sócio-históricas 

que podem ser modificadas com o tempo, a depender do que a construção social vai 

convencionando. Assim, o significado está associado a uma construção social previamente posta, 

quanto ao sentido, se relaciona a uma construção pessoal orientada pela construção social. Ambos 

sempre estão em constante transformação. 

A proposta de realização deste estudo, denominado estado da arte ou estado do 

conhecimento, se justifica pela necessidade de conhecer a produção que se refere aos significados e 

sentidos dos professores sobre a educação inclusiva, levando em consideração segundo Ferreira 

(2002) as características da produção, as tendências, ênfases, escolhas metodológicas e teóricas, 

aproximando-se ou diferenciando trabalhos entre si, na escrita da história de determinada área do 

conhecimento.  

Com vistas a uma melhor explicitação do que seja o estado da arte Romanowski (2006) 

aponta que, para além do conhecimento da produção existente, pretende-se com a realização do 
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estudo do estado da arte a sistematização desta produção com o objetivo de apreender a amplitude 

do que vem sendo produzido.  

Este artigo tem por objetivo apresentar o estado da arte das produções que versam sobre os 

significados e sentidos produzidos por professores sobre a educação inclusiva. Para tanto, buscamos 

identificar os locais em que os estudos foram produzidos, as opções teóricas e metodológicas, 

seguida da discussão dos resultados das pesquisas que explicitam os significados e sentidos dos 

professores sobre a educação inclusiva. Além desta introdução o trabalho está organizado, em duas 

etapas: a primeira se ocupa da fundamentação teórica, da descrição dos procedimentos e do anúncio 

dos achados. A segunda analisa as produções mapeadas, a partir do questionamento levantado. Por 

fim, apresentamos algumas conclusões, seguido das referências. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O estudo das categorias significados e sentido, teorizadas por Vigotsky (2009), são 

revestidas de complexidade por envolver a apreensão dos sujeitos, considerando sua singularidade. 

Aguiar (2006) explicita que as duas categorias, apesar de terem singularidades e serem diferentes 

não podem ser compreendidas de maneira dissociada, pois são interdependentes. 

Para Aguiar (2006) a compreensão do sujeito parte da compreensão dos significados, posto 

que, eles contem mais do que aparentam e que é a partir da análise dos significados que se chega 

aos sentidos, que são zonas mais instáveis, fluidas e profundas. Assim, o sentido é mais amplo que 

os significados. Os sentidos são produzidos à partir da singularidade historicamente construída. 

Segundo Vigotsky (2009) o conhecimento dos motivos que orientam os pensamentos é que 

vão de encontro à compreensão dos sentidos que se configuram como sendo a soma de todos os 

eventos psicológicos despertados na consciência. Marques e Carvalho (2015) ao particularizar 

segundo suas características as categorias sentidos e significados trazem uma importante 

contribuição à nossa compreensão das categorias, especialmente da categoria sentido. 

Para Marques e Carvalho (2015) os sentidos, embora sejam produzidos historicamente, 

assim como os significados, revelam construtos pessoais ligados aos aspectos afetivos. Aqui dois 

elementos são citados e bem facilitam o entendimento e estudo da categoria sentido, a saber: 

motivos e afetos. Esses elementos revelam a amplitude dos sentidos, até mesmo em relação aos 

significados. 
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Considerando a abordagem conceitual já explicitada sobre os significados, é importante 

frisar que “o sentido da palavra é inconstante, muda conforme o contexto em que é empregada e o 

estado afetivo do sujeito que a emprega” (MARQUES E CARVALHO, p. 21). Ao tratar da relação 

entre os significados e sentidos, de maneira sintética os autores sugerem que é o sentido que 

enriquece a palavra e dinamiza o significado. 

Conclusivamente Marques e Carvalho (2015) destacam que a relação do homem com o 

mundo e com os outros é sempre afetiva e produtora de sentido. Ou seja, os sentidos produzem-se 

em função de afetos e são esses mesmos afetos que colocam os indivíduos em atividade e 

determinam a qualidade do sentido produzido pelo indivíduo na relação com a realidade.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo assume uma perspectiva qualitativa pois segundo Stake (2011, p. 21) “seu 

raciocínio se baseia principalmente na percepção e na compreensão humana”. O mapeamento do 

trabalho destaca o caminho percorrido em busca de pesquisas que tratem dos significados e sentidos 

dos professores sobre a educação inclusiva, especificamente em teses e dissertações. O mapeamento 

foi realizado sem marcação temporal nas duas bases de dados. A opção pela não definição de 

período se dá em razão da pequena quantidade de trabalhos que foram surgindo. Os procedimentos 

adotados para a escolha das produções, os critérios de escolha e os achados destacados a partir das 

perguntas deste estado do conhecimento serão descritos abaixo. 

As buscas foram realizadas no catálogo de Teses e Dissertações da CAPES do Ministério da 

Educação, e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. Essas bases de dados foram eleitas, tendo em vista, atingir o objetivo de conhecer a 

produção acerca dos significados e sentidos dos professores sobre a educação inclusiva nos 

programas de pós-graduação. As buscas foram realizadas no mês de novembro do ano de 2019.  

 Os descritores utilizados nas buscas foram: significados e sentidos, educação inclusiva, 

formação de professores, professores, professores do ensino fundamental e concepções. Os 

descritores foram aspeados e separados pelo termo booleano AND. Em seguida os descritores 

foram associados, originando três combinações: “significados e sentidos” AND “educação 

inclusiva” AND “professores”. “significados e sentidos” AND “formação de professores” AND 

“educação inclusiva” e na terceira “concepções” AND “professores do ensino fundamental” AND 

“educação inclusiva”. As três associações foram colocadas nos espaços de busca do catálogo de 

teses e dissertações da CAPES e da BDTD. 
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A escolha dos descritores foi definida tomando por base, inicialmente a necessidade de 

pesquisa que prevê a escuta do professor, sob o enfoque da Psicologia histórico-cultural, 

especificamente das categorias: significados e sentidos explicitados por Vigotsky (2009). Além do 

descritor: professores que envolve todos os professores. A inclusão do descritor: professores do 

ensino fundamental justifica-se pela necessidade de conhecer também as pesquisas que tratam sobre 

o que os professores do ensino fundamental pensam sobre a educação inclusiva, posto que os 

diálogos tidos com os professores do ensino fundamental, enquanto era professora do AEE, 

demonstraram que estes professores carecem de compreensão e escuta, também em razão das 

exigências de suas demandas.  

Descrito o processo de busca dos dados nas duas bases citadas, tem-se um total de onze 

trabalhos, entre teses e dissertações: sete dissertações e quatro teses que mais se aproximam ao tema 

de interesse. A análise das produções, considerando suas características está organizada 

inicialmente pela caracterização das pesquisas identificadas na BDTD e posteriormente as pesquisas 

do catálogo de teses e dissertações da CAPES. 

Apresentamos, a seguir, o que revela o mapeamento empreendido nas teses e dissertações. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A apresentação dos dados está dividida considerando a base de dados onde foram 

identificadas as pesquisas. Inicialmente apresentamos e discutimos os dados dos trabalhos presentes 

na BDTD, em seguida os trabalhos identificados no Catálogo da CAPES. Na ordem apresentaremos 

inicialmente os locais e áreas de produção, o referencial teórico, a metodologia e os resultados 

apontados pelas pesquisas.  

Análise dos achados de pesquisa identificados na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
Os trabalhos selecionados para a análise deste estudo estão compreendidos temporalmente 

entre os anos de (2006-2019). Dos sete trabalhos analisados presentes na BDTD cinco são 

dissertações de mestrado e duas são teses de doutorado.  

A área de produção dos trabalhos pesquisados apresenta relativa diversidade, tendo em vista 

que as pesquisas pertencem a programas de pós-graduação em educação, com destaque para a linha 

de pesquisa: psicologia da educação (MELO, 2007; MURTA, 2008; SILVA, 2019; SOUZA, 2014). 

Ainda pertencentes a pós-graduação em educação, mas com área de concentração em fundamentos 

da educação e práticas educacionais, insere-se a dissertação de Rodrigues (2017). Os trabalhos de 
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Oliveira (2008) e Ribeiro (2006) fazem parte de programas distintos entre si, não pertencendo a 

programas de pós-graduação em educação acima citados, posto que a dissertação de Oliveira (2008) 

pertence ao mestrado em linguística aplicada e estudos da linguagem e a tese de Ribeiro (2006) 

pertence ao programa de pós-graduação em Psicologia. Percebe-se aqui, que os programas de pós-

graduação em educação destacam-se no desenvolvimento das pesquisas acerca dos significados e 

sentidos dos professores sobre a educação inclusiva.  

Sobre o referencial teórico e metodológico os estudos assumem uma perspectiva qualitativa, 

com predomínio da psicologia histórico-cultural de Vigotsky. Em relação a análise dos dados os 

estudos demonstram a opção pelos núcleos de significação.  

Quanto aos resultados das pesquisas que apontam os significados e sentidos dos professores 

sobre a educação inclusiva: a pesquisa de Melo (2007) aponta que além da superação das barreiras 

relativas ao preconceito e a falta de recursos humanos e materiais, é necessário conhecermos o 

professor, do cognitivo ao afetivo para desmitificar a naturalização dos fatos, oferecendo com isso 

condições não de ingresso, mas, de permanência do aluno com deficiência na escola. 

A tese de Murta (2008) demonstrou que elementos como amor, prazer e dedicação ajudam o 

professor a superar as adversidades encontradas na execução da atividade docente. Quanto à 

inclusão escolar, os sentidos atribuídos tem elementos, tais como: angústia, medo e 

constrangimento, envoltas por uma descrença na inclusão escolar. As reflexões suscitam para a 

necessidade de cuidado com a formação de professores e com a carreira docente considerando o 

potencial criativo dos professores. 

A dissertação de Oliveira (2008) possibilitou uma reflexão sobre a inclusão na prática e 

sobre as emoções dos sujeitos que a vivenciam de perto. Os sujeitos da pesquisa indicam que há 

muitas lacunas entre a idealização e prescrição da inclusão e prática escolar, além da multiplicidade 

de sentimentos contraditórios que coexistem na inclusão-exclusão. 

Os dados da tese de Ribeiro (2006) revelam que a apropriação dos professores se articula 

com crenças e valores que, por sua vez, se expressam por momentos de homogenia e heterogenia de 

significados, uma vez que a política pública de inclusão escolar, com todo o sistema de apoios, 

resulta de um movimento assimétrico e polifônico, cultural e historicamente produzido. 

A dissertação de Rodrigues (2017) evidencia que os significados dos professores da 

educação infantil têm por base o desconhecimento da família sobre a função dos professores da 

educação infantil e a incoerência entre os pressupostos políticos educacionais e as realidades 
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vividas pelos docentes. Esses significados deflagram sentidos que em sua maioria, desfavorecem a 

efetivação de uma atuação docente inclusiva: sentimentos de distanciamento, isolamento, 

frustração, desvalorização profissional, impotência, desaprovação das políticas públicas. O autor 

defende uma formação continuada em exercício que qualifique os professores para a elaboração de 

estratégias que envolvam as famílias. 

A dissertação de Silva (2009) objetiva compreender a atuação do profissional formador da 

educação especial, discutindo a formação docente em serviço e educação especial, através de uma 

professora de acompanhamento e apoio à inclusão (PAAI) sobre a sua atuação como formadora na 

educação especial. A análise dos dados indica que aspectos referentes à questão pesquisada podem 

ser contributivos para iluminar e aprofundar as temáticas relativas à formação docente, ao 

desenvolvimento do estudante com deficiência e de seus professores e aos movimentos de mudança 

da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva (2008). 

Na dissertação de Souza (2014) os resultados evidenciaram em relação à educação inclusiva 

na educação infantil, que as condições para se evitar uma prática inclusiva centrada nas limitações 

existem na medida em que há envolvimento dos docentes com seus alunos. Que a inclusão se 

fundamenta, também em dimensões pessoais, no cuidado ao ouvir a comunidade escolar. Além 

disso, defende que a exposição das formas de pensar, sentir e agir por parte dos docentes é um meio 

rico para se discutir ideias teóricas e práticas efetivas, a serem incorporadas no cotidiano escolar. 

ANÁLISE DOS ACHADOS DE PESQUISA IDENTIFICADOS NO CATÁLOGO DA CAPES 

Os trabalhos identificados no Catálogo de teses e dissertações da CAPES revelam diferenças 

e particularidades nas pesquisas no aspecto teórico e metodológico. Os achados no catálogo de teses 

e dissertações da CAPES, relacionam-se mais às concepções de professores sobre a educação 

inclusiva. Algumas das pesquisas identificadas, apresentam em seus objetivos específicos: a 

apreensão dos significados e sentidos dos professores sobre a educação inclusiva ou se utilizam da 

psicologia histórico-cultural, teorizada por Vigotsky. 

Acerca dos programas de pós-graduação e dos registros temporais as pesquisas podem ser 

identificadas temporalmente entre os anos de 2013-2018. São tidas como achados as dissertações de 

Leite (2017) e Silva (2017) e duas teses de Buiatti (2013) e Ziesmann (2018). Três das pesquisas 

(BUIATTI, 2013; LEITE, 2017; ZIESMANN, 2018) são oriundos de programas de pós-graduação 

em educação e somente a dissertação de Silva (2017) é oriundo de um programa de pós-graduação 

em Desenvolvimento Humano. 
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Em relação a perspectiva teórica e metodológica os estudos assumem a abordagem 

qualitativa, se apoiam na psicologia histórico-cultural de Vigotsky em sua maioria, mas também na 

Pedagogia histórico-crítica de Saviani e no materialismo Histórico-dialético de Marx. Os núcleos de 

significação predominam em relação a metodologia utilizada na análise dos dados. 

 A tese de Buiatti (2013) reflete sobre as dimensões da inclusão/exclusão. A pesquisa 

pretende se debruçar no discurso expresso nas concepções e práticas do professor do AEE, objeto 

da pesquisa. Os resultados da pesquisa destacam as problemáticas e limitações descritas pelas 

professoras no trabalho do AEE, as quais são: a dificuldade de interlocução entre professores da 

sala comum e do AEE, a falta de materiais para trabalhar com a demanda, o espaço físico 

inadequado, a ausência de formação para os professores do ensino regular, dificuldades voltadas à 

avaliação dos alunos e organização do plano de intervenção. O autor sugere que as reflexões sobre 

estas questões precisam permear a formação continuada dos professores. 

A dissertação de Leite (2017) teve como um de seus objetivos específicos da pesquisa 

apreender os significados e sentidos dos professores sobre ser docente nas escolas de tempo integral 

para alunos público-alvo da educação especial. Os resultados da pesquisa suscitam que há uma 

sobreposição do assistencialismo em detrimento do pedagógico, em razão das condições precárias 

de trabalho, os professores negligenciam o público-alvo da educação especial reforçando o 

fenômeno da inclusão excludente. 

A dissertação de Silva (2017) buscou investigar nos discursos dos professores suas 

concepções sobre deficiência no processo de inclusão escolar. Pretendeu-se analisar a construção 

dos significados, assim como a concepção do professor pode repercutir no modo de ensinar e 

compreender os processos de desenvolvimento humano. Os resultados colaboram para a 

compreensão histórica e social da deficiência. As concepções dos professores revelam que eles têm 

uma preocupação com os limites que a deficiência do aluno parece impor, mas reconhecem que 

novas estratégias precisam ser construídas, principalmente pela via da formação do professor.  

A tese de Ziesmann (2018) tem como objetivo compreender como os professores do 

município de Santa Rosa (RS) que trabalham nas salas de AEE e nas salas do ensino regular, 

entendem e efetivem a inclusão no espaço escolar. Os resultados demonstraram que os professores 

ainda têm muitas dificuldades para incluir alunos com deficiência na sala de aula, inclusive 

dificuldades para desenvolver práticas pedagógicas que contemplem as necessidades desses 

educandos. Sugere a necessidade de reorganização dos programas de formação que oferecem 
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formação continuada, considerando que o estudo contribui com novas possibilidades de 

entendimento e reflexão sobre o processo inclusivo. 

Percebe-se pelo exposto que as pesquisas, em sua maioria, se remetem aos significados e 

sentidos dos professores sobre a educação inclusiva, à partir da compreensão das categorias da 

psicologia histórico-cultural, apresentando, em linhas gerais, que os significados e sentidos dos 

professores sobre a educação inclusiva apontam a necessidade de se conhecer o professor, o seu 

fazer e sentir e de tomá-los como suporte à discussão em busca de uma escola inclusiva. A seguir 

apresentamos algumas conclusões e recomendações deste estudo. 

CONCLUSÕES 

As pesquisas advindas da pós-graduação stricto-sensu permitiram averiguar o estado do 

conhecimento referente aos significados e sentidos dos professores sobre a educação inclusiva, a 

partir da consulta na BDTD e no Catálogo de teses e dissertações da CAPES. Os estudos sobre a 

temática se concentram em programas de pós-graduação em Educação, precisamente ligados à linha 

de psicologia da educação. Considerando o registro temporal das pesquisas identificadas, percebe-

se que, embora concentrados em uma região, vêm aumentando o número de pesquisas neste campo, 

especialmente a partir do ano de 2006. 

O mapeamento revelou que os professores significam a educação inclusiva como uma 

modalidade de ensino com muitos problemas e desafios a serem enfrentados do ponto de vista da 

insuficiência dos recursos humanos e materiais, com grande distanciamento entre o que a legislação 

preconiza e o que se concretiza, resultando na produção de sentidos desfavoráveis a efetivação de 

uma atuação inclusiva. Sentimentos de isolamento, desvalorização da profissão, fragilidade e 

impotência estão presentes, com grande frequência, nas falas dos investigados quando se referem à 

inclusão de alunos com deficiência. As condições objetivas, portanto, vêm produzindo 

subjetividades onde a descrença na inclusão, o assistencialismo em detrimento do investimento 

pedagógico e o pouco envolvimento com os alunos com deficiência, prevalecem, especialmente, 

entre os professores da sala comum. 

As teses e dissertações exprimem a necessidade de maior investimento e cuidado na 

formação inicial e continuada dos professores, defendendo que não basta trabalhar conteúdos 

técnicos, mas a formação precisa ser coerente e atenta à realidade do contexto, dos professores e 

educandos. É preciso ouvir e conhecer os professores e garantir uma formação que favoreça a 

criticidade e a construção de saberes que possibilitem mudanças significativas no modo de pensar, 
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sentir e agir dos envolvidos. Porém, sabemos que a formação não pode ser pensada como a grande 

redentora de uma problemática tão complexa, mudanças estruturais e objetivas precisam ser 

realizadas para se garantir uma inclusão efetiva.  

Desvelar os sentidos que os professores produzem sobre a inclusão se revestiu em 

importante atividade, afinal os sentidos se apresentam como mobilizadores de mudanças nas 

subjetividades dos docentes, criando novas formas de pensar, sentir e agir sobre a educação 

inclusiva.  
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Resumo 

O objetivo desta investigação é apresentar o estado da arte das produções que versam sobre os 
significados e sentidos produzidos pelos professores sobre a educação inclusiva. O estudo se detém 
sobre o que vem sendo produzido em relação a temática nos programas de pós-graduação stricto sensu. A 
busca dos trabalhos foi realizada por meio digital, no catálogo de teses e dissertações da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e na Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações – BDTD. A partir da leitura dos resumos ou textos completos, identificou-se onze 
trabalhos, sendo sete dissertações e quatro teses, que referem-se aos significados e sentidos produzidos 
por professores sobre a educação inclusiva. O estudo, de natureza qualitativa, toma como referência 
teórico-metodológica a Psicologia histórico-cultural de Vigotsky. O mapeamento revelou que poucos 
são as pesquisas que se ocupam em ouvir os professores. Os estudos analisados apontam que os 
docentes significam a educação inclusiva como uma modalidade de ensino com muitos problemas e 
desafios a serem enfrentados. Sentimentos de isolamento, desvalorização da profissão, fragilidade e 
impotência estão presentes, com grande frequência, nas falas dos investigados quando se referem à 
inclusão de alunos com deficiência. É preciso, portanto, ouvir e conhecer os professores e garantir uma 
formação que favoreça a criticidade e a construção de saberes que possibilitem mudanças significativas 
no modo de pensar, sentir e agir dos envolvidos. 

Palavras-chave: Estado da arte. Significados e sentidos. Professores. Educação Inclusiva. 
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PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL: ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS DE INCLUSÃO A PARTIR DA CONSTRUÇÃO 

DE DIFERENTES PARCERIAS 

Adelaide de Sousa Oliveira Neta – PMF  

Camila Barreto-Silva – UFC 

INTRODUÇÃO 

A inclusão escolar se caracteriza pelo acesso de todos os estudantes à ambientes comuns de 

Educação, assegurando a aprendizagem dos conteúdos curriculares, das diferentes linguagens, e das 

regras de convivência sociais. Para Mittler (2003), a inclusão baseia-se em uma organização de 

valores na qual todos os integrantes sintam-se acolhidos e celebrem a diversidade de nacionalidade, 

de gênero, de linguagem de origem, de raça ou de deficiência.  

A inclusão é uma concepção ativa que provoca mudanças nos princípios que regem a 

sociedade e, por sua vez, a Educação (SILVA, 2016, 2017). É por meio desse movimento inclusivo 

que a escola comum se desconstrói e se (re)constrói ao mesmo tempo na busca de modificar suas 

estruturas físicas, pessoais/intelectuais e funcionais para incluir todos os alunos independente de 

suas particularidades ou de outras características apresentadas pelos mesmos (SILVA, 2012, 2016; 

STAINBACK E STAINBACK, 1999).  

É importante destacar que os debates e as diferentes discussões a nível nacional e 

internacional sobre o direito de todos à Educação sinalizaram caminhos para uma (re)organização 

dos sistemas de ensino regular a partir de princípios inclusivos (BRASIL, 2008). Este princípio, por 

sua vez, reforça a concepção de acolhimento e estimula a construção de um ambiente pautado no 

respeito às diferenças (SILVA, 2012, 2016; STAINBACK, 2006). A escola para construir de fato 

uma Educação inclusiva deve promover transformações nas concepções de ensino, privilegiando 

ações de respeito às diferenças. Essas transformações devem partir dos currículos às práticas 

pedagógicas; devem ter como ponto de largada o reconhecimento da diversidade de experiências 

em contextos sociais, cognitivos e culturais presente em cada sala de aula representada por cada 

aluno (SILVEIRA, FIGUEIREDO, 2010).  

Para Stainback e Stainback (1999) esse princípio inclusivo visa "a prática de inclusão de 

todos [...] onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas" (p.145), e este lugar, certamente, é 

a escola comum. Nesse âmbito que demanda transformações da prática pedagógica e na 
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organização do ensino na escola comum o Atendimento Educacional Especializado constitui-se 

serviço de natureza complementar/suplementar de aprendizagem para os alunos com deficiência, 

transtorno do espectro autista e/ou altas habilidades/superdotação. Esse serviço da Educação 

Especial na perspectiva da inclusão escolar objetiva apoiar as redes de ensino para construção e 

organização de estratégias de inclusão desses alunos nos espaços comuns de aprendizagem. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 17), o Atendimento Educacional Especializado “identifica, elabora e 

organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas". Esse serviço possibilita 

aos alunos público da Educação Especial a superação das barreiras impostas pela deficiência, que 

podem interferir no aprendizado dos conteúdos curriculares (BRASIL, 2008; OLIVEIRA NETA, 

2013). A superação dessas barreiras pode ser orquestrada através da construção de diferentes 

parcerias junto ao corpo docente, gestores escolares e demais profissionais da escola. Essas 

parcerias, de forma multidisciplinar devem desenvolver atividades pedagógicas que ampliem as 

potencialidades cognitivas, afetivas e psicossociais de todos os alunos.   

Para tanto o presente texto analisa estratégias previstas no Plano do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) para inclusão de alunos com deficiência intelectual a partir da 

construção de parcerias com demais profissionais envolvidos na aprendizagem desse público.  

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E A CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

DE ENSINO A PARTIR DE DIFERENTES PARCEIRAS: FUNDAMENTOS TEÓRICOS À LUZ 

DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA 

O presente artigo baseia-se na abordagem de Vigotsky (2012) acerca da Educação das 

pessoas com deficiência. O autor afirma que as experiências sociais são fundamentais para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores dessas pessoas, pois podem ter implicações 

direta sobre suas aprendizagens.  A partir dessa perspectiva o autor advoga que a presença da 

deficiência não se constitui como fator central para a emergência das barreiras e das dificuldades 

sobre a aprendizagem dos alunos com deficiência.  

Vigotsky (2012) ainda ressalta que esses sujeitos não podem ser responsabilizados sobre 

suas limitações, haja vista que estas, na verdade, podem ser problemáticas advindas do próprio 

sistema de ensino. O autor destaca que não existem diferenças essenciais entre os indivíduos com e 
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sem deficiência - as leis de desenvolvimento são as mesmas em ambos os casos, o que difere é o 

modo como esse desenvolvimento se desdobra. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), por sua vez, está em consonância com as 

ideias defendidas por Vigotsky (2012) quanto a Educação das pessoas com deficiência. Esse serviço 

da Educação Especial busca por meio da metodologia do Estudo de Caso identificar as 

potencialidades dos alunos com deficiência, utilizando-as a favor de sua aprendizagem por meio de 

estratégias de ensino diferenciadas descritas no Plano de Atendimento que visam eliminar as 

barreiras de acesso ao conhecimento. Nesse sentido, supera-se a ideia errônea de que as 

características da deficiência são as responsáveis pelo fracasso escolar do aluno, e atribui-se 

importante papel à Educação em relação ao desenvolvimento desses sujeitos. 

No contexto da Educação Especial na perspectiva da inclusão, o professor especialista deve 

acompanhar os alunos, observando diferentes aspectos, como psicomotores, linguagem oral e 

escrita, raciocínio lógico matemático, afetividade, funcionamento cognitivo e aspectos 

motivacionais (OLIVEIRA NETA, BARRETO SILVA, 2017). Tais aspectos devem ser ainda mais 

tratados junto ao aluno com deficiência intelectual tendo em vista as comorbidades envolvidas em 

suas estruturas intelectuais, sócio afetivas e motivacionais. De acordo Zigler (1962, p. 1) estas 

últimas estruturas nestas pessoas diferem-se daquelas sem este tipo de deficiência devido ao “déficit 

intelectual, experiências sociais atípicas e particular histórias ambientais”. Ainda segundo o autor, é 

válido ressaltar que as pessoas com deficiência intelectual geralmente vivenciam experiências 

negativas junto às organizações de saúde, sociais e pedagógicas (FRIELINK; EMBREGTS, 2013; 

GAGNON, 2014). Essas experiências podem fomentar impressões de descontrole sobre seu próprio 

comportamento ou sobre como agir em determinadas situações (FRIELINK; EMBREGTS, 2013). 

O sentimento de desamparo pode ser o resultado dessas experiências falhas (SELIGMAN, MAIER, 

1967) e culminar em uma baixa motivação (GAGNON, 2014; KUNNEN, STEENBEEK, 1999), 

tendo como consequência o não acesso aos conhecimentos acadêmicos, e com o isso e o fracasso 

escolar.  

Com base na premissa supracitada, o Atendimento Educacional Especializado para os 

alunos com deficiência intelectual deve ser organizado com suporte em situações-problema 

mediante as quais o aluno é estimulado a desenvolver capacidades cognitivas. Nesse sentido, é 

papel do professor do AEE planejar situações de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento 

dos mecanismos de aprendizagem por meio de atividades que fomentem a organização do 

pensamento operatório (GOMES; FIGUEIREDO; POULIN, 2010; OLIVEIRA NETA, 2013). 
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Em uma perspectiva sócio histórica os alunos com deficiência intelectual não devem ser 

deixados ao curso do seu próprio desenvolvimento, uma vez que, a manifestação dos processos 

cognitivos e metacognitivos nestes sujeitos não emergem de maneira espontânea, quando 

comparados às pessoas sem deficiência. Esse aspecto, evidencia a importância da mediação 

intencional, da elaboração de estratégias diferenciadas e, de caminhos alternativos para que se 

consolide a aprendizagem em diferentes contextos, dentre eles no AEE. Segundo Oliveira Neta 

(2013) dentro dessas novas exigências de práticas pedagógicas para os professores de AEE é 

possível nomear novas atribuições à sua prática, sendo estes considerados como profissionais 

investigadores, mediadores, parceiros.  

Quando parceiro no processo de aprendizagem do aluno, o professor do AEE deve 

privilegiar a interlocução com o professor da sala comum, comunidade escolar (gestores, 

funcionários), família e demais profissionais (saúde, assistência social etc.). Deve ter como foco 

contribuir para que o conjunto das ações elaboradas por ele, no Plano de AEE, possa favorecer a 

participação, a aprendizagem e as relações sociais do aluno com deficiência intelectual. Desse 

modo, a prática do professor do Atendimento Educacional Especializado não se limita a sua atuação 

em Sala de Recursos Multifuncionais, pois abrange também uma ação que tem como princípio o 

trabalho colaborativo no ambiente escolar (OLIVEIRA NETA, 2013).  

Com base nas premissas de Vygotsky acerca da implicação do meio social para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores para as pessoas com deficiência intelectual, 

considera-se que o professor do AEE deve estabelecer diferentes relações com outras parcerias 

(famílias/profissionais), visando a ampliação das atividades realizadas neste serviço.   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este artigo apresenta um recorte de pesquisa de mestrado (OLIVEIRA NETA, 2013) do tipo 

Estudo de Caso de natureza qualitativa. O estudo foi realizado em três Salas de Recursos 

Multifuncionais de escolas da Rede Municipal de Fortaleza onde eram atendidos alunos com 

deficiência intelectual. Essa investigação teve como sujeito de pesquisa três professores de AEE, 

sendo intituladas P1, P2 e P3.  

 A pesquisa constituiu-se da observação da prática pedagógica dos sujeitos por meio de uma 

escala elaborada pela pesquisadora (OLIVEIRA NETA, 2013); da análise dos estudos de caso, dos 

planos de AEE e dos registros dos atendimentos dos alunos; e de uma entrevista com os três sujeitos 

sobre suas práticas pedagógicas.  
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O presente texto centrou-se na análise documental quanto aos Planos de Atendimento dos 

três sujeitos. Tal análise foi realizada com base na Escala, a qual contém três dimensões. Para o 

presente artigo selecionamos a Dimensão III - O aluno com deficiência intelectual e a intervenção 

pedagógica do professor das Salas de Recursos Multifuncionais quanto a categoria Orientação e 

parceria com os sujeitos envolvidos na aprendizagem do aluno, especificamente sobre os subitens 

O professor do AEE estabelece a articulação com o professor de sala de aula comum; e O 

professor de AEE estabelece parcerias com outras áreas - saúde, assistência social etc. Para o 

estudo destes subitens foram analisados os protocolos de atendimento registrados nos Planos das 

três professoras do AEE.  

DISCUSSÃO E RESULTADOS  

Observou-se que os Planos de atendimento dos três professores do AEE contemplavam a 

necessidade de estabelecer parcerias com diferentes profissionais e com a família, a saber: Plano da 

P1:  Parceria com o grupo Gestor da escola; professor da sala regular; professor de recreação, 

biblioteca, e laboratório de informática, família. Plano do P2:  Gestão escolar; professor da sala 

comum; colegas da sala comum; professora da sala de informática; professora da biblioteca; 

professora da educação física; funcionários da escola. conselho escolar e fonoaudióloga do NAPE. 

Plano do P3: professor da sala comum, colegas de turma, gestão escolar; professor educação física, 

professor da biblioteca e professora da Mais educação, familiares. a) Professor da sala de aula: 

orientar na questão de propor atividades diversificadas e colaborativas, onde a aprendizagem se 

completa com a aprendizagem do outro; deste modo a aluna terá mais oportunidade de participar 

das atividades propostas pelo professor de sala de aula. b) Colegas de turma: que conheça as 

habilidades e dificuldades da aluna, respeitando e colaborando com as atividades de sala. c) Diretor 

escolar: aquisição de materiais didáticos e pedagógicos que favoreçam o desenvolvimento das 

capacidades intelectuais e de linguagem da aluna. d) Equipe pedagógica: orientar sobre a 

necessidade de se realizar seminário para a comunidade escolar sobre a inclusão de alunos com 

deficiência com foco na DI. e) Professor do Laboratório de informática: orientar sobre a 

necessidade de planejar as atividades dentro da proposta inclusiva f) Professora da biblioteca: 

orientar sobre as potencialidade e dificuldades da aluna tendo em vista sua participação nas 

atividades proposta. g) Profissionais do Mais Educação: orientar o coordenador do programa sobre 

a inclusão de aluno com DI do programa de acordo com suas habilidades individuais. h) Familiares: 

fortalecer o vínculo com o professor de AEE e família, tendo em vista a obtenção de informações 
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referentes ao cotidiano do aluno no ambiente familiar a fim de contribuir para sua inclusão nos 

espaços escolares.  

Dentre os três planos de AEE supracitados, destaca-se o de P3 que, além de reunir os 

parceiros descrito nos planos dos demais professores, descreve também a ação a ser realizada junto 

a cada parceiro. Essa delimitação explícita no Plano de AEE de P3 demonstra a importância de cada 

profissional no processo de aprendizagem do aluno com deficiência intelectual. O referido 

detalhamento das ações a serem desempenhadas por cada profissional na inclusão desses alunos 

podem auxiliar na construção de estratégias qualitativas de ensino e aprendizagem que promovam a 

superação das barreiras de acesso ao conhecimento do aluno com deficiência intelectual no contexto 

da educação especial na escola inclusiva. 

As parceiras acima citadas estão previstas em diferentes documentos legais, dentre os quais 

destaca-se a  Resolução n° 4 (BRASIL, 2009) que orienta os professores do AEE a estabelecer 

articulação com os professores da sala de aula comum e/ou outros profissionais, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que 

promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. Para tanto, no presente estudo a 

escolha desses profissionais/parceiros e o tipo de relação/função que cada um desempenha no 

processo de inclusão dos alunos com deficiência deve ser orientada pela necessidade específica de 

cada estudante atendido. Tais necessidades devem ser averiguadas mediante diferentes avaliações a 

nível cognitivo, psicomotor, sócio afetivo, metacognitivo e das múltiplas linguagens, sendo estas 

registradas no estudo de caso que se constitui base para construção de Plano de AEE.  

O trabalho com o professor da sala comum foi averiguado como uma parceria em comum 

aos três documentos analisados. Essa parceria destaca-se dentre as demais elencadas dada a sua 

natureza, visto que, seja este o profissional responsável por estratégias de acesso aos conteúdos 

curriculares aos alunos com deficiência intelectual no mesmo espaço comum de aprendizagem. Tal 

profissional também se constitui como articulador da interação destes sujeitos com os demais 

alunos da turma. Para isso, o professor do AEE deve orquestrar em colaboração com esse 

profissional situações significativas de aprendizagem que os permitam ser protagonistas do seu 

próprio processo em contexto não só colaborativo, mas também cooperativo de aprendizagem - em 

um contexto de Aprendizagem cooperativa os alunos com deficiência intelectual podem e devem 

atuar sobre seus processos, e também implicando-se nos processos de aprendizagem dos grupos 

sendo mediador e mediado dentre as situações coletivas, lúdicas e desafiadoras (SILVA, 2016).  
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O professor do AEE em parceria com o professor de sala comum pode e deve organizar 

situações em que os mecanismos motivacionais desse público sejam fomentados de forma que os 

mesmos consigam se implicar nas atividades comum em sala de aula. Esse aspecto parece 

pertinente tendo em vista que tais mecanismos nas pessoas com deficiência intelectual é limitado 

pois, aparentemente suas estruturas motivacionais se diferem das pessoas sem deficiência (Zigler, 

1962). Tais mecanismos não se desenvolvem espontaneamente, sendo necessário estímulos diversos 

para que essas pessoas integrem e interajam nas atividades acadêmicas e construam sentido para o 

que estão aprendendo. 

Ao analisar o plano da P3, que explicita estratégias de parceria entre os professores da SRM 

e da sala de aula comum, compreende-se que essa colaboração pode centrar-se também no 

esclarecimento sobre o uso dos recursos e as estratégias necessárias ao trabalho com o aluno com 

deficiência intelectual. Essa parceria deve partir do entendimento de que o acompanhamento do 

professor de AEE na sala de aula  comum se caracteriza por uma interlocução em que este deve 

procurar ouvir as dificuldades encontradas pelo professor para ensinar ao aluno com deficiência 

intelectual no contexto da sala de aula (GOMES; POULIN; FIGUEIREDO, 2010). Defende-se a 

ideia de que essa parceria deve ter a finalidade de garantir a plena participação do aluno com 

deficiência nas atividades propostas pelo professor na sala de aula. Tal premissa é subsidiada pelas 

Diretrizes operacionais quando afirma que, o professor do AEE deve “estabelecer parcerias com as 

áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade” 

(BRASIL, 2009, p. 4).   

No estudo de Silva (2009) foi averiguado na prática a efetivação da parceria entre o 

professor do AEE e o da sala de aula comum. Os dados dessa pesquisa confirmaram que o professor 

do AEE orientava as situações de aprendizagem e atividades que envolvessem a participação de 

alunos que apresentam deficiência. Em síntese, a parceria entre esses dois profissionais constitui 

importante estratégia para a elaboração de ações pedagógicas que favoreçam a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos alunos atendidos, bem como o processo de inclusão escolar. 

No tocante a parceria com a família, tal aspecto foi evidenciado nos planos de duas das três 

professoras (P1 e P3). Essa parceria é destacada por Gomes, Poulin e Figueiredo (2010) como um 

tipo de contato fundamental para colher informações acerca do comportamento do estudante em seu 

contexto familiar, bem como informações sobre suas preferências, seus relacionamentos com os 

parentes e as expectativas da família sobre o desempenho do aluno dentro e fora da escola comum. 

No contexto legal, a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2008) orienta que os 
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professores do AEE garantam a participação da família e da comunidade junto ao processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência. A Resolução nº 4/2009 em seu Art. 9º explicita 

ser da competência do professor do AEE a elaboração e a execução do Plano de Atendimento sob a 

articulação com diferentes “professores do ensino regular, com a participação das famílias e em 

interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários 

ao atendimento”.  

As informações fornecidas pela família podem subsidiar a elaboração do Estudo de Caso do 

aluno para posterior elaboração do Plano de AEE. Em relação à parceria com a família, P3 destacou 

três aspectos: o envolvimento da família com o trabalho realizado pela escola, o fortalecimento dos 

vínculos com a professora de AEE e a obtenção de informações referentes ao cotidiano da aluna. 

Ainda em relação às parcerias indicadas nos três Planos de AEE, verifica-se que as 

professoras também se referiam à gestão escolar, ao professor de Educação Física, ao professor do 

Laboratório de Informática Educativa e ao profissional da biblioteca escolar. Quanto aos 

profissionais da área de saúde, apenas P2 e P3 mencionaram a necessidade da interlocução tais 

profissionais em seus planos. Embora P1 não indicasse a previsão dessa parceria, em uma das 

conversas informais com a mesma, ela mencionou que havia contactado um oftalmologista devido 

problemas desta natureza no campo por causa do problema de visão de A1. 

Ainda quanto a análise dos planos averiguou-se que nenhum dos documentos apresentou 

estratégias de aplicabilidade dos objetivos das parcerias elencadas. A ausência desse detalhamento 

pode provocar um empobrecimento no atendimento a este público visto que, saber somente o 

objetivo de sua função não implica ter consciência dos meios eficazes para atingi-los. Diante disso, 

compreende-se que, a inclusão do aluno com deficiência intelectual na escola comum requer 

parcerias e a emergência de estratégias qualitativas para que os objetivos destas parcerias sejam 

alcançados de modo que possibilite o envolvimento de todos a fim de que este público constitua-se 

protagonista de sua própria aprendizagem.  

CONCLUSÕES 

Neste estudo, as três professoras participantes demonstraram compreender a necessidade de 

parcerias que contemplem a participação de todos os sujeitos envolvidos na aprendizagem e nas 

ações de inclusão dos alunos com deficiência intelectual dentro da escola. Essas professoras 

definem em seus planos de atendimento quem são e de qual modo esses sujeitos estão implicados 

no processo de inclusão desses estudantes.  
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Nos Planos de atendimento dos três professores do AEE observou-se que estes 

contemplavam a necessidade de estabelecer diferentes parcerias, destacando-se a parceira com o 

professor da sala comum e com a família. Observou-se ainda em um dos planos de atendimento 

(P3) um detalhamento das parcerias e os objetivos destas para a inclusão dos alunos com deficiência 

intelectual. Neste documento o professor destaca a parceria com o professor de sala comum como 

interlocução necessária para atender as necessidades específicas do aluno com deficiência 

intelectual. A família por sua vez, é citada como fonte de importantes informações acerca do aluno 

nos aspectos relativos ao envolvimento familiar, com o trabalho realizado pela escola, o 

fortalecimento dos vínculos com a professora de AEE, e na obtenção de informações referentes ao 

seu cotidiano.  

Dessa maneira, considera-se, em suma que, na Educação especial em uma perspectiva 

inclusiva a construção de parcerias são essenciais, pois permitem orquestrar o processo de inclusão 

do aluno com deficiência como uma ação coletiva de todos os sujeitos como colaboradores e 

parceiros envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. A Educação Especial na perspectiva 

inclusiva percebe o processo de inclusão do aluno com deficiência como uma ação coletiva de toda 

comunidade escolar. Essa perspectiva convida a escola a se reorganizar física e pedagogicamente 

com o objetivo de atender às necessidades educacionais específicas de seus alunos, percebendo e 

valorizando todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem como 

colaboradores e parceiros na construção de estratégias que visam o acesso ao conhecimento comum 

a todos. 
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Resumo 

O estudo analisa estratégias previstas no Plano do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para 
inclusão de alunos com deficiência intelectual a partir da construção de parcerias com demais 
profissionais envolvidos na aprendizagem desse público. Baseou-se nos estudos de Vigotsky (2012) 
acerca da Educação das pessoas com deficiência, em particular aquelas com deficiência intelectual. Este 
artigo apresenta um recorte de pesquisa de mestrado de natureza qualitativa do tipo Estudo de Caso. 
Teve como sujeitos três professores de AEE, intituladas P1, P2 e P3, os quais atendiam alunos com 
deficiência intelectual na Rede Municipal de Fortaleza. A pesquisa constituiu-se de três fases utilizando-
se da observação da prática pedagógica por meio de uma escala; da análise documental; e de uma 
entrevista. Para efeito de análise foram observados os Planos do AEE dos três sujeitos. Estes, 
contemplavam a necessidade de estabelecer diferentes parcerias no processo de inclusão dos alunos 
com deficiência intelectual, destacando-se para esse estudo a parceira com o professor da sala comum e 
com a família. Dentre os professores, destaca-se o detalhamento no Plano de AEE de P3, no qual 
evidencia a parceira com o professor de sala comum como interlocução necessária para efetivação de 
estratégias de ensino capazes de atender as necessidades específicas dos alunos com deficiência 
intelectual. A família também é citada no plano deste professor como fonte de importantes 
informações acerca destes alunos nos aspectos relativos ao envolvimento da família com o trabalho 
realizado pela escola, o fortalecimento dos vínculos com a professora de AEE e a obtenção de 
informações referentes ao cotidiano do aluno. Na Educação especial em uma perspectiva inclusiva as 
parcerias são essenciais, pois permitem orquestrar o processo de inclusão do aluno com deficiência 
como uma ação coletiva de todos os sujeitos como colaboradores e parceiros envolvidos no processo 
de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; Deficiência intelectual; Estratégias de 
inclusão; Plano de Atendimento Educacional Especializado.  
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Resumo 

Partimos da experiência com bolsistas Pibinova/PROPPI/UFF e com bolsistas do PIBID/UFF no 
projeto Iniciação à Docência e Mediação Escolar com Crianças ditas Autistas para sensibilizar para o 
trabalho em rede, refletir sobre os processos de in/exclusão e contribuir para os processos formativos 
docentes para a Educação Inclusiva.  Enfatizamos o compromisso social de restituição à comunidade 
das pesquisas relacionadas às dissertações de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Ensino/INFES/UFF que discutem os processos inclusivos na educação em 3 municípios do Estado 
do Rio de Janeiro: Santo Antônio de Pádua, Miracema e Cambuci. Compartilhamos pesquisas que 
visibilizam processos inclusivos na educação, com o outro, entre sujeitos, em rede. Frente à intensa 
medicalização da infância e da vida, com o apontamento de marcadores biológicos para 
comportamentos diversos no interior da escola, foi que resistimos enquanto responsabilidade social da 
universidade com o território que habita na construção de estratégias de pesquisa-intervenção junto às 
Escolas Municipais como “linha de fuga” à medicalização. A partir das ressonâncias das falas, fomos 
convidados a revisitar os espaços e tempos vividos na educação como possibilidade de descobrir o que 
está, de alguma forma inscrito em nós. As opções que fazemos e o lugar de onde lemos o mundo 
confirmam que o pesquisador se pesquisa ao pesquisar. Nos estudos “com” os cotidianos das escolas, 
há sempre uma busca por nós mesmos, de nossas histórias de vida, de nossos lugares, tanto como 
alunos que fomos quanto como professores que somos. Afetados, saímos modificados, fluxos intensos 
em produções coletivas emancipadoras de nossa prática cotidiana. Assim, vamos em rede mostrando 
que a história não é escrita somente pelas grandes narrativas, mas pelos desperdícios, gestualidades mínimas, 
murmúrios dos sujeitos da educação. 

Palavras-chave: Inclusão; Cotidiano; Rede; Desmedicalização 

O TRABALHO EM REDE E A RESTITUIÇÃO DA PESQUISA COMO AÇÃO DE EXTENSÃO 

Maria Goretti Andrade Rodrigues – UFF 

Cristiana Callai – UFF 

Rafaela do Carmo Pacheco Nacinovic – SME/ Santo Antônio de Pádua-RJ 

INTRODUÇÃO 

Este artigo resulta do Curso de Extensão “Experiências Cotidianas e Processos Inclusivos na 

Educação”, que teve como objetivo discutir os processos inclusivos na educação, numa perspectiva 

desmedicalizante. Precisamos coletivizar questões que seriam individuais. Como Lourau (1993) 

quando disserta sobre Análise Institucional, tentamos não fazer um isolamento entre o ato de 

pesquisare o momento em que a pesquisa acontece na construção do conhecimento.  

Lourau (1993), ao tratar da restituição, enquanto conceito socioanalítico, supõe que se deva, 

e se possa falar de algumas coisas que, em geral, são deixadas à sombra. Tais coisas seriam as 

comumente silenciadas, faladas apenas em corredores ou na intimidade do casal. De fato, para nós, 

tais “coisas” são aquela “fala” institucional que não pode ser “ouvida” de forma pública. Há, 

frequentemente, um aspecto de indiscrição no conceito de restituição, e, mesmo, o risco de se cair 
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na denúncia meramente recriminatória. É preciso estar muito atento, quando se maneja essa técnica 

e a melhor maneira de combater seus riscos - a mera indiscrição, a acusação revanchista, as 

denúncias impotencializantes, as alianças espúrias, e até irrefletidas ... - é aplicá-la a si mesmo. Ou 

seja, deve-se enunciar “coisas”, e não denunciar outrem”. 

A restituição da pesquisa não se trata de simples informação, pensando na potência de 

intervir a partir do mergulho no território das escolas pesquisadas. “Restituir às pessoas com quem 

trabalhamos o saber científico que se permitiu construir é uma idéiarelativamente recente que, por 

muito tempo, escapou completamente aos pesquisadores” (LOURAU, 1993, p. 53).  

Os primeiros sociólogos de campo não se preocupavam em restituir à população 

estudada os resultados da pesquisa. Ou, simplesmente, falar da importância que teve 

essa população para a produção científica. Fazendo uma analogia, diria que também 

Freud não se deu conta da [co produção] das mulheres histéricas na teoria 

psicanalítica. E isto, mesmo tendo confessado – como outros psicanalistas 

confessaram - que, sem algumas de suas clientes, ele não poderia ter produzido sua 

teoria; que alguns dos conceitos psicanalíticos não foram produzidos por teoria, mas 

no divã - como, por exemplo, a famoso conceito de cura pela palavra, claramente 

produzido por uma de suas primeiras pacientes (LOURAU, 1993, p. 53). 

A restituição apareceu como um verdadeiro problema no âmbito da etnologia de campo. 

Esta tem suas origens na etnologia colonialista e não se dá conta de que só poderia ser produzida 

(ter sua gênese teórico-social) numa situação colonialista em fase de destruição. O autor aponta que 

um saber, completamente político, pretendendo-se “neutro”... O político que “invadia o científico” 

não era percebido por etnólogos ou demais pesquisadores de campo. Para que se realizasse uma 

verdadeira revolução epistemológica - introduzindo, na pesquisa de campo, a restituição do 

resultado à população estudada -, foi preciso um "outro acontecimento político". 

Lourau (1993) diz “outro”, porque a epistemologia é, antes de tudo, política. Esse 

acontecimento político foi um processo de descolonização, ocorrido no mundo inteiro, 

modificando, na produção do saber antropológico, as sempre presentes e negligenciadas relações de 

poder entre ciência e colonialismo. O autor ressalta que a descolonização produziu um efeito 

analisador enorme. A perspectiva instituinte sobrepõe-se à instituída. Os analisadores seriam 

acontecimentos - no sentido daquilo que produz rupturas, que catalisa fluxos, que produz análise, 

que decompõe. 

Fora da etnologia colonialista ou neocolonialista, alguns métodos de pesquisa (pesquisa-

ação e pesquisa-participante, por exemplo) usados em diversos países - inclusive Brasil - propõem, 
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dentro do próprio país, a questão da restituição. Tais métodos supõem um mínimo de cogestão, 

coparticipação, entre objeto e pesquisador. Há formas muito diferentes desse tipo de colaboração; 

algumas bastante democráticas, bem participativas, e outras não passando de uma exploração 

fantasiada. Isto é, a população estudada é tratada como “serviçal doméstico”, muitas vezes, 

efetivamente “servindo” ao sociólogo; comumente negligenciada, em função da pesquisa, não 

obtém uma restituição verdadeira, concreta e objetiva de seus resultados - sequer sabe que pode 

exigir essa restituição. Mas, o que Lourau (1993) entende por concreto? 

Concreto não significa apenas enviar, um ano mais tarde, um artigo, um livro 

publicado pelo sociólogo à população participante da pesquisa; concreto compreende 

uma restituição pessoal, implicada e posta, dentro da pesquisa, como um 

procedimento real e necessário do ato de pesquisar (intervir). Enviar o artigo apenas, é 

muito fácil (LOURAU, 1993, p. 56). 

O autor, ainda argumenta que a restituição não é um ato caridoso, gentil; é uma atividade 

intrínseca à pesquisa, um feedback tão importante quanto aos dados contidos em artigos de revistas 

e livros científicos ou especializados. Ela nos faz considerar a pesquisa para além dos limites de sua 

redação final; ou melhor, de sua transformação em mercadoria cultural para servir unicamente ao 

pesquisador e à academia.  

Se a população estudada recebe essa restituição, pode se apropriar de uma parte do 

status do pesquisador, se tornar uma espécie de “pesquisador-coletivo”, sem a 

necessidade de diplomas ou anos de estudos superiores, e produzir novas restituições, 

tanto ao agora talvez ex-pesquisador quanto ao presente social mais imediato ou 

global. Isso seria, efetivamente, a socialização da pesquisa (LOURAU, 1993, p. 62). 

Em direção a novas relações sociais, entendemos a autogestão como uma construção política 

permanente que se apoia, principalmente, sobre a restituição dos processos de pesquisa, como 

aprendemos com Lourau (1993). A restituição, também, não significa confissão privada ou pública, 

como em seitas religiosas, mas consiste em se centrar numa tarefa - a de análise coletiva da situação 

presente, no presente em função das diversas implicações de cada um com e na situação. É, um 

dispositivo relativamente aberto, mas não tão aberto, quanto uma casa vazia com janelas quebradas 

e sem teto. 

Nesse contexto, presenciamos questões recorrentes nas pesquisas com nossos alunos: Como 

escrever o que nos passa? Como pesquisar com os outros sujeitos da educação? Como fazer a 

restituição da pesquisa? Quais os procedimentos metodológicos a serem usados? Como eleger entre 

os registros do caderno de pesquisa os que entram ou não na escrita?  



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 125 

Uma vez que compreendermos que a pesquisa nos atravessa, defendemos que a experiência 

do caminhante que não carrega embaixo do braço um percurso a priori se move por entre perguntas 

e respostas que se transformam continuamente, direcionando a pesquisa. 

Entre os materiais de pesquisa - anotações, fotos, desenhos, livros, cadernos... – 

encontramo-nos no lugar movediço, múltiplo e provisório, em que os acontecimentos nos colocam 

diante de tensões, limites e possibilidades. Nesse processo, somos afetadas pelas vozes, toques e 

gestualidades dos sujeitos da pesquisa. Vamos experimentando possibilidades de dizer, ciente das 

amarras de uma racionalidade científica que se pretende única e verdadeira.  

SOBRE UMA EXPERIÊNCIA DE DESMEDICALIZAÇÃO NO CONTEXTO DA INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA 

Ensaiamos a escrita, o como dizer, o como restituir a escola que é o nosso campo de 

pesquisa. Nos encontros semanais de orientação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) no Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior/UFF, chegou a nós o 

seguinte registro: 

No trabalho de mediação com crianças que desde cedo foram diagnosticadas ou não 

diagnosticadas com algum tipo de transtorno global ou cognitivo, com idades entre 3 a 5 anos, na 

Educação Infantil, observamos o quanto os rótulos marcavam as crianças nos seus comportamentos. 

Rotuladas por correr demais ou de menos, falar demais ou de menos, brincar demais ou de menos... 

Com o objetivo de discutir essas observações na escola, conversamos com a coordenadora do 

PIBID e decidimos, juntos a um grupo de alunos, fazer um teatro na escola com o objetivo de trazer 

a discussão de práticas não medicalizantes, e afirmar as singularidades das crianças, que não 

necessariamente sejam estereotipadas por “doenças”, pensando em práticas de inclusão no cotidiano 

escolar. A proposta para nos aproximar desse objetivo foi organizar uma experiência lúdica, teatro 

musical, intitulado: “Emília, a boneca gente”, que compreende em seu enredo falas, dramatização, 

coreografia, música e dança, além do cenário e seus apetrechos. O desenrolar da história está na 

personagem Emília, que por sua singularidade expressiva é submetida a uma prática medicalizante, 

o roteiro do teatro musical foi para sensibilizar para as singularidades e problematizar os rótulos. 

Contextualizando assim, que diferença não significa doença. Na educação, nos deparamos com o 

binarismo que captura o “outro” como detentor de todo o “mal”, sem perceber que essa lógica é 

excludente e leva a práticas de homogeneização, a partir de um padrão imposto pela cultura escolar, 

legitimando o normal e o anormal. A diferença toma sua forma quando não é possível enquadrá-la 
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em diagnósticos conhecidos por especialistas. A sua existência perturba a ordem, pois não sabemos 

o que fazer com aquele que não conhecemos. E na ânsia por fazer algo, separamos do grupo, à parte 

são muitas vezes, excluídos do processo de ensino-aprendizagem. 

Para Duschatzky e Skliar (2001), a forma pela qual a diferença é anunciada, como 

depositária de todos os males, é uma necessidade que o Eu tem de culpabilizar o Outro pela 

barbárie e não ser ele mesmo um bárbaro. “Esse tipo de pensamento supõe que a pobreza é do 

pobre; a violência, do violento; o problema de aprendizagem, do aluno; a deficiência, do deficiente; 

e a exclusão, do excluído” (DUSCHATZKY; SKLIAR 2001, p. 124). 

Nessa lógica, a diferença é usada como justificativa para selecionar, classificar e excluir as 

crianças do direito de aprender e ensinar. A alteridade de muitas crianças muitas vezes, as 

diferenças do eu, padrão, centrado, produzindo estereótipos, traduzindo os “outros” como a fonte de 

todo o mal. 

O teatro musical organizado por um grupo de alunos e pibidianos nos aproxima de Paulo 

Freire, que há muito tempo nos ensina que o direito de pronunciar o mundo não deve ser doação de 

uns a outros. “Não há, portanto, na teoria dialógica da ação, um sujeito que domina pela conquista e 

um objeto dominado. Em lugar disto, há sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, para 

a sua transformação” (FREIRE,1983, p. 196). 

Com efeito, Freire (1983) nos possibilita a reflexão de que para ser educador em processo de 

libertação é necessário não somente educar, mas que o educar seja em diálogo com o educando, 

que, ao ser educado, também educa. Nesse sentido, ouvir as vozes singulares do mundo exige 

práticas dialógicas com os sujeitos da educação. 

Nesse coletivo, a produção de saberes e fazeres compartilhados contribui para o pensamento 

pedagógico contemporâneo na perspectiva de uma educação mais inclusiva. As vozes, 

gestualidades e expressões das crianças nos inquietam a questionar as nossas “certezas”, 

provocando fissuras no modelo pedagógico vigente.  

Para incluir é preciso sentir, afetar, ser tocado e “estar juntos na educação”. Estar juntos 

supõe entender o limite entre uma pessoa e outra, é pensar que cada sujeito tem suas singularidades 

e suas capacidades. Estar juntos é entender que não há apenas um modo de ser, estar e pensar. Estar 

juntos, vai além de estar presente em sala de aula, nos faz entender que as singularidades precisam 

estar presentes em nossos planejamentos pedagógicos. Em nossos modos de fazer em nossas aulas.  
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Por isso, estar juntos não tem sentido em si mesmo, senão implicaria sentir e pensar o 

que acontece entre nós; estar juntos não tem valor moral por si; estar juntos inclui 

desde a amorosidade para alguém até a raiva, porém talvez não a indiferença; estar 

juntos fala de um limite (é uma relação entre dois corpos), não de uma fusão ou uma 

assimilação (de um corpo em outro corpo); estar juntos não provém de uma 

determinação de uma relação jurídica obrigada, mas da potencialidade e da 

singularidade de uma paixão ética; estar juntos refere mais ao político que à política; 

estar juntos supõe simultaneamente hospitalidade e hostilidade; estar juntos impede ou 

suspende ou vai além da ideia de tolerância (SKLIAR, 2011, p. 33). 

Estar junto com cada criança na sala de aula é ter encontros e desencontros, pois cada um 

tem um modo único de habitar o mundo e a convivência não se dá sempre de forma harmoniosa. 

Estar aberto em uma relação de alteridade tem a ver com estar disponíveis para receber “a cada um 

a qualquer um” em nossa sala de aula. Incluir, talvez seja a capacidade para sentir o outro. 

Restituímos em forma de teatro musical, damos a ver cenas em que as singularidades eram 

rotuladas e medicalizadas, e com essa prática os efeitos colaterais apareciam. Crianças saudáveis 

adoeciam, adormeciam, estremeciam. Potências de vidas eram anestesiadas. Robotizadas seguiam a 

engrenagem escolar... hora disso, hora daquilo... e assim seguiam os dias, os destinos, o futuro a 

mercê da medicalização.  

Ouvir as crianças em suas diferenças, aprender com elas, entendendo-as como parceiras na 

luta por uma educação que tenha como compromisso político compartilhar saberes e fazeres, são 

desafios colocados às professoras que habitam o cotidiano escolar da Educação Infantil. Pensar a 

educação com as crianças poderia contribuir para ressignificar certo saber pedagógico que reforça a 

ideia de que “aprender não é para todos”.  

Ao refletir sobre os rótulos que adentram os espaços e tempos da escola, vamos encontrando 

pistas de como há demarcação da identidade e da diferença a partir de estreitos padrões. 

Corroborando para que as crianças, muitas vezes, sejam “lidas” enquanto sujeitos de “faltas, 

ausências, carências”. Crianças que habitam a escola pública e nela “fracassam”, sujeitos ordinários 

que são postos à margem da cultura escolar. 

Instigadas por essa lógica da rotulação, criamos linhas de fugas, rodas de conversas, teatros, 

musicais, reconhecemos como legítimos os saberes menores que, nas brechas entre o dizer e o 

fazer, se insinuam nos atos destituídos de grande importância, significa também relativizar a lógica 

dominante que tenta silenciar as singularidades das crianças no cotidiano escolar da Educação 

Infantil. 
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A teia que se formou a partir do encontro entre a Psicóloga responsável pelo Núcleo de 

Apoio à Inclusão Educacional da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Santo Antônio de 

Pádua e docentes que trabalham disciplinas como Educação Inclusiva, Educação em Saúde, 

Psicologia, Educação e Cultura, além de Brinquedos e Brincadeiras, no contexto do Cursode 

Pedagogia, tem início no encontro para a elaboração de um Curso de Extensão, solicitado pela 

gestora de uma das escolas que abrigam o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), no Projeto Iniciação à Docência e Mediação Escolar de Crianças ditas Autistas. 

SOBRE O NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO EDUCACIONAL 

O serviço de inclusão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura foi iniciado em 2009 

com a criação do Grupo de Apoio à Inclusão Educacional (GAIE), que contava com a atuação de 

profissionais de pedagogia, assistência social, psicologia e fonoaudiologia. A construção dessa 

primeira equipe multiprofissional foi impulsionada pelas discussões em torno da inclusão escolar, e 

num primeiro momento, refletiu a lógica do cuidado em saúde. O próprio regimento interno das 

unidades escolares, indicava o serviço como Equipe de Saúde e norteava as ações pela lógica 

clínica. 

Assim, a equipe observou que as solicitações de intervenção, em sua grande maioria, eram 

demandas clínicas, como avaliação psicológica, definição de diagnósticos e emissão de laudos. O 

trabalho acabava por se desenvolver de forma segmentada, atendendo às demandas individuais, e, 

devido ao número de profissionais, se mostrava sempre insuficiente. 

Uma outra lógica de atuação, foi se desvelando conforme os profissionais do grupo foram 

compreendendo melhor o funcionamento da instituição escola. O serviço transformou-se, então, no 

atual Núcleo de Apoio à Inclusão Educacional, o NAIE. 

Mesmo sutil, a diferença na nomenclatura revela uma mudança de perspectiva. A partir 

desse momento, a equipe voltou sua atuação para ações coletivas e tomou como objetivo promover 

a valorização da autonomia do professor. 

Atualmente, equipe do NAIE é composta por profissionais das áreas de assistência social, 

psicologia, fonoaudiologia, além de uma professora de Braille e uma de Libras. O núcleo 

permanece atuando com o coletivo, mas não sem resistência. O discurso medicalizante, ainda 

exerce muita força sobre o trabalho do núcleo. São recorrentes as solicitações de avaliação de 

alunos, que, na verdade, são tentativas de localizar no corpo desse um problema. Como exemplo, 
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observa-se que a maioria das descrições de alunos vem acompanhada de frases como: “não 

acompanha a turma”, “tem algum problema cognitivo”, “é muito agitado”, “não consegue 

aprender”, “precisa tomar um remédio”, “é aluno para escola especial”, “é aluno com laudo”. 

Nesse sentido, o serviço de psicologia é constantemente visto como um meio de acesso a 

esse aval médico. E,esse é, indubitavelmente, o maior desafio que a psicologia encontra na atuação 

com as escolas da rede. A forte imagem clínica vinculada à profissão, muitas vezes, se torna um 

obstáculo árduo para a consolidação do trabalho. A tarefa de informar sobre a existência de outras 

modalidades possíveis, só é efetuada pelo próprio trabalho, no cotidiano e nas ações desenvolvidas. 

Tal movimento, deve ser iniciado não só pelo descobrimento do lugar do psicólogo, mas 

principalmente pelo lugar que o sujeito ocupa nessas diferentes áreas. Assim, cria-se a oportunidade 

de abandonar o lugar de sujeito paciente e dar lugar a um aluno que é acima de tudo um sujeito.   

Como estratégia para alcançar essas discussões, o serviço de psicologia do NAIE procura 

levar os questionamentos até à escola através de reuniões e contatos com os professores. Pensar 

junto com a equipe escolar, é a melhor forma de potencializar o processo educativo do aluno, pois, 

dentro de seus próprios domínios, os educadores se sentem livres para assumir sua autonomia 

enquanto profissionais.  

Paralelamente a essas questões, o NAIE também é o setor responsável por gerenciar o 

funcionamento das Salas de Recursos Multifuncionais, espaços destinados a atender um grupo 

específico de alunos intitulados pelo MEC como alunos com Necessidades Educacionais Especiais. 

Nesse campo, a luta contra a lógica medicalizante se amplia, pois, ao limitar o atendimento aos 

alunos “público-alvo”, automaticamente inicia-se uma busca de possíveis alunos que se preencham 

os critérios para serem classificados como deficientes, bem ao estilo nosológico. 

Silva e Angelucci (2018), ao analisar a presença da lógica medicalizante nas políticas 

públicas de educação, afirmam que a definição do público-alvo da Educação Especial segue 

características diagnósticas oriundas da saúde e que esse processo alimenta a solicitação de laudos 

médicos por parte da escola. Com tantas condições para que a diferença seja reconhecida, a 

educação de pessoas com deficiência burocratiza-se em torno de papéis, relatórios e 

encaminhamentos, em uma busca constante de alguém que se responsabilize exclusivamente 

daquele aluno. Daí a importância de debruçar-se sobre o tema da mediação escolar, pois sendo um 

suporte à escolarização do aluno, jamais pode desviar-se para um isolamento. 

Assim, uma compreensão errônea do que é inclusão tem se instituído ao longo dos últimos 

anos. Muitas vezes, confundindo-se e até reduzindo-se ao atendimento oferecido na sala de recursos 
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ou ao acompanhamento de um mediador. Uma verdadeira luta se faz necessária a fim de resgatar o 

cerne da inclusão: considerar o sujeito em sua constituição. 

É justamente neste espaço mais difícil que o NAIE tem sua maior chance de suscitar 

mudanças. Tendo acesso aos processos burocráticos, como a alimentação do Censo Escolar, o 

números de crianças matriculadas e as solicitações de mediadores, surge a oportunidade de 

descobrir os mecanismos de construção de sentido na “educação especial” dentro da escola. Ao 

receber uma dúvida sobre indicar ou não determinado aluno como deficiente, torna-se possível 

desvendar o caminho percorrido pelos professores, familiares e equipe para ter tal suspeita. Por que 

o ritmo de aprendizagem desse aluno levantou preocupação entre os professores? Como foi o 

processo de observação? Quais são os princípios que nortearam a atuação com ele?  

Nessa pequena lacuna, nasce a oportunidade de considerar os processos de subjetivação 

daquele aluno, sua singularidade, seu percurso próprio. Uma reflexão muito além da demanda 

inicial, e que, aos poucos vai permeando as discussões na escola e encaminhando as ações para o 

diálogo e para a procura de espaços comuns. Os sentidos do incluir, aos poucos vão se 

ressignificando e se ampliando para novas construções. A extensão universitária vem, assim, 

compor um dos possíveis espaços de reflexão e de diálogo entre professores, profissionais da 

educação e pesquisadores, consolidando entre os pares as experiências vividas na rede e em rede. 

CONCLUSÕES 

O trabalho desenvolvido no Cursode Extensão “Experiências Cotidianas e Processos 

Inclusivos na Educação” pelo GRUPES/INFES/UFF se encontra com as aspirações do NAIE no 

sentido que privilegia a operação no território, potencializando as ações dos próprios professores e 

favorecendo a valorização da subjetividade humana. Certamente, sempre haverá necessidade de 

continuidade e expansão dessas iniciativas, pois elas se constroem num campo de forças, formando 

uma contínua atividade de transformação. 

Buscamos a ênfase na autogestão do processo, com a valorização das experiências 

cotidianas, numa perspectiva de descolonização, com o propósito de emancipação das pessoas. 
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Resumo 

Este artigo resulta do Curso de Extensão “Experiências Cotidianas e Processos Inclusivos na 
Educação”, que teve como objetivo discutir os processos inclusivos na educação, numa perspectiva 
desmedicalizante. Enfatizamos o compromisso social da restituição das pesquisas relacionadas às 
dissertações de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade Federal 
Fluminense à comunidade. O curso de extensão contou com a participação de professoras e gestoras de 
duas escolas públicas que acolheram o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), como também estudantes da graduação e da pós-graduação. No trabalho de mediação com 
crianças que desde cedo foram diagnosticadas ou não diagnosticadas com algum tipo de transtorno 
global ou cognitivo, com idades entre 3 a 5 anos, na Educação Infantil, observamos o quanto os rótulos 
marcavam as crianças nos seus comportamentos. Na educação, nos deparamos com o binarismo que 
captura o “outro” como detentor de todo o “mal”, sem perceber que essa lógica é excludente e leva a 
práticas de homogeneização, a partir de um padrão imposto pela cultura escolar, legitimando o normal 
e o anormal. Uma experiência é trazida a partir do coletivo, a produção de saberes e fazeres 
compartilhados contribui para o pensamento pedagógico contemporâneo na perspectiva de uma 
educação mais inclusiva. As vozes, gestualidades e expressões das crianças nos inquietam a questionar 
as nossas “certezas”, provocando fissuras no modelo pedagógico vigente. Conjuntamente, discutimos a 
articulação em rede da Universidade e do Núcleo de Atenção à Inclusão da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura do município de Santo Antônio de Pádua/RJ, enfatizando o cotidiano da Escola 
Pública, numa perspectiva de descolonização, com o propósito de emancipação das pessoas e de ênfase 
na autogestão do processo. 

Palavras-chave: Restituição de Pesquisa; Inclusão; Cotidiano Escolar. 

SAÚDE E EDUCAÇÃO: ENCONTROS POSSÍVEIS 

Renata Domingues Gonçalves Caveari de Sousa – UNIREDENTOR 

INTRODUÇÃO 

A escrita que aqui se constrói parte das experiências intensas vividas ao longo dos poucos 

anos de trabalho no serviço público de saúde – SUS e dos encontros que foram possíveis de realizar 

neste lugar enquanto psicóloga. Larrosa (2002, p. 21) diz que: “A experiência é o que nos passa, o 
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que nos acontece, o que nos toca.” É este o sentido da palavra experiência que utilizo neste texto: 

algo que realmente nos transforma. Essas vivências também inspiraram a pesquisa realizada no 

Programa de Pós-graduação em Ensino no Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior 

- UFF, na cidade de Santo Antônio de Pádua, interior do estado do Rio de Janeiro. A mesma 

iniciou-se no ano de 2016 e foi finalizada em março de 2018. Tendo enquanto viés metodológico a 

cartografia (DELEUZE & GUATTARI, 2004), o olhar da cartógrafa aprendiz que aqui vos escreve 

lança pistas no que se refere à desconstrução do lugar do psicólogo enquanto especialista e o modo 

de produzir cuidado na potencialização do fazer docente. Para entender do que se trata me remeto 

ao conceito de que falei no início desta escrita: a experiência que me tocou.  

Era mais um dia de atendimento no ambulatório de saúde mental de um município do 

interior do estado do Rio de Janeiro. A paciente encaminhada ao serviço pela equipe 

multidisciplinar da Secretaria de Educação municipal foi atendida inicialmente por um colega 

Assistente Social que em reunião de equipe, posterior ao atendimento, sugeriu que o caso pudesse 

ser atendido por mim devido ao fato de há algum tempo estar trabalhando com discussões voltadas 

para a temática da inclusão nas escolas regulares. Além do trabalho na saúde pública, também 

ministrava aulas como professora substituta no Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 

Superior – INFES UFF, na cidade vizinha Santo Antônio de Pádua. Uma das disciplinas que estava 

ministrando na época era de Educação Inclusiva. Mas o que isso tinha a ver com o caso em 

questão? A paciente encaminhada era mãe de uma criança diagnosticada com autismo e estava 

enfrentando os temores e angústias de ver seu filho começando a frequentar a escola.  O Transtorno 

do Espectro Austista como é conhecido atualmente vai acometer o desenvolvimento, com prejuízos 

nas áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação (MELLO, 

2007).  

Foi agendada uma data para que Janete, nome fictício que será utilizado neste relato, 

retornasse ao serviço de psicologia para ser atendida. Chegando o dia agendado, Janete e eu nos 

econtramos pela primeira vez. Estava ansiosa e com olhar assustado. Tentei deixá-la à vontade, 

dizendo que estava ali para tentar ajudá-la. Embora desconfiada, Janete começou a falar. Sua 

primeira frase soa até hoje de modo muito enfático em minha mente: “Eu tenho um filho com 

autismo.” Todo seu corpo denunciava a imensidão e o significado de sua frase inicial. O suor que 

insistia em brotar em seu rosto, o tremor das mãos que tentava disfarçar, e a voz ainda um pouco 

embargada que parecia buscar forças para proferir a sentença. A olhava com intensidade e acolhida, 

mas isso não sei como descrever, apenas sentia. Acredito que ela entendeu, e a partir de então 
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passou vários minutos falando sobre “o autista”. Descreveu seus comportamentos e suas 

dificuldades, denunciava em suas palavras um corpo marcado pelo diagnóstico e apenas isso. Janete 

declarou todas as descrições possíveis para sua criança, agora “o autista”. Depois de longa fala, 

necessária e dolorosa fiz apenas uma pergunta: Qual o nome do seu filho? Sob o impacto do 

inesperado, Janete olha de modo profundo e inebriante para mim, e com olhos marejados responde: 

Meu filho se chama Miguel (nome fictício). Não foi preciso dizer mais nada, a partir daquele 

momento Janete vivenciou a experiência do encontro com seu filho, experiência já descrita 

anteriormente, no sentido do que toca e transforma. Sorri para Janete e foi como se ali tivéssemos 

começado novamente. Desprendendo-se do rótulo que seu filho carregava, nossos encontros foram 

intensos. E como todo trabalho na clínica, aquele encontro com Janete também provocou em mim 

sentimentos e afetos que me conduziram ao desenvolvimento de minha pesquisa. Toda sua aflição 

com a ida de seu filho para a escola, a busca por um diagnóstico “confiável”, a falta de amparo por 

parte de docentes, os desafios que Miguel havia de enfrentar, afinal, muitos de seus 

comportamentos causavam certa estranheza, tudo isso reunido foi sendo experimentado por nós em 

nossos encontros. No entanto, afetar e ser afetado tem suas implicações e limites. Janete não 

continuou seu tratamento psicológico. Mas muitas foram as pistas lançadas para o caminhar desta 

aprendiz de cartógrafa. 

O CUIDADO ARTESANAL 

A inquietação provocada pelo caso de Janete levou-me de modo mais intenso ao encontro 

com a Educação. Já havia acompanhado muitos casos de crianças encaminhadas pelas escolas, 

sempre com as mesmas demandas vinculadas às dificuldades de aprendizagem. Dificuldades que na 

maioria das vezes denunciava não a incompetência do estudante, mas a submissão do saber 

pedagógico ao saber médico, que classifica e rotula cada criança em um universo de clausura. Não 

havia dúvida que o sujeito que não aprendia de acordo com as regras estabelecidas a priori pelo 

sistema de ensino estava de alguma maneira adoecido, e assim, precisava de ajuda.  Não há por 

parte da escola um questionamento a respeito de seus métodos, seus recursos ou estrutura para o 

fomento da aprendizagem, mas busca-se no cérebro e no comportamento da criança as causas para 

seu fracasso (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2012).  Assim, ao se pautar pelo 

diagnóstico, captura o estudante em um rótulo e produz subjetividades adoecidas, restritas, 

contribuindo cada vez mais para a segregação daquele que não se enquadra ao padrão esperado. 

Skliar (2003) afirma que a escola ainda está centrada na “pedagogia que hospeda”, ou seja, uma 
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pedagogia que não reconhece o outro em sua alteridade, mas o toma a partir da mesmice, da 

reprodução de identidades instituídas. O outro é o que deve ser, partindo-se de uma norma 

previamente estabelecida e reconhecida como padrão. Não há espaço para a diferença.  

 De modo geral, são muitos os saberes convocados a dar conta das questões relacionadas ao 

espaço escolar, mas talvez nunca tenha sido tão onipresente o saber médico.  Moysés e Collares 

(2014) afirmam que a medicina enquanto ciência moderna passa a determinar o que se constitui 

enquanto saúde e doença, instituindo a norma para o “homem modelo”, reduzindo o ser humano e 

toda sua potência a um corpo biológico. Aquilo que nos caracteriza enquanto sujeitos singulares 

passa a ter menos importância, sendo imperioso o enquadramento ao padrão de normalidade 

instituído como sinônimo de vida útil e saudável. As situações consideradas como desdobramentos 

da consequência do viver, como o sofrimento, a angústia, a tristeza, a raiva, a alegria e a inquietude 

de uma criança travessa, se tornam aprisionados a terapêuticas perversamente pensadas para serem 

ostentadas como o sinônimo da felicidade plena. O lugar de especialista da saúde que pode dar 

conta das questões do não aprender é sedutor. Quando um caso é encaminhado ao serviço de 

psicologia, acredita-se que foi dada a tão esperada solução para as questões do não aprender. O 

psicólogo é uma figura de poder que corrobora muitas vezes com práticas medicalizantes, ou seja, 

se dispõe a modelar o comportamento dito desviante ou anormal, a submeter o corpo às normas dos 

sistemas educacionais que prevê um único padrão possível para que o sujeito possa alcançar o 

sucesso. Impõe-se o discurso científico, positivista, capaz de explicar e dar conta de como as coisas 

funcionam, capaz de explicar o que pode ser considerado normal e o que pode ser considerado 

patológico.  

 Pensar em uma nova práxis para o psicólogo em saúde é pensar a concepção de espaços 

para que esta se construa. Sair do consultório, circular, ir ao encontro daquilo que pode surpreender 

e impactar as relações com os sujeitos. Esta foi a escolha feita por mim quando me desloco da 

centralidade de especialista para a articulação do cuidado em saúde de modo compartilhado com 

profissionais da educação, inspirada pelo viés da estrutura de trabalho delineada pelo matriciamento 

ou apoio matricial. O modo de produção de cuidado em saúde na lógica do apoio matricial rompe 

com a estrutura hierarquizada dos encaminhamentos, ou seja, quem encaminha e quem recebe o 

encaminhamento, permitindo a co-responsabilização dos atores envolvidos neste processo 

(CAMPOS E DOMITII, 2007).  

No contexto da saúde, de modo mais específico, o apoio matricial vai articular maior 

integração com a equipe ou profissional de referência, que são aqueles que devem conduzir os casos 
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ao longo do tempo, de modo amplo, fortalecendo a relação entre os profissionais da saúde e seus 

usuários. “(...) são arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, 

objetivando ampliar as possibilidades de realizar-se a clínica ampliada e integração dialógica entre 

distintas especialidades e profissões” (CAMPOS E DOMITTI, 2007, p. 400). Há um arranjo 

coletivo e modos de intervenção compartilhados que se estruturam através de equipes 

interdisciplinares. Em analogia, configura-se o profissional ou equipe da educação enquanto 

referência, e a figura do psicólogo um possível apoiador, permitindo a mudança na relação entre 

estes dois campos, não mais a partir de uma relação vertical e de certa forma isolada, mas buscando 

a partir do apoio criar possibilidades e estratégias que viabilizem a interação com as diferenças na 

perspectiva do empoderamento do professor. Tal empoderamento se justifica frente à quantidade de 

encaminhamentos da escola para o serviço de saúde, que denuncia uma destituição do docente do 

lugar de busca de novas possibilidades e estratégias junto ao estudante, quando apela para que o 

profissional da saúde encontre uma solução para os problemas do aprender. 

 Cada caso que é atendido em um serviço de saúde ou em uma escola requer a percepção de 

que estamos lidando com um sujeito e sua singularidade. Mesmo quando há um diagnóstico, em um 

plano comum o que prevalece é o que naquele sujeito vai aparecer de diferente, que somente vai se 

manifestar através de características específicas e singulares para ele. Pensar na ampliação de uma 

clínica implica considerar as diferentes abordagens de conhecimento, a transdisciplinaridade e 

concepção multiprofissional. “A intenção é possibilitar a troca de saberes e de práticas em ato, 

gerando experiências para ambos os profissionais envolvidos” (BRASIL, 2009, p. 33). Questionar a 

fragmentação que permeia as práticas profissionais em todas as áreas, permitindo a ampliação do 

olhar para seu objeto, ou seja, a doença, superando seu caráter mórbido, pensando na construção da 

autonomia e produção de cuidado que valorize a escuta do outro, o apoio e a educação em saúde 

(CAMPOS E AMARAL, 2007). Entendo que é a partir da proposta de uma clínica ampliada que se 

constrói possibilidades de uma prática que possa ajudar o sujeito em seu projeto de transformação, 

acreditando que mesmo diante de um diagnóstico a vida se faz potente e precisa ser experimentada.  

  A saúde que se faz no coletivo leva em conta a produção da subjetividade que impacta o 

adoecer e suas conseqüências para o sujeito. Não há apenas um corpo biologicamente afetado por 

sintomas, mas existem circunstâncias de vida que o transformam, que o levam a convalescer. E no 

embalo de movimentos de lutas que buscam o repensar de práticas em saúde, não há como não se 

referir ao Movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira (AMARANTE et al, 2003) e sua 

importância para o pensamento em torno do sujeito em sofrimento psíquico. Ao romper com a 
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lógica do enclausuramento dos considerados “anormais” em instituições especializadas como os 

hospitais psiquiátricos, a Reforma Psiquiátrica amplia horizontes na desconstrução do paradigma da 

segregação, corroborando com um cuidado que se faz e se produz no coletivo, partindo do território 

habitado, nas relações e suas referências.   

Este trabalho move-se na perspectiva de tecer novas possibilidades de existir no território 

escolar, preservando o que há de singular em cada sujeito que nele está inserido. Assim, acredita-se 

ser através das micro rupturas, das sutilezas de propostas inovadoras, que as amarras e os nós 

presentes no contexto educacional podem ser afrouxados. Enquanto psicóloga da rede, acredito na 

possibilidade de inventar saúde (SOUSA, RODRIGUES &AMARANTE, 2019) em todos os 

espaços, sendo esta a forma de lidar com o ser humano e seu sofrimento através de possibilidades 

outras que não o viés do isolamento e exclusão em instituições específicas. O sujeito considerado 

como “o diferente” também ama, sofre, sente, chora, sorri, lamente, se alegra, ou seja: vive. 

ENCONTROS QUE SEGUEM: A MEDIAÇÃO ESCOLAR. 

Foram através de inúmeros episódios vivenciados nos espaços da saúde pública que minha 

inquietação foi aumentando e me levando por caminhos até então não pensados. Episódios como o 

encontro com Janete e sua angústia em relação ao filho com autismo. Quanto questionamento me 

trouxe aquele encontro, mas comecei a compreender que as respostas não cabiam apenas a mim e 

suscitariam a criação de possibilidades para um trabalho tecido por todos os envolvidos com 

aqueles que são considerados os “não capazes”, “os diferentes” os que “fracassam”. Mas foi ao 

iniciar o trabalho como professora substituta no Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 

Superior - UFF, em 2015, no curso de Pedagogia que fui convocada a pensar de modo mais intenso 

sobre estes sujeitos. Neste processo deparei-me com o trabalho realizado pelo Grupo de Pesquisa 

Educação e Saúde (GRUPES), projeto desenvolvido por graduandos em Pedagogia, bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Este grupo trazia à tona as 

fragilidades e as potencialidades em se atuar junto a uma criança com autismo no espaço da escola 

regular. Nesta perspectiva, o trabalho realizado por este grupo, a mediação escolar, apresentava 

novas possibilidades de existência para a relação da criança com autismo com a escola, com a 

família e consigo mesmo.  De acordo com Kaufman (2016), a prática da mediação escolar ainda é 

um processo em construção, sendo este estruturado de acordo com a demanda de cada estudante e 

sua dificuldade. O mediador atua em vários cenários dentro da escola e sua relação será estruturada 

passo a passo com a mesma, professores, pais e estudantes. Não há um modelo padrão de mediação, 
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e sim práticas a serem construídas. Percebe-se que é na relação, é no encontro que o mediador 

poderá estruturar sua prática. Vale a pena ressaltar que esta relação é produzida a partir de uma 

perspectiva não medicalizante, valorizando o sujeito e sua singularidade, escapando ao diagnóstico, 

não o ignorando, mas fazendo da prática da mediação uma prática de construção de novos caminhos 

para a escolarização e socialização de pessoas com deficiência. Kaufman (2016) aponta que a 

prática da mediação escolar deve se configurar em movimento para expansão da vida, rompendo 

com a lógica da segregação e da exclusão social destes sujeitos. 

Este modelo recorda de certa maneira a concepção do acompanhamento terapêutico, que se 

instituiu como uma nova atuação no campo da saúde mental no que se refere ao cuidado com 

pessoas em sofrimento psíquico. Esta concepção se alinha ao movimento da Reforma Psiquiátrica, 

uma vez que preconiza um modelo assistencial que valoriza a relação com o sujeito que é 

acompanhado, fortalece suas referências em seu território e incentiva sua autonomia (NETO & 

AMARANTE, 2013). Tanto a mediação escolar quanto o acompanhamento terapêutico possibilitam 

novas sociabilidades. Ambos vão configurar micropolíticas no cotidiano das práticas que irão 

romper com a lógica da normalização daqueles considerados “diferentes”. A mediação entendida 

como processualidade será sempre uma aposta, uma possibilidade de acontecer ou não. Deverá 

sempre acontecer em conjunto, com os componentes da escola, a família, os profissionais 

envolvidos com a criança, enfim, todos os atores que estão envolvidos com a proposta de inclusão. 

Assim se configurava o GRUPES, os bolsistas ao realizarem o acompanhamento com crianças com 

autismo em escolas públicas se impactavam com os acontecimentos do ambiente escolar, com o não 

esperado, com a não previsibilidade de acontecimentos que todavia enriqueciam as relações, às 

vezes as dificultavam, mas tudo era sentido e vivido de modo impactante, produzindo elementos 

para a construção desta prática inovadora. Em uma das primeiras reuniões que participei no 

GRUPES recordo-me da fala de uma das bolsistas se referindo a um momento em que passeava 

pelo corredor da escola com uma criança com autismo no intuito de acalmá-la e assim poder 

retornar à sala de aula. Estava perplexa com a atitude de uma das funcionárias da escola, que ao vê-

la pelo corredor com a criança pediu para que ela a escondesse, pois naquele dia a escola receberia 

visitas. São impactos vividos a partir de situações como essas, remetendo-se à realidade cruel que se 

coloca para estas crianças que precisa-se resistir e insistir para que elas não sejam escondidas, mas 

apareçam cada vez mais no protagonismo dos espaços que devem ocupar.  

Assim como esta, várias outras situações trazidas para as supervisões do GRUPES 

revelaram os diferentes prismas pelos quais os estudantes considerados como “os diferentes” são 
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vistos na escola. Vale a pena ressaltar que a mediação aqui é apresentada como uma das 

possibilidades de intervenção junto ao estudante com autismo na escola. Não parte de nosso 

interesse configurar esta proposta de trabalho como sendo um único caminho. Até porque nem todo 

professor sentirá necessidade de lançar mão desta intervenção, sendo ele mesmo capaz de estruturar 

a sua forma de mediar a relação com a criança com autismo e com todos os seus estudantes. É 

importante lançar mão do mediador no caso a caso, levando-se em consideração a necessidade ou 

não de sua presença. Perceber em cada situação as configurações que permitirão que este ator se 

faça presente neste setting, a escola. 

CONCLUSÕES 

A perspectiva de um pensamento que se expande no rompimento com uma forma de 

verdade instituída sobre o outro é aqui o desafio. Perceber este outro como diferente a partir de um 

olhar que não naturaliza, mas acolhe, é a trajetória pensada enquanto possibilidade de existência 

emancipadora.  

A sociedade se modifica e opera mudanças significativas na vida dos sujeitos que dela 

fazem parte. Quando conseguimos nos desprender das clausuras epistêmicas e nos permitimos 

avançar em caminhos não pensados ou pouco explorados, somos capazes de perceber de fato a vida 

enquanto potência. Repensar nossas práticas para que se possa de fato romper com uma educação 

que precise ser inclusiva, repensar a própria educação e todos os vieses que influenciam esta 

postura de segregação e exclusão que paira por diferentes instituições, mas que geram sempre a 

mesma condição de desigualdade e fracasso do sujeito que não se enquadra ao que de antemão já 

está pré-estabelecido.  Sair do lugar que se ocupa e transitar em territórios diversos, se colocar para 

o encontro e promover encontros, tecer possibilidades de expansão da vida, acredito que são 

movimentos que guiam meu trajeto cartográfico.  

A questão da inclusão na escola extrapola a perspectiva da deficiência, revelando que este 

espaço, desde sua criação, opera rejeitando determinados saberes e práticas, desvalorizando os 

contextos socioculturais dos estudantes e reforçando a meritocracia. Rodrigues (2015) aponta o 

discurso em torno da inclusão escolar como caminhos que se reorganizam e se reestruturam na 

tessitura de um campo aberto aos debates e aos embates. Não há de modo algum por parte deste 

estudo uma compreensão ingênua do termo inclusão, uma vez que, se o mesmo é utilizado, isso 

quer dizer que um modelo padrão foi colocado em evidência. Logo, cria-se um modelo de 

normalidade a ser seguido.  O que se pretende ao pensar a educação é pensar justamente o encontro 
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com a “diferença”. Essa diferença que não se relaciona a dois pontos opostos, mas a diferença 

enquanto movimento, enquanto acontecimento. Assim Deleuze (1988, apud SKLIAR, 2006, p.21) 

nos remete a uma diferença que ultrapassa o sentido de identidade, e nos faz pensar em 

possibilidades de existência, no devir e sua imprevisibilidade.   

Que possamos seguir adiante... 
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Resumo 

A pesquisa aborda a questão da inclusão de crianças com autismo no ensino regular em uma cidade do 
interior do Estado do Rio de Janeiro, trazendo como foco principal o papel do psicólogo numa 
perspectiva de apoio junto aos mediadores escolares no processo ensino e aprendizagem. O objetivo do 
trabalho é a busca do rompimento da lógica dos encaminhamentos ao serviço de psicologia, pensando 
a partir dos conceitos de integralidade e matriciamento o fortalecimento da rede na produção do 
cuidado compartilhado contemplando outros espaços que não apenas o da saúde, mas todos que se 
encontram disponíveis no território. Utiliza-se a cartografia enquanto viés metodológico no traçar de 
um plano comum para circular por territórios não familiares e vivenciar com diferentes atores 
momentos de intensos afetos no encontro com a estranheza. As rodas de conversas foram realizadas 
com os professores mediadores da rede regular de ensino proporcionando trocas, afetações e produção 
de sentidos outros na condução do processo de inclusão de estudantes com autismo no ensino regular. 
O psicólogo apoiador tenta se articular em diferentes territórios existenciais e tecer uma forma de 
atenção que não produza novos especialismos, mas possa contribuir para a articulação de diferentes 
atores na construção de outros olhares. Neste sentido a mediação escolar pode ser uma forma de 
cuidado outro com o estudante que se articula a partir da relação deste estudante com o professor, 
partindo desta relação a necessidade ou não de sua presença. No entanto, exclusivamente, não dá conta 
de solucionar a questão da inclusão. O que ainda se percebe é a constante subordinação do saber 
pedagógico aos saberes da saúde, apresentando-se a prática da mediação em diversos momentos 
medicalizante, segregatória e patologizante. 

Palavras-chave: Mediação escolar; Autismo; Matriciamento; Educação Inclusiva. 

COMPONDO ESCRITAS, TECENDO REDES, INVENTANDO ESCOLAS 

Arildo Amaral dos Santos –E.M. João Brito Castrilho – Cambuci-RJ 

INTRODUÇÃO 

Para caminhar é necessário fazer perguntas. Pois bem, pode-se viajar sem mapas? Ou é no 

próprio percurso do caminho que desenhamos mapas? Compor, tecer e inventar, são esses três 

movimentos latentes e inventivos - éticos, estéticos e políticos, que atravessam este exercício 

filosófico e que se situam em um tempo de gerúndio, o que perfura o inventor e perfura o 

inventado. Esses movimentos representam os fluxos que envolvem o percurso vivido pelo 

pesquisador. Um compromisso que se faz com a pesquisa, com o escriba, com a vida e com a sua 

potência.  

Esse tempo gerúndio pensando como não cronológico, também pode ser encarado no 

infinitivo, que é aquele tempo atravessado por uma temporalidade de acontecimentos. Para Deleuze 

e Guattari (1995c): 

Em primeiro lugar, o verbo no infinitivo não é absolutamente indeterminado quanto ao 

tempo, ele exprime o tempo não pulsado flutuante próprio ao Aión, isto é, o tempo do 
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acontecimento puro ou do devir, enunciando velocidades e lentidões relativas, 

independentemente dos valores cronológicos ou cronométricos que o tempo toma nos 

outros modos (DELEUZE; GUATTARI,1995c, p.44).  

Chrónos, Kairós e Aión eram palavras usadas para nomear o tempo na Grécia Antiga. O que 

nos importa, aqui, é a intensidade da vida humana, logo a palavra Aión, que desde o seu uso mais 

antigo significa uma temporalidade não sucessiva.  

Pensar a pesquisa a partir da temporalidade Aión nos possibilita uma compreensão da sua 

intensidade, de um devir que interrompe histórias. É uma pesquisa “[...] como intensidade, um 

situar-se intensivo no mundo; um sair sempre do “seu” lugar e se situar em outros lugares, 

desconhecidos, inusitados, inesperados” (KOHAN, 2004, p. 63). 

Pensar o percurso e os processos desta pesquisa a partir desses movimentos que ganham 

força ao percorrer as porosidades dos papeis borrados por tinta, me fazem deslocar a uma 

disposição ao mundo, a uma ressonância de afetos, arranjos de tempo, estudo, espaço e 

materialidade, que me habita cotidianamente. Experimentando muitos espaços e temporalidades, 

nos enveredamos por estes movimentos. 

COMPONDO... UMA FIBROSA COSTURA QUE TRANSBORDA A ESCRITURA 

A experiência é o que dá sentido à escritura – escrita experiência - não se trata de escrever 

sobre, mas de escrever na experiência. Nos labirintos do “eu” a escrita habita um modo de sentir. 

Deixar ser habitado pela escrita é estar em imanência, onde a escrita incorpora um corpo palavra. 

Contudo, como chegar à escrita (SKLIAR, 2015)? São manejos: escrever e dar a ler... Talvez, a 

única razão da escrita e da leitura seja escrever. Uma escrita latente, um exercício de registro do 

sentir. Cartografar sentidos. Expressão de tudo sentido. Por encontros, afetações, toques, sabores, 

cheiros, olhares, sonoridades, possibilidades e impossibilidades. Perspectivas que apontam para 

novos trajetos que são tecidos no próprio caminho do caminhante. 

[...] Ahora sé, más o menos, cómo escribe, y desde luego es muy diferente a cómo 

escribía cuando comenzaba a hacerlo, porque entonces estaba más comprometido con 

una manera de pensar en relación con una capacidad lógica o argumentativa; más con 

el acto de dar con la significación lógica del mundo y de la realidad que con la 

búsqueda del sentido, aunque esta forma de expresarme reconozco que está hoy muy 

desgastada y banalizada, pero no encuentro otro modo de expresarme. Quiero decir: 
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del deseo de habitar un espacio o un tiempo y de dar sentido al mundo haciendo me 

presente en él (BARCENA apud LÒPEZ, 2009, p. 6).  

O desejo de habitar um espaço e um tempo e dar sentido ao mundo fazendo-me presente 

nele sustenta o prazer no estudo, busca de construção/invenção de outros possíveis. 

Assim como Margarida, a menina bordadeira da obra literária “A menina que bordava 

bilhetes”, de Lenice Gomes (2008), trazemos à tona a exaltação de uma escrita-artesanato através 

dos emaranhados de fios, que ganham atividade pelo bordar. Bordados feitos com fios, barbante, 

miçangas, fuxicos, lãs, botões, que demonstram arte nas mãos, encantamento de tecer ideias e 

histórias. A autora nos brinda com as telas e bordados costurados com o texto, trazendo o 

movimento das cores e os aromas das coisas nos bilhetes de Margarida.  

Seguimos com Margarida nos lançando à escrita, com os seus rastros no papel, a escrita é 

uma atividade de criação, de externalização de si, que nos desloca e nos remete a possibilidades e 

impossibilidades.  

Também é a experiência o que dá sentido à educação – educação experiência. Experiência 

de testemunhar a escritura na educação e nos processos formativos. Trata-se de pensar uma 

educação pela experiência da escritura, que se faz como uma viagem através da vida. Escrever é 

afirmar uma vida. Escrevemos e nos escrevemos a partir dos atravessamentos múltiplos de uma 

vida que nos habita em muitos sentidos, que se manifesta em palavras.  

O escritor é múltiplo, composições de vozes, vidas e ações coletivas. Ao narrar, rouba frases 

alheias, cochichos escutados ao pé do ouvido, conversas e leituras. Narrador-ladrão, narrador-leitor, 

narrador-viajante, narrador-multidão. O que o faz escrever é um profundo desejo de escrita, uma 

vontade liberada de se confrontar com o novo e o inesperado (DELEUZE, 1987, p. 16). 

Perscrutando suas pulsações e potências, escrevemos porque optamos por uma perspectiva 

conceitual e prática ética, estética e política (GUATTARI, 1987) do território escolar, nos 

colocando em agenciamentos coletivos, anunciando modos de habitar esses espaços.  

Para Rancière (1995), a escrita é um ato político na medida em que afirma certa participação 

do sensível que dá forma à comunidade. Portanto, nenhuma escritura é neutra, pois ela é política e 

histórica.  

Buscamos na experimentação desta escrita trazer as experiências decorrentes dos 

acontecimentos que atravessam nossa vida profissional enquanto educadores, os manejos em que 

negociamos diferentes lógicas, sentidos do mundo em encontros com a alteridade.  
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Cabe ainda trazer Larrosa (2011), que, como ele, pensamos com as palavras. São as 

“distintas maneiras de dizer que nos colocam em distintas relações com o mundo, com nós mesmos 

e com os outros” (LARROSA, 2011, p.26). É a partir das palavras que podemos pensar as feituras 

pedagógicas, a escola e as formas de composição no mundo.  

“Dado que a experiência é uma relação, o importante não é o texto, senão a relação com o 

texto” (LARROSA, 2011, p. 9). O importante não é a escritura, mas o que faz emergir a partir dela.  

O homem é um vivente de palavra, de linguagem, de logos. E isso não significa que o 

homem tenha a palavra, ou a linguagem, como uma coisa, como uma faculdade, como uma 

ferramenta, mas que o modo de viver específico desse corpo ao mesmo tempo vivente e mortal 

(vivente porque mortal e mortal porque vivente) se dá na palavra e com a palavra (LARROSA, 

2004, p. 170). 

 Continuando com Larrosa (2018), o homem vive a palavra, as palavras abrem o mundo. 

Escrevemos para afirmar vida e vozes.  

O mundo não é somente algo sobre o que falamos, mas algo a partir de que falamos. É a 

partir daí, a partir do nosso ser-no-mundo, que temos algo para aprender, algo para dizer, algo para 

contar, algo para escrever (LARROSA, 2018, p. 23).  

Escrever será sempre uma aventura existencial e coletiva de intervenção no mundo, o qual 

“é impossível se apropriar da autoria da escrita quando há um mundo comum partilhado” 

(LARROSA, 2014, p. 56). São mãos inquietas movendo-se: uma composição que se faz na 

experiência da pesquisa em educação, que por sua vez permite palpitar vida nos espaços escolares.  

Nessas linhas transbordantes, a escrita se desemboca em palavras. É uma experiência de 

pensamento que não se fecha e que não se aborta ao heterogêneo. Somos embriagados, somos 

misturados. A escrita ganha intensidade e trasbordamento. Os traços misturam-se aos espaços, que 

liberam os fluxos das micropolíticas. 

Escrever com a escola é a constituição de uma estética em diferente temporalidade. Escrita 

que se faz ao mergulhar na educação, intentando experienciar escritas, modos de viver e inventar 

escolas. Escrita de si... Impulsionando-nos para o próprio ato da potência do existir. Ao mesmo 

tempo, escrita que se transforma pelo olhar de quem lê. Escrita para uma reescrita (neste momento). 

Para lampejar escrita outra (sempre)...  

A escrita se faz em imanência, pelo desejo de espalhar linhas e contornos possíveis. 

Escrever na experiência com a escola é educar no movimento: construção cotidiana com risco ético, 
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estético e político, que risca o papel com palavras, nos fazendo refletir sobre o nosso próprio 

pensamento. Significa construir outro campo, abrir uma nova janela de compreensão do mundo. 

Escrever é descobrir. 

CENA DE UMA CARTOGRAFIA: O ESTUDANTE CLÁUDIO E OS OLHARES DA ESCOLA  

Esta cena acontece e se desenrola em uma Unidade Escolar de Ensino Fundamental, no 

Município de Cambuci/RJ. Omitiu-se, somente, os aspectos que pudessem identificar os 

personagens.  

Tarde de quarta-feira, do ano de 2017...Estou indo visitar pela primeira vez essa escola 

de Ensino Fundamental, levando comigo esse caderno aonde desenho mapas dos 

percursos. Chegando à Unidade Escolar, fui surpreendido pelo estudante Cláudio, um 

rapaz de aproximadamente 17 anos, que ainda cursava o 3° ano do Ensino 

Fundamental I. Cláudio perambulava pelos corredores da escola, pois a professora não 

sabia como segurá-lo em sala de aula. Todos os dias esse estudante se direcionava à 

Sala de Recursos Multifuncionais para passar o tempo de estadia na escola(Fragmento 

do caderno cartográfico, Arildo Amaral, agosto de 2017).  

O que perfura a minha “tranquilidade formativa” (RIBETTO, 2012) é quando a Sala de 

Recursos Multifuncionais vira um dispositivo de exclusão educacional no âmbito das escolas. O 

atendimento especializado pode ser articulado de diferentes maneiras pelo professor da educação 

especial, não necessariamente acontecendo apenas na Sala de Recursos Multifuncionais. São 

possibilidades que podem ser criadas em vários espaços, sem prejudicar o trabalho em sala de aula, 

o que contribui intensamente para a exclusão do estudante (ANGELUCCI, 2017). 

As Diretrizes Nacionais da Educação Básica, instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 

4/2009, conforme disposto no seu art. 1º:  

§ 1º Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes 

comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado (AEE), 

complementar ou suplementar à escolarização ofertado em sala de recursos 

multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos (BRASIL, 2009). 

Voltamos então com o questionamento do cartógrafo: essas políticas produzem subjetivação 

ao marcar com rótulos medicalizantes os sujeitos que gravitam à engrenagem escolar, quando, por 

exemplo, trazem à cena o público alvo da Educação Inclusiva?  
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Partindo de uma lógica de aprendizagem linear e mecânica, o objetivo das Salas de Recursos 

Multifuncionais seria o de complementar e suplementar o trabalho das salas comuns. Contudo, o 

que supostamente é resolvido a partir do AEE, seria um complemento e uma suplemento ao 

localizar no sujeito o lugar da falta e o problema do não aprender. Pois bem, complementar e 

suplementar o quê?  

A incompetência, assim como o não preparo para o exercício, não está no professor em ter 

dificuldade em lidar com crianças com algum tipo de deficiência. O que captura e engessa a atuação 

dos profissionais da educação é acreditar que o domínio das condições patológicas em relação ao 

educando sejam a condição necessária para que o processo ensino e aprendizagem possa acontecer 

(ANGELUCCI, 2014). 

As Políticas Públicas Sociais, e entre elas as educacionais, devem ser elaboradas e 

executadas correspondendo a duas premissas básicas, o princípio de equidade e o de coerência.  

O primeiro deles refere-se ao caráter político mesmo, humano, de justiça social que a 

educação tem, porque todas as políticas educacionais propostas devem considerar a existência de 

profundas e cruéis desigualdades educacionais com o objetivo de minimizá-las e/ou dissipa-las. E o 

segundo, refere-se às bases filosóficas da educação, ou seja, nossa educação precisa ser pensada e 

planejada em consonância com os fins que se deseja alcançar. Para tanto, será necessário responder 

às perguntas: que tipo de homem queremos e devemos formar? Que sociedade desejamos construir? 

As respostas a essas perguntas devem representar as principais finalidades da educação brasileira, 

que deverá ser organizada e desenvolvida de forma a alcançá-las.  

Sobre os princípios da Educação Básica, podemos citar, no Título II, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, que  

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1996). 

Que qualificação para o trabalho é essa situada na lei? Não seria essa uma forma de 

legitimação das diferenças da sociedade? Para quê e para quem a escola qualifica?Deque se nutri o 

pensamento pedagógico das nossas escolas do século XXI? Quais são as funções sociais de fato 

dessas instituições?  

A resposta, talvez, seja escamotear todas as diferenças do espaço da sala de aula e localizá-

las em Salas de Recursos Multifuncionais, através de um suposto especialismo docente que vai dar 
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conta do lugar da falta do estudante Cláudio, o que segundo Patto (2000), legitima um discurso 

científico que naturaliza as desigualdades e o insucesso escolar aos olhos de todos os envolvidos 

nesse processo.  

“Tudo me inquieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito 

provisório. Viver é muito perigoso” (ROSA, 2001, p. 32). Podemos pensar a escola e tecer com ela 

uma crítica à inclusão, o que significa problematizar as práticas, as políticas e os processos 

inclusivos que promovem o que hoje conhecemos enquanto educação inclusiva - implica, entre 

outras coisas, ir contra o fluxo do neoliberalismo. 

 Isso nada tem a ver com ser “contra a inclusão”; tem a ver, sim, com questionar a prática 

radical das naturalizações frente às verdades estabelecidas pelo sistema. 

Observamos que sob o argumento da garantia de escolas para todos, a pauta em questão em 

nenhum momento se volta para dentro das salas de aula, para o respeito a todas as singularidades. 

Parece-me que foi exatamente essa solução que a escola encontrou para o estudante Cláudio, o 

direcionando à Sala de Recursos Multifuncionais, lugar que passará boa parte do seu tempo sem 

prejudicar a aprendizagem dos demais estudantes da sala de aula.  

Então, essa engrenagem chamada escola e suas políticas inclusivas, tem um mesmo 

objetivo: produzir sujeitos em série que fazem repetir uma única forma de aprender e ensinar, uma 

mesma forma de estar e ser no mundo.  

Essas leis e pareceres mesmo que tenham trazido aberturas ao campo da Educação Inclusiva, 

ainda reforçam, mesmo que de modo sutil, a existência de uma escolarização paralela, ou seja, uma 

escolarização para aqueles estudantes que não conseguem acompanhar a escola regular (SASSAKI, 

2006).  

Talvez essas políticas sejam hospedeiras, ou pautada naquilo que Skliar (2002) chama de 

pedagogia que hospeda, que abriga, mas que não se importa com quem é esse hóspede, ou ainda, 

que coloca o outro enquanto diferente, não como diverso.  

É a ambição do texto da mesmidade que tenta alcançar o outro, capturar o outro, domesticar 

o outro, dar-lhe voz para que diga sempre o mesmo, exigir-lhe sua inclusão, negar a própria 

produção de sua exclusão e de sua expulsão, nomeá-lo, confeccioná-lo, dar-lhe um currículo 

colorido, oferecer-lhe um lugar vago, escolarizá-lo cada vez mais para que, cada vez mais, possa 

parecer-se com o mesmo, ser o mesmo. [...] Uma pedagogia que reúne, ao mesmo tempo, a 
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hospitalidade e a hostilidade em relação ao outro. Que anuncia sua generosidade e esconde sua 

violência de ordem (SKLIAR, 2002, pp. 213-214). 

Retomando a cena do estudante Cláudio, percebemos que não há espaço para a sua 

singularidade na sala de aula, logo é necessário o direcionado desse à Sala de Recursos 

Multifuncionais.  

Nossa condição de ser e estar na escola não é e não pode ser uma grinalda de diagnósticos e 

classificações patológicas. Porque temos formas de aprendizagens diversas, não distúrbio de 

aprendizagem. Porque temos diferenças humanas, não deficiências. 

TECENDO... URDIDURAS PRODUZIDAS NAS REDES  

O mais importante dessas urdiduras produzidas são os sentimentos e afetos que trocamos 

nas redes (ALVES, 2000) cotidianas. Por esses fios, começamos a tecer o que pensamos e 

entendemos por redes, apostando na relação que se tece por todos os sujeitos praticantes 

(CERTEAU, 2012) que compõem o espaço escolar.  

Hoje, além da circularidade dos saberes construídos e acumulados pelo homem ao longo da 

sua historicidade humana, há nos espaços escolares a circularidade de diálogos, sentidos, 

negociações. Assim, elencamos as redes que formamos e que nos formam.  

Rede é um espaço de possibilidades, é um coletivo que constitui subjetividades, se 

estabelece na circularidade (MATURANA, 1997) e nas táticas (CERTEAU, 2012), que a partir da 

circulação em espaços institucionalizados ou não, possibilita agenciamentos coletivos de 

enunciação, ressoando sobre cada sujeito produções de diferenças – de alteridades. Portanto, trata-

se de umacircularidade não fechada, mas produtora de deslocamentos e desterritorialização.  

Na vida cotidiana “[...] a ideia de que somos redes de sujeitos produzidas nos modos como 

se articulam na nossa formação os diferentes modos de inserção social [...], no reconhecimento de 

uma subjetividade mutável e multidimensional” (OLIVEIRA, 2012, p. 91). 

Esses acontecimentos demarcam possibilidades de aprender a falar de si e por si nos espaços 

que atuamos profissionalmente. As redes nos desafiam a ousar criar outras possiblidades de escolas.  
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CONCLUSÃO: INVENTANDO... POSSIBILIDADES RESSONANTES NA ESCOLA 

Que pensamento é esse que pensa a escola pelas invenções micropolíticas? “Tudo é político, 

mas toda política é ao mesmo tempo macropolítica micropolítica” (DELEUZE, GUATTARI, 1995, 

p. 99). 

Categorizar os estudantes a “carimbos” biológicos pode provocar a diminuição das 

possibilidades da potência do encontro. Essa categorização remonta ao fazer pedagógico patológico 

que reduz a existência dos estudantes. Urge a necessidade da construção das linhas de fuga no fazer 

pedagógico, ao imprevisível. São os manejos que aproveitamos ao promover aberturas àscriações e 

afirmações de novos modos de aprender e ensinar, atravessados pela potência do criar.  

O desafio que se coloca é: como inventar escolas criando outros modos de existência?  

Como criar linhas de fuga no nosso fazer pedagógico? Gallo (2008) nos convida a pensar sobre os 

deslocamentos de verdades e respostas a partir da perspectiva criativa da educação menor, como 

possibilidade de invenção de uma escola possível. 

Ora, fazer escolas errantes (KOHAN, 2013), presume pensarmos sua materialidade, suas 

multiplicidades de habitações. O devir-escola é uma afirmação da vida. O estudante, então, não é 

passivo de fixações modulares medicalizantes, tampouco de qualquer atrofia inventiva. É como 

lançar o corpo a uma aventura, que torna a escola pública em sua complexidade um lugar de 

produção de conhecimentos, sentido e, sobretudo, de existência e vida.  

Talvez seja necessário desaprender um pouco a escola para inventar possibilidades 

ressonantes, como nos ensina Manoel de Barros (2006): 

Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber: a) Que o esplendor da manhã 

não se abre com faca b) O modo como as violetas preparam o dia para morrer c) Por 

que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos d) Se o homem 

que toca de tarde sua existência num fagote, tem salvação e) Que um rio que flui entre 

2 jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre 2 lagartos f) Como pegar na 

voz de um peixe g) Qual o lado da noite que umedece primeiro. etc. etc. etc. 

Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios (BARROS, 2006, p.9).  

É preciso desaprender para aprender novamente. Logo, a ideia inventiva de escola, aqui, 

significa intensificar os processos de variação da vida, alargando as multiplicidades de formas de 

ser e estar no mundo, enviesadas pela expansão do vivo. Uma abertura às possibilidades de vida, 

uma variação para o devir-escola, devir-aluno, devir-outro. 
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Resumo 

Trazemos o saber da experiência construído a partir do cotidiano escolar, cenas foram situadas 
enquanto amálgamas das questões teóricas refletidas a partir de leituras e experiências. Lançamos mão 
da cartografia como viés metodológico da pesquisa com o objetivo de problematizar a medicalização 
territorializada nas escolas e produzir movimentos instituintes no fazer pedagógico. Contextualizamos 
os bastidores desta escrita ao retomarmos a dimensão ideológica da educação e os questionamentos do 
que hoje denominamos escola.  Cabe destacar que esse campo, habitado por tantos estudantes, 
naturaliza formas de calar a expansão da vida, resultado de um sistema educacional de intensa 
desigualdade social. Um conjunto de manejos históricos que tem e gera sentido ao produzir as 
“marcas” da medicalização – nesse gesto surgindo as “doenças do não aprender”. Aqui, os 
agenciamentos que implicam em resistência ao instituído, são propostos enquanto tentativas de 
desterritorialização e reterritorialização a partir do pensar a educação pelos atravessamentos das 
micropolíticas.Ênfase é dada ao caderno cartográfico como política de escrita, com o atravessamento 
de três movimentos éticos, estéticos e políticos: o movimento de compor, de tecer e inventar. Como 
linhas de fuga às práticas homogêneas de categorização do outro em diagnósticos, buscamos inventar 
escolas que experimentem outras temporalidades, outros possíveis. Ocupamo-nos em afirmar uma 
escrita resistência, que traz uma proposta inventiva de escolas moleculares onde se encontram 
processos de singularização. O movimento está a existir e existimos como viajantes educadores.  Uma 
relação que permite pensar o que é fazer escolas. São sensações e experiências evocadas pelo próprio 
pensar. Pelo sujeito que dá a pensar. Repensando. Repensando-se. 

Palavras-chave: Experiência; Medicalização da Aprendizagem; Educação Inclusiva; Cartografia. 
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Resumo 

O painel apresenta a discussão sobre as necessidades emergentes de mudança paradigmática e de ação 
no contexto inclusivo no que se refere às questões dos estudantes que apresentam deficiência 
intelectual. Dessa forma no primeiro texto são tecidas considerações sobre a imagem social deste 
público e o percurso da construção dessa imagem, perpassando pelo próprio conceito sobre esse tipo 
de deficiência e os impactos na formação da identidade deles. Em seguida, o segundo artigo, no cerne 
das mudanças necessárias no âmbito escolar para o trabalho pedagógico com este alunado, são 
apresentados o trabalho pedagógico por meio do Plano Educacional Individualizado (PEI) e Plano 
Individual de Transição (PIT) como estratégias que favorecem tanto o trabalho docente quanto o 
desenvolvimento acadêmico. No terceiro texto que compõe o painel, são apresentadas práticas 
pedagógicas diferenciadas que podem auxiliar no processo de avaliação do desempenho escolar destes 
alunos no contexto da escola comum. As discussões apresentadas visam destacar a importância da 
mudança sobre a forma como a sociedade concebe o sujeito com deficiência intelectual, saindo de uma 
ênfase no déficit e valorizando o potencial humano. No que se refere as práticas pedagógicas se 
revelam como emergentes que a escola entenda as singularidades destes sujeitos e busque eliminar as 
barreiras que poder afetar diretamente seu desenvolvimento acadêmico e social. O ambiente escolar 
inclusivo precisa ser aquele que se preocupa com o desenvolvimento de práticas educacionais 
equânimes. Conclui-se que o processo de escolarização do alunado com deficiência intelectual requer a 
adoção de práticas de ensino de ensino colaborativo com ações personalizadas que envolvam tanto o 
docente do ensino comum, quanto o suporte do conhecimento advindo da Educação Especial. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Deficiência intelectual. Escola. Ensino.  

EMPODERAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

Amanda Carlou – IFRJ 

INTRODUÇÃO 

As questões relativas às pessoas com deficiência é um tema que vem conquistando 

reconhecimento na sociedade brasileira através de legislação internacional e nacional, concretizado 

pela disseminação das políticas de inclusão e ações afirmativas. Após uma longa história de 

exclusão, pessoas com deficiência vêm organizando-se na luta pela cidadania, reivindicando seu 

lugar na sociedade e acesso a todos os bens e serviços. A discussão sobre o direito à educação, ao 

trabalho, ao lazer envolve educadores, profissionais da saúde, empresários, governantes e 

principalmente às pessoas com deficiência e suas famílias. No entanto, ainda é questionável o 

quanto toda esta estrutura legal e os programas governamentais dele originados têm, de fato, 

transformado a realidade desses sujeitos, garantindo sua inclusão educacional e social, e 

contribuindo para a construção de uma identidade pessoal mais positiva. 

O ser humano é essencialmente social, nesse sentido sente necessidade de encontrar-se em 

relação aos outros da sua própria espécie, e por isso, existe e atua no mundo baseado em um sistema 
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complexo de valores que produzem os significados que dá às situações e acontecimentos da vida 

cotidiana e, sobretudo às relações interpessoais. Políticas e programas governamentais, portanto, 

apesar importantes, não são, por si só, suficientes para garantir a aceitação social dos indivíduos 

com deficiência. Para assegurar o cumprimento de direitos estabelecidos e ações mais eficazes de 

inclusão social e educacional, é preciso considerar o “significado ou as representações que as 

pessoas têm sobre o deficiente, e como esse significado determina o tipo de relação que se 

estabelece com ele” (GLAT, 2006, p.19). 

A questão que se coloca é a seguinte: se nos detivermos a analisar a problemática dos 

direitos de pessoas com deficiência simplesmente sob um único aspecto, mesmo que possamos 

transformar a realidade sociopolítica, criando os mecanismos de efetivação da proposta, 

chegaremos em nossa prática, no máximo, a uma inserção espacial ou integração física. É preciso 

ter em mente que a garantia dos direitos deste público implica na transformação das relações 

pessoais estabelecidas e sedimentadas entre grupos humanos por praticamente toda a história 

(GLAT, 2006).  Assim, precisamos compreender as relações, em uma perspectiva dialética e em 

constante movimento, sendo importante olhar o processo, que é dinâmico e que se movimenta a 

partir dos seus protagonistas, as pessoas. 

A questão abrange um processo espontâneo e subjetivo, que envolve direta e pessoalmente o 

relacionamento entre seres humanos. O movimento de ampliação dos direitos da pessoa com 

deficiência vem acompanhado de dúvidas e questionamentos exigindo não somente apoio e 

orientação de especialistas, mas principalmente, uma reflexão sobre o lugar desse sujeito na 

sociedade, e as relações sociais com ele estabelecida. Nesse contexto, a Educação Especial e áreas 

afins vêm produzindo um cabedal de estudos abordando as mais diferentes temáticas tendo como 

pano de fundo o processo de inclusão social e educacional desses indivíduos (BOOTH, AINSCOW, 

2002; BUENO, 2008; KASSAR, REBELO, 2011; LAPLANE, 2004; OMOTE, 2008; GLAT, 

PLETSCH, 2013; RIBETTO, 2011; entre outros).  

Entretanto, pesquisas atuais (ANTUNES, MARIN, BRAUN, 2011; CARLOU, REDIG, 

2014; PLETSCH, 2014, EUGÊNIO, 2017) vêm mostrando que mesmo com alguns avanços 

impactando uma transformação nas relações sociais e práticas pedagógicas dirigidas para indivíduos 

com deficiência, estes ainda precisam ser ampliados. Observa-se que, mesmo quando estão em 

escolas comuns, pessoas com deficiência continuam sofrendo estigma e discriminação em relação 

às suas condições de interação educacional e social. No entanto, ainda são relativamente poucos os 

estudos em nosso país que partem da própria vivência das pessoas com deficiência. Nunes, Glat, 
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Ferreira, Mendes, Paula e Nogueira (2002) realizaram um estado da arte da produção sobre 

Educação Especial na pós-graduação, e encontraram raros estudos existentes. Como resultado 

identificaram que, de forma geral, esses sujeitos têm sentimentos de menos valia, refletindo, 

interiorizada, a imagem que a família e a escola construíram a seu respeito. Em relação à 

deficiência intelectual, foco deste trabalho, essa problemática é ainda maior, considerando que o 

atributo da inteligência ou capacidade cognitiva é extremamente valorizado, tanto na escola, quanto 

nos demais espaços sociais.  

Ao analisar histórias de vida de estudantes com deficiência intelectual incluídos em turmas 

comuns, Antunes (2012) apresentou dados que demonstraram que as trajetórias escolares e sociais 

desses jovens “são marcadas pela cultura da incapacidade e do descrédito em relação ao que esses 

alunos podem fazer” (p.133). No estudo foi possível perceber o quanto ainda é marcante a 

representação social da deficiência, reproduzindo o estigma de inferioridade desses alunos no 

espaço escolar. Em contrapartida, merece destaque investigações sobre o processo de tomada de 

consciência e empoderamento de pessoas com deficiência intelectual, mais especificamente estudos 

sobre o movimento de autogestão/autodefensoria. (DANTAS, 2011; GLAT, 2002, 2004; MARTÍN-

CARO, 2006; MERLO, 2011; WEHMEYER, 2006). 

Nesse sentido, entendemos que o presente estudo pode trazer uma inestimável contribuição 

para a produção de conhecimento na área. Igualmente, poderá fundamentar o planejamento de ações 

políticas e programas de autogestão que instrumentalizem essas pessoas para uma maior autonomia 

e participação nas decisões relacionadas ao seu desenvolvimento, projetos de futuro, e demais 

aspectos de sua vida. 

A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 Deficiência intelectual não é um simples problema de aprendizagem, mas sim um quadro 

complexo, caracterizado pela presença de uma disfunção cognitiva que afeta o curso natural do 

desenvolvimento, em maior ou menor grau, a evolução global do sujeito, sua personalidade, seus 

comportamentos adaptativos e suas relações sociais. Neste sentido, as discussões travadas no 

decorrer deste estudo estarão pautadas na compreensão da conceituação atual de deficiência 

intelectual. Vale ressaltar, porém, que, assim como ditos “normais”, pessoas com deficiência 

intelectual, não constituem um grupo homogêneo. Logo, deve-se ter cautela e evitar generalizações 

estereotipadas. Glat (2009, p.202), ao analisar histórias de vida de mulheres com deficiência 

intelectual, conclui que: “ (...) apesar delas manifestarem uma identidade sobre um certo número de 
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características – as quais mantém a coesão grupal – certamente diferem uns dos outros em relação a 

inúmeras outras”. 

CONCEITUANDO 

A conceituação de deficiência intelectual passou por inúmeras transformações, indo desde 

referências sobrenaturais para visões puramente clínicas e chegando em condições que consideram 

as perspectivas sociais. Como menciona Pletsch (2010, p. 101) “o conceito de deficiência é um 

constructo que ao longo do tempo, de acordo com as convenções sociais e/ou científicas, vem 

recebendo nomenclaturas distintas”.  Assim, diferentes conceitos de deficiência intelectual foram 

estabelecidos ao longo dos tempos, com destaque para as definições da American Association on 

Intellectual Disabilities (AAIDD), cujas publicações têm influenciado documentos da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e de diversos países, incluindo a legislação brasileira. Sua influência 

abrange o uso da terminologia, bem como suas respectivas recomendações para a identificação de 

pessoas com deficiência intelectual. O termo deficiência intelectual foi introduzido pela primeira 

vez na Declaração de Montreal sobre a Deficiência Intelectual realizada em Montreal, no Canadá 

(MONTREAL, 2004).  

Vale ressaltar que as constantes modificações na terminologia utilizada para caracterizar 

esses indivíduos vêm sendo propostas no intuito de tornar o termo menos pejorativo e mais 

inclusivo tanto para a pessoa quanto para a sociedade.  A AAIDD (2012), caracteriza a deficiência 

intelectual por significativas limitações no funcionamento intelectual e no comportamento 

adaptativo, originando-se antes dos 18 anos de idade. Um dos instrumentos de avaliação ainda é o 

teste de QI, pois, a habilidade intelectual ou inteligência, significa a capacidade mental geral da 

pessoa para aprendizagem, raciocínio, resolução de problemas etc. (AAIDD, online). Porém, como 

mencionado, este não é o único critério. É importante pontuar que a deficiência intelectual não é 

mais classificada em níveis – leve, moderado, profundo e severo – visto que o diagnóstico deve 

considerar os aspectos sociais, familiares, entre outros. A atual concepção de deficiência intelectual 

proposta pela AAIDD (online), portanto, contempla o sujeito em seu desenvolvimento global. De 

acordo com Pletsch (2010, p.107) “a deficiência [intelectual] é aqui compreendida como um 

fenômeno complexo a partir do entrelaçamento dos aspectos biológicos e socioculturais. Cada um 

deles não pode ser pensado apenas em si mesmo, mas na sua inter-relação”.    

O diferencial da atual definição de deficiência intelectual é que a ênfase não é apenas nas 

condições internas do indivíduo, mas se considera igualmente importante o contexto em que ele está 
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inserido. Neste sentido, o quadro conceitual do funcionamento humano, segundo a AAIDD (2012), 

contempla múltiplas dimensões, variados suportes e a dinâmica natural do funcionamento humano. 

De acordo Mascaro (2012) o “modelo teórico da deficiência intelectual proposto pela AAIDD 

proporciona um maior entendimento sobre sujeitos nessa situação”. Este modelo destaca a interação 

entre o indivíduo e o ambiente, assim como os “apoios necessários para o desenvolvimento e 

inclusão social do sujeito” (MASCARO, 2012, p.39). A conceituação multidimensional traz à tona 

o olhar para as especificidades da pessoa com deficiência intelectual no que se refere à forma como 

esta se relaciona com o mundo e com o processo de aprendizagem.  

É importante destacar, também, que não se pode admitir que as características dessas 

pessoas se transformem em rótulos que limitam as expectativas da escola e do mundo do trabalho 

em relação a elas, nem mesmo nas oportunidades que lhes serão oferecidas. É necessário um 

esforço efetivo para criação de ações que minimizem o preconceito e a estigmatização, o que levará 

a inclusão e aceitação social mais ampla, inclusive com impactos na autoestima desses indivíduos, 

fazendo-os superar o sentimento de menos valia. Para que essa mudança de atitudes em relação às 

pessoas com deficiência intelectual possa se consolidar se faz urgente que programas de 

atendimento destinados a este público invistam no desenvolvimento de habilidades funcionais que 

levem à construção de sua autonomia e empoderamento, para que assim possam conquistar o poder 

pessoal de gerir seus destinos. É preciso desconstruir as concepções limitantes que lhes negam a 

oportunidade de participação em todas as atividades da vida cotidiana, reforçando a relação de 

dependência e infantilidade.  

ASPECTOS PSICOSSOCIAIS E EMPODERAMENTO 

As representações sobre a deficiência intelectual são fortemente marcadas por características 

consideradas negativas, as quais são, de forma geral, socialmente reforçadas, e acabam 

determinando, em muitos casos, a relação que se estabelece com esses sujeitos. Representações 

sociais são construídas coletivamente, e evidenciam, sob a perspectiva psicossocial, um imaginário 

coletivo sobre uma mesma questão. “As representações sociais retratam um sistema de pensamento, 

uma forma de pensamento social e são consideradas como verdadeiras “teorias” do senso comum, 

que tem por função a comunicação entre as pessoas” (OLIVEIRA, 2002, p.23).  

Silva (1995) aponta que a representação é um processo de significação social de 

conhecimentos produzidos através das relações sociais de poder. Tais relações produzem em sua 

dinâmica as diferenças. De acordo com Antunes (2012, p.52) “tais diferenças podem estar 
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relacionadas a pessoas ou grupos e serem demarcadas por suas características físicas, como é o caso 

de indivíduos com deficiência”. Esse processo de construção das representações ocorre de maneira 

polarizante – nós e eles, branco e negro, mulher e homem, deficiente e não-deficiente – que só tem 

sentido dentro de um sistema de representação (ANTUNES, 2012). 

Nesse sistema de representações se originam os estigmas, construídos a partir das 

características de grupos e/ou indivíduos consideradas desviantes da norma estabelecida pelo 

sistema. Glat (2006) defende que o processo de estigmatização das pessoas com deficiências é 

socialmente construído, e que teve início desde o momento em que a vida humana se desenvolveu 

na Terra. Isso porque, desde sempre formamos agrupamentos sociais e neles são criados os sistemas 

de representação dos quais estamos tratando.  

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que o processo de “desumanização” dos indivíduos 

com deficiência sempre foi um dos mecanismos mais potentes de manutenção do estigma a eles 

atribuído. Na verdade, isso ocorre também com outros grupos vitimados pelo preconceito, podendo 

ser constatado em diferentes momentos históricos (escravidão dos povos africanos, extermínio de 

judeus e outros povos alvos do preconceito, etc). Este quadro é deveras complexo, pois, ao 

inferiorizar pessoas a partir de uma característica “socialmente construída de desvio” (GLAT, 2006, 

p.23), também são retiradas delas as possibilidades de desenvolverem um sentimento de 

pertencimento à sua comunidade. Uma vez que passam a se sentir diferentes dos seus pares por 

possuírem atributos que são considerados de menos valia para o grupo ao qual pertencem.  

Desse modo, consideramos importante a análise dos aspectos psicossociais do processo de 

constituição da identidade da pessoa com deficiência, em especial, as pessoas com deficiência 

intelectual, que são o foco deste estudo. Segundo Antunes (2012), a Psicologia Social procura dar 

conta das relações sociais a partir de duas vertentes: 1) focalizar as dimensões ideais e simbólicas e 

os processos cognitivos e psicológicos que se articulam com essas relações; 2) abordar tais 

dimensões e processos a partir do lócus onde se constroem e funcionam. Considerando estas 

dimensões, o sujeito ideal é o que simboliza a imagem do outro como ele deveria ser, a partir dos 

padrões estabelecidos. Daí a importância do lócus onde são produzidas as relações sociais, 

originando, conforme Oliveira (2000, p.11), “uma identidade social virtual (imposta socialmente) 

que se diferencia da identidade social real, caracterizada pelas categorias e atributos que os 

indivíduos, de fato possuem”.  Em relação às pessoas com deficiência, para Glat (2009), forma-se 

uma contradição entre o seu modo de ser e aquilo que é considerado normal e aceitável na 
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sociedade em que vivem. Dessa forma, cria-se uma contradição entre aquilo que eles são e o que, 

para fins de aceitação e pertencimento social, deveriam ser. 

De acordo com Moscovici (2003), as representações sociais são produzidas na interação e 

comunicação e ganham forma de acordo com os diferentes contextos e momentos históricos. Este é 

um processo dialético que influencia a coletividade e também os sujeitos em sua individualidade. 

Assim, ao classificar um indivíduo como pertencente a um grupo etiológico específico e descrever 

suas características, estamos definindo-o em um conjunto de comportamentos e regras “que 

estipulam o que é, ou não é, permitido, em relação a todos os indivíduos pertencentes a essa classe” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 63). No caso das pessoas com deficiência, quando os caracterizamos, o 

fazemos baseados em um paradigma socialmente estabelecido de “normalidade”, ressaltando o que 

essas pessoas não são em relação aos indivíduos considerados normais. Quando tais diferenças são 

ressaltadas, vão sendo formuladas e reforçadas a representação de inferioridade e a suposta 

incapacidade desses indivíduos (GLAT, 2006).  

Diante do exposto, concordamos com Jodelet (2001) que representações sociais são 

fenômenos complexos, ativados sempre e em razão da vida social. “A representação social é uma 

forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (p. 22). As 

representações sociais orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais. São 

consideradas um fenômeno tão potente que intervêm em processos variados, “tais como a difusão e 

a assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento individual e coletivo, a definição de 

identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as transformações sociais” (JODELET, 

2001, p. 22). 

Considerando como foco as pessoas com deficiência é possível registrar que o fato dessas 

terem sido classificadas numa posição de inferioridade em relação às consideradas normais vai ao 

encontro da construção social das representações dominantes na sociedade. Nesse sentido, ao 

refletir sobre esta temática é importante considerar que as mesmas surgem, a partir dessas 

representações dominantes e vão refletir em todas as esferas da vida social. Neste enfoque, 

trazemos para o debate a imagem que se tem sobre a deficiência intelectual. Ao longo do tempo a 

sociedade e as instituições sociais foram sofrendo inúmeras transformações, novos contextos foram 

surgindo e demandas mais complexas emergiram neste contexto. A pessoa com deficiência 

intelectual foi se distanciando cada vez mais das expectativas sociais sobre como os indivíduos 

deveriam ser e como deveriam se comportar socialmente. Surgiram novas exigências intelectuais e 
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a vida social foi se tornando mais complexa, diferente de uma sociedade iletrada agrícola, onde uma 

pessoa com essa deficiência que não tivesse um grande comprometimento motor era facilmente 

encaixada. Assim o estigma em relação a essas pessoas foi ficando cada vez mais enraizado no 

imaginário social. 

Em nossa sociedade, a independência financeira e social é altamente valorizada, e os 

atributos eleitos para o alcance desses nobres objetivos, segundo padrões estabelecidos socialmente, 

passam pelo potencial intelectual do indivíduo. Então, como poderiam pessoas que, de alguma 

maneira, não funcionam dentro desses padrões intelectuais considerados “normais”, serem 

valorizados? Ao considerarmos as relações sociais como um fenômeno dialético e socialmente 

construído, acreditamos na possibilidade de ressignificação da visão que se tem sobre esses sujeitos, 

superando o conceito de incapacidade e anormalidade ainda predominante associado a esta 

categoria de indivíduos. A partir desta análise é possível inferir que nossos preconceitos, sejam de 

qual natureza eles forem, são possíveis de serem superados através de mudanças na representação 

social acerca da cultura e da natureza humana.  

Essa mudança não é simples, e vai interferir na consciência coletiva e individual sobre o 

valor cultural das pessoas com deficiência intelectual. Considerando que a vida em sociedade 

atualmente não pode ser desvinculada do mundo do trabalho, uma vez que o sistema que regula as 

sociedades é basicamente mercadológico, entendemos que os próprios indivíduos terão que 

reformular a visão sobre eles mesmos, incluindo a forma de participação social que possuem ou 

desejam possuir.  

CONCLUSÕES 

De modo geral, pessoas com deficiência, sobretudo intelectual, têm uma autonomia limitada, 

não só por conta de sua condição intrínseca, mas pelas experiências de vida que lhes são 

disponibilizadas (GLAT, 2009; 2017). Em outras palavras, elas não desenvolvem habilidades de 

autogestão, ou seja, não aprendem a gerir sua própria vida nas diferentes fases. Como já discutido a 

trajetória social de pessoas com deficiência é geralmente marcada por experiências de exclusão. 

Mesmo na atualidade, esse grupo permanece em uma situação de desvantagem social intensa, 

especialmente no que se refere à independência financeira, autonomia, participação, 

empregabilidade e além de outros direitos humanos básicos (a educação e saúde respeitando suas 

individualidades, o direito de ter direitos e defendê-los, etc). Esse cenário vem produzindo, ao longo 
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do tempo, a invisibilidade social dessas pessoas, gerando situações de falta de oportunidades, 

exclusão e restrições para essas pessoas (SOARES, 2010).  

Tais situações têm suas bases construídas em um processo de formação social fundamentado 

no conceito de seleção natural (os mais fortes sobrevivem), desenvolvendo assim uma constante 

busca pela perfeição e normalidade. Uma sociedade construída sobre este embasamento, quando se 

depara com pessoas que apresentam alguma “anomalia” passa a tratá-las com diferença. Caso a 

característica que os diferencie seja intelectual, o problema é ampliado, uma vez que, este atributo é 

especialmente valorizado na sociedade letrada. Por essa razão, as pessoas com deficiência 

intelectual, são reconhecidas como “incapazes”, e frequentemente excluídas da escola, do mundo do 

trabalho e do convívio social mais amplo.   

Nessa perspectiva conceitual o termo deficiência abarca um modelo mais social que se 

diferencia do modelo médico. Nesta abordagem, a deficiência é configurada como um fenômeno 

relacional, não apenas determinado pelas características individuais do sujeito (GLAT, 2006; 

DANTAS, 2014).  Este modelo social parte do princípio de que quando a pessoa com deficiência 

contextualiza a sua história em relação ao seu meio cultural, ela é capaz de realizar vários tipos de 

atividades, de reconhecer seu valor individual, e inclusive de reivindicar os seus direitos e do seu 

grupo (DANTAS, 2014).  

De fato, a visão ainda preponderante que se tem sobre uma pessoa com deficiência 

intelectual, é de alguém incapaz de aprender, que não tem controle sobre seu próprio 

comportamento, “sem condições de funcionar independentemente no dia a dia, e que, portanto, 

necessitará de assistência direta de profissionais e proteção da família durante toda sua vida” 

(GLAT, 2004, p.2). Mais talvez do que qualquer outra condição, a deficiência intelectual abarca 

estereótipos historicamente construídos de incapacidade de uma forma contundente. Pela própria 

definição de homo sapiens, nossa espécie é o ser que pensa. Assim, o sujeito com deficiência 

intelectual é considerado, até por pessoas com outros tipos de deficiência, como menos humano, 

uma vez que sua condição presume uma falha na capacidade intelectual, de pensamento. Nesse 

sentido, o processo de aprendizagem da autogestão se apresenta como um caminho para essas 

pessoas serem independentes e ter autonomia e controle sobre suas vidas.   

Dantas (2014) destaca que a habilidade de autogestão/empoderamento tem uma dimensão 

individual e coletiva. Em termos individuais é o processo por meio do qual uma pessoa vem a ter a 

confiança e a capacidade de expressar seus sentimentos e pensamentos de forma assertiva, fazer 

escolhas, tomar decisões pessoais, bem como conhecer os seus direitos. Assim, entendemos que a 
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percepção sobre esses sujeitos precisa mudar, seja na escola ou no mercado de trabalho. Ao 

compreendermos que essas pessoas são capazes de se desenvolverem e adquirirem habilidades para 

sua autonomia, mudaremos as práticas e oportunidades a elas oferecidas. 
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Resumo 

O presente trabalho é um recorte de uma tese que teve como foco a análise da autopercepção de jovens 
e adultos com deficiência intelectual a partir da metodologia história de vida. A pesquisa que deu 
origem a discussão apresentada neste artigo teve como título “Cotidiano social e inserção laboral de 
jovens e adultos com deficiência intelectual: relatos pessoais” e foi realizada na Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, tendo como orientadora a Professora Dr.ª Rosana Glat. O objetivo principal da 
pesquisa foi realizar a escuta respeitosa desses sujeitos para compreender as histórias de vida de cada 
um e como elas refletem as políticas e práticas da nossa sociedade. Participaram como voluntários 15 
pessoas com deficiência intelectual com experiência laboral. Neste recorte, optou-se por apresentar 
uma parte da discussão teórica da pesquisa apresentando alguns pontos principais que construíram a 
base conceitual do estudo. O objetivo deste texto é apresentar uma reflexão sobre a deficiência 
intelectual considerando os aspectos psicossociais e pautadas na compreensão da conceituação atual de 
deficiência intelectual. Esse estudo apontou que nossos preconceitos, sejam de qual natureza eles 
forem, são possíveis de serem superados através de mudanças na representação social acerca da cultura 
e da natureza humana. O trabalho apresenta reflexões sobre a imagem social das pessoas com 
deficiência intelectual e o percurso da construção dessa imagem, perpassando pelo próprio conceito 
sobre esse tipo de deficiência e os impactos na formação da identidade desses indivíduos. Nesse 
sentido, entendemos que o presente estudo pode trazer uma inestimável contribuição para a produção 
de conhecimento na área. 

Palavras-chave: deficiência intelectual; empoderamento; aspectos psicossociais. 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS FLEXÍVEIS E PLANEJAMENTO INDIVIDUALIZADO: 

DEMANDAS PARA EFETIVAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

Cristina Angélica Aquino de Carvalho Mascaro – UERJ 

Annie Gomes Redig – UERJ 

INTRODUÇÃO 

O paradigma da Educação Inclusiva requer mudanças significativas no âmbito educacional, 

tendo em vista que nesta proposta as escolas precisam oferecer o acesso, participação e construção 

de conhecimento para todos os alunos, independentes de condições intrínsecas ou extrínsecas deles.  

Na perspectiva da Educação Inclusiva, a Educação Especial passa ser, além de uma 

modalidade de atendimento direto aos estudantes com deficiência, um sistema de suporte para que 

as escolas se tornem um espaço acessível a construção de conhecimentos para esses estudantes. 

Nessa direção, o presente trabalho discorre sobre as necessidades de mudanças nas práticas 

pedagógicas para que os estudantes que apresentam deficiência intelectual, que devido a questões 

intrínsecas a sua condição encontram barreiras na estrutura escolar tradicional. Dessa forma, 

entendemos que há que se buscar o suporte da Educação Especial para estabelecer propostas 

efetivas no Ensino Comum que possam beneficiar esse alunado. 
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A Educação Inclusiva é um processo que tem demandas contínuas no intuito de transformar 

nossas escolas em um espaço de efetiva convivência e um ambiente que possibilite a aprendizagem 

dos conhecimentos valorizados por nossa sociedade e cumpra a missão de incluir socialmente todos 

os estudantes. No escopo de ações que esse processo requer, existe a necessidade de repensar 

práticas no cotidiano escolar para o alunado com deficiência intelectual, que costuma apresentar 

necessidades educacionais especiais. Dessa forma, estudos e pesquisas em todo o mundo vem se 

intensificando com esse fim. Segundo Martins (2008, p.14): 

Observa-se que com, com as novas descobertas sobre o desenvolvimento e 

aprendizagem dessas pessoas, aliadas a uma adequada formação de profissionais de 

educação e à melhoria da tecnologia educacional – que, infelizmente, ainda está bem 

distante de muitos cidadãos brasileiros que apresentam déficit em alguma área – a 

prática  pedagógica desenvolvida com esses educandos, em classes regulares, pode ser 

aprimorada. 

O estudo aqui proposto se dedica a apresentar e discutir possiblidades de atender os 

pressupostos da Educação Inclusiva para os estudantes que apresentam deficiência intelectual, a 

partir do conceito de que a escola inclusiva deva ser uma só para todos, porém com o suporte 

adequado da área de conhecimento da Educação Especial para atender as especificidades do 

alunado que dela necessita. A intenção é apontar caminhos que possam estruturar o trabalho 

docente neste contexto e encontrar caminhos que possam efetivar a inclusão desse alunado. 

POSSIBILIDADES NO CONTEXTO PEDAGÓGICO  

O cenário atual da escola na perspectiva da inclusão envolve o trabalho sistematizado com 

diferentes atores, pois para o funcionamento de uma sala de aula na diversidade há que se pensar 

diferentes formas de práticas pedagógicas e trabalho docente. Para Ainscow (2009) a inclusão 

requer o engajamento dos atores no sentido de tomada de decisões, é um trabalho de metas em 

comum para cada sujeito em uma escola que reconheça a variedade de identidades que permita que 

os estudantes possam ser aceitos como são.  

Sendo assim, em uma escola inclusiva os professores não podem exigir que os alunos 

superem as barreiras oriundas do ambiente escolar, pois estas é que devem ser eliminadas para que 

eles tenham acesso, participação e construção de conhecimentos na escola para todos. Assim como 

torna-se óbvio que estudantes usuários de cadeira de rodas não são “obrigados” a subir escadas, e 

consequentemente as escolas tem encontrado formas de acesso como elevadores ou rampas; os 
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estudantes com deficiência intelectual necessitam ser atendidos nas barreiras que possam atingi-los 

nas atividades relativas a elaboração conceitual que exijam, por exemplo, a leitura e escrita em 

níveis complexos. Pesquisadores que se dedicam investigação o processo da Educação Inclusiva, 

como Rodrigues (2001), Lieberman (2003), Carvalho 2008, entre outros, alertam para o 

entendimento de que a inclusão educacional demanda que as escolas se transformem para atender a 

diversidade e necessidades do seu alunado. 

Nessa direção, Zerbato e Mendes (2018, p. 149-150) apontam que  

Diante do desafio de transformar escolas de ensino comum em ambientes inclusivos e 

favoráveis à aprendizagem de todos, surgiu, em 1999, nos Estados Unidos, o conceito 

Universal Designer Learning (UDL), aqui traduzido como Desenho Universal para 

Aprendizagem (DUA). O DUA consiste na elaboração de estratégias para 

acessibilidade de todos, tanto em termos físicos quanto em termos de serviços, 

produtos e soluções educacionais para que todos possam aprender sem barreiras 

(CAST UDL, 2006). Destaca-se, ainda, que tal abordagem ainda é pouco conhecida 

ou disseminada no Brasil, a julgar pela escassez de literatura científica sobre o 

assunto. 

Na busca pelas estratégias que possam propiciar a acessibilidade no que se refere a 

construção de conhecimentos de estudantes com deficiência intelectual, o princípio do Desenho 

Universal para Aprendizagem (DUA) revela-se como uma possibilidade que permita aos docentes 

fazer as flexibilizações necessárias para ensinar no paradigma inclusivo. 

Oliveira, Munster e Gonçalves (2019, p.676) ressaltam que “ainda que o DUA tenha sido 

pensado para atender à demanda de toda a população e suas diversas características, é importante 

refletir qual sua influência na área da Educação Especial, uma vez que se trata de um conceito 

recente que tem impactado diretamente nas pesquisas sobre inclusão”. Para as autoras supracitadas 

o DUA permite perceber os estudantes da Educação Especial como únicos e possibilita a pensar as 

particularidades. 

Sendo assim, podemos concluir que o planejamento pedagógico em uma turma de ensino 

comum que tenha estudantes com deficiência intelectual matriculados, nos pressupostos do DUA 

vai imbuir o docente da turma a planejar tendo todos os alunos em mente, precisando estabelecer 

estratégias que possibilitem a construção de conhecimento proposta em cada aula para todos, sem 

exceção. Não há que ser um planejamento único para toda a classe, mas um plano de aula que se 

dedique a ter recursos e estratégias que atenda as particularidades de cada estudante. Um recurso 

pensado para um aluno com deficiência visual, dificuldade motora, deficiência intelectual, pode ser 
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usado por todos os alunos; porém em casos específicos poderão também ser pensadas estratégias 

específicas para determinado aluno. A questão que se coloca na proposta do DUA é um 

planejamento acessível para toda turma. 

No caso específico do alunado com deficiência intelectual, o trabalho na perspectiva do 

DUA pode ser associado a outra estratégia denominada Plano Educacional Individualizado 

(MASCARO, 2017) que vem sendo utilizado para o ensino deste público. Em países da Europa e 

nos Estados Unidos, o trabalho pedagógico com alunos da Educação Especial é embasado a partir 

da elaboração do PEI, sendo essa proposta parte integrante da legislação educacional (IRIS, 2006; 

PORTUGAL, 2008; TANNUS-VALADÃO, 2010, 2013). A diretriz nestes países é que seja 

elaborado um plano individualizado com metas relativas à vida escolar do aluno, e ele é montado 

pela equipe escolar com a colaboração da família. Este plano é constantemente reavaliado com o 

objetivo de acompanhar o percurso acadêmico do estudante, favorecendo seu desenvolvimento e 

inserção social. 

O planejamento do PEI deve ser realizado em colaboração com diferentes atores da escola: 

professores do ensino comum, professores especialistas, familiares e o próprio aluno (quando for 

possível). Para Rodrigues e Capellini (2012) a individualização do ensino é uma alternativa que 

favorece a colaboração entre docentes e promove a inclusão de alunos com deficiência em salas 

comuns. De acordo com as autoras supracitadas, o PEI 

[...] é realizado a partir do que se pretende ensinar, identificando os passos da tarefa e 

avaliando o conhecimento do aprendiz em cada uma delas. Essas informações 

permitem organizar condições de ensino, elegendo estratégias específicas e variadas 

com o objetivo de garantir a aprendizagem, que será avaliada sistematicamente 

durante e ao final do processo, indicando a pertinência da metodologia adotada ou a 

necessidade de re-planejar, ou porque o aprendiz excedeu o esperado ou ficou aquém 

do mesmo (RODRIGUES; CAPELLINI, 2012, p.100). 

Marin e Morais (2012) destacam que embora existam diversos modelos de PEI, a 

característica inerente é o registro escrito e a busca por respostas relacionadas ao processo de 

escolarização de alunos que necessitam de apoio no desenvolvimento de habilidades escolares. 

Podemos dizer que o instrumento é um plano que considera as habilidades, aprendizagens, 

possibilidades, idade, nível de escolarização alcançado e a ser desenvolvido, as expectativas da 

família e, por vezes, do próprio sujeito.  
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Para Tannús-Valadão (2010), em virtude da política de inclusão escolar, professores do 

ensino comum passaram a atuar, em suas classes, com um contingente crescente de alunos com 

deficiência. E, a grande maioria desses docentes, não sabe como lidar com eles no cotidiano. O PEI 

se traduz como uma alternativa para diminuir as dificuldades dos docentes do ensino comum sobre 

o fazer pedagógico, pois o trabalho com a individualização permite flexibilizar o currículo oficial, 

especificando atividades e profissionais de apoio de acordo com o que é planejado no PEI. 

Para que o estudante tenha acesso ao currículo é primordial que o professor o conheça e faça 

os ajustes necessários para que ele aprenda, lembrando que sempre contará com o apoio de toda 

equipe pedagógica. Segundo Beyer (2005, p.22): “a individualização do ensino significa a 

individualização dos alvos, da didática e da avaliação”. Onde individualizar o alvo refere-se ao 

professor ter o conhecimento das necessidades específicas dos seus alunos, a partir disso sua 

didática levará em conta o ritmo e o nível de aprendizagem deles. Tal colocação vai de encontro ao 

princípio do trabalho na perspectiva do já citado DUA.  

As questões colocadas sobre a estratégia do PEI no princípio do DUA surgem para favorecer 

o trabalho docente com os estudantes que apresentam deficiência intelectual, pois o planejamento 

de aulas vai conter os recursos e estratégias que eliminem barreiras para que estes participem. 

Sendo assim, conflitos relacionados ao modo de ensinar e aprender no contexto da diversidade 

podem ser dirimidos, mas há que se pensar em outra função da escola relacionada a inclusão social 

que estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual irão requerer uma atenção às suas 

especificidades. Todos os alunos ingressam na escola e percorrem um itinerário de formação que 

objetiva uma futura inclusão social pelo viés da inclusão no mundo do trabalho.  

Ao investigarmos o processo de transição para vida adulta de jovens com deficiência 

intelectual e as questões contemporâneas da inclusão escolar, encontramos outra estratégia de 

trabalho pedagógico denominada Plano Individual de Transição (PIT) que proporciona elencar e 

aprimorar as necessidades para o trabalho da escol com este público. O PIT é um documento 

complementar do PEI, no qual a escola a partir dos interesses, necessidades e capacidades do aluno 

com deficiência, inclusive com a participação dele nas tomadas de decisão, poderá traçar metas e 

estratégias para o desenvolvimento de habilidades para o momento pós-escola. Desta forma, ao 

terminar os estudos o estudante com deficiência, terá consciência do que fará e condições de seguir 

com o seu itinerário formativo, seja em cursos profissionalizantes, no mercado de trabalho ou em 

atividades sociais (REDIG, 2019). 
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É fundamental que o planejamento para a vida adulta/independente inicie na escola, pois é a 

partir das experiências vividas nesta instituição que permitirão o autoconhecimento e 

consequentemente o desenvolvimento de habilidades de autogestão. O envolvimento do aluno é 

essencial neste processo, visto que, ele deverá comandar as ações propostas no PIT.  

Vale ressaltar que o PIT e o PEI devem caminhar juntos, pois é a partir dos conhecimentos 

acadêmicos e do trabalho que está sendo realizado com o aluno, tanto no Atendimento Educacional 

Especializado, quanto na turma comum que o responsável pela elaboração do PIT poderá junto com 

o estudante, pensar onde ele quer chegar, partindo de onde ele está (PINHEIRO; REDIG, 2018). 

Desta forma, os conhecimentos acadêmicos serão ensinados baseados nos interesses e perspectivas 

de futuro para esse aluno, agregando o aprendizado de conteúdos com o desenvolvimento de 

habilidades profissionais, sociais e vida independente. 

De acordo com Pinheiro e Redig (2019, p.5) 

[...] o plano de transição tem por objetivo acabar com o abismo que existe entre a 

escola e o mundo do trabalho. O PIT reflete um processo dinâmico que envolve as 

competências, capacidades e expectativas dos jovens; as determinações do setor 

empregador e a constante revisão de um plano de ação.  

Para isso, é preciso que a equipe envolvida na elaboração e implementação do PIT esteja de 

acordo com os objetivos traçados e que construa uma rede de apoio com família, futuros 

empregadores e cursos profissionalizantes. A partir de um processo organizado de transição da 

escola para o momento pós-escola, o sujeito com deficiência intelectual poderá ter uma 

escolarização adequada e expectativa para a próxima etapa da sua vida. Para Pinheiro e Redig 

(2019, p.7), o PIT configura-se como “uma possibilidade facilitadora deste processo. Desse modo, 

visando alcançar uma transição mais suave da escola para o trabalho, os jovens com deficiência 

necessitam de definir metas e de identificar o papel que querem desempenhar na sociedade”. 

Destacando que, assim como no PEI em que as estratégias de ensino precisam ser pensadas levando 

em conta a eliminação do que pode se traduzir em uma barreira para que o estudante aprenda; o PIT 

precisa ser planejado com a mesma atenção às especificidades do estudante.  

Assim, como se preconiza a inclusão escolar nos pressupostos do DUA, o PIT necessita 

valorizar o potencial do estudante, mas deve ser planejado para que estudante tenha sucesso no 

ambiente laboral. Isto é não são ações isoladas do PIT com jovem que garantirão o êxito na sua 

inserção profissional, o local e postos de trabalho necessitam estar de acordo com os princípios do 

DUA. Dessa forma, assim como na escola não é o estudante que precisa se adequar a ela, é papel 
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dos empregadores também entenderem que os postos de trabalho que oferecem, devem atender ao 

perfil da humanidade, ou seja, da diversidade.  

Na medida em que os jovens com deficiência possuam um PIT e passem por vivências 

laborais por meios de estágios, treinamentos ou mesmo o emprego formal, estaremos também 

realizando uma ação formativa para os empregadores, pois poderão aprender quando for necessário 

flexibilizar o ambiente para incluir o trabalhador com deficiência. 

Planos individualizados auxiliam no processo de ensino-aprendizagem do aluno com 

deficiência, além de serem instrumentos norteadores para o trabalho pedagógico do professor tanto 

da Educação Especial quanto do ensino comum. Sendo assim, enfatizamos a necessidade de 

formação docente compatível com a demanda para a construção destes documentos e suporte de 

recursos humano e material para a sua implementação. 

CONCLUSÕES 

A escolarização de alunos com deficiência intelectual ainda é considerada um desafio. 

Entretanto, acreditamos que com os recursos e suportes adequados esses estudantes terão condições 

de finalizar seus estudos, decidir e planejar seu percurso formativo para o momento pós-escola.  

Discutir planos individualizados para o processo de ensino-aprendizagem de sujeitos com 

deficiência intelectual ainda é considerado um assunto novo no Brasil. Então, propor planos de 

transição para jovens e adultos, pode ser mais complexo, se pensarmos que para isso, teremos que 

rever a estrutura do currículo, organização escolar e práticas pedagógicas existentes atualmente. 

Portanto, é fundamental uma transformação do pensar a escola e seus objetivos para que todos 

tenham condições de conquistar o sucesso no aprendizado. 

Lieberman (2003) lembra que alguns sujeitos com deficiência intelectual não são 

considerados competentes em termos acadêmicos e consequentemente, resultam em 

fracasso escolar, apresentando uma desvantagem na escola e na vida em comparação 

com os demais estudantes que conseguem se “dar bem” na escola, fazendo com que o 

fracasso/insucesso escolar se transforme em fracasso/insucesso na vida. Desta forma, 

é necessário um trabalho no contexto escolar que valorize outras competências e 

aptidões desses alunos para que consigam se incluir socialmente e ter uma adequada 

transição para a etapa da vida adulta. (REDIG, 2019, p.6) 

É fundamental compreender que a escola precisa ensinar para além de conteúdos 

acadêmicos, afinal seu papel vai muito além, como o de reelaborar os conhecimentos produzidos 
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pela humanidade. Dessa forma, se ocorreram processos sociais que originaram a segregação 

educacional que fazem emergir hoje a luta pela inclusão, é no seu espaço que os entraves devem ser 

desfeitos. Nos pressupostos da Educação Inclusiva a escola precisa ser o espaço para 

desenvolvimento humano e nós temos que eliminar todas as possíveis barreiras que os estudantes 

possam ter que enfrentar. 
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Resumo  

O trabalho se insere na discussão sobre mudanças necessárias no cotidiano escolar para atender aos 
pressupostos da Educação Inclusiva, em especial para os estudantes que apresentam deficiência 
intelectual. A partir de reflexões sobre os pressupostos do Desenho Universal na Aprendizagem na 
perspectiva da acessibilidade, e da análise de publicações relevantes sobre práticas pedagógicas 
inclusivas apresentamos estratégias adequadas para sistematizar o itinerário formativo desse alunado. A 
intenção é apontar caminhos que vislumbrem a escola como promotora de conhecimentos e 
socialização para o educando com deficiência intelectual no que concerne a sua plena inclusão social. 
No cerne das mudanças necessárias no âmbito escolar são apresentados o trabalho pedagógico por 
meio do Plano Educacional Individualizado (PEI) e Plano Individual de Transição (PIT) como 
estratégias que favorecem tanto o trabalho docente quanto o desenvolvimento do estudante com 
deficiência intelectual. A escolarização deste alunado ainda é considerada um desafio para os docentes 
que os recebem no âmbito da escola comum. Entretanto, acreditamos que com os recursos e suportes 
adequados esses estudantes terão condições de finalizar seus estudos nesta escola contemporânea, 
assim como decidir e planejar seu percurso formativo para o momento pós-escola. Nos pressupostos 
da Educação Inclusiva, a escola precisa ser o espaço para o desenvolvimento humano e temos que 
eliminar todas as possíveis barreiras que os estudantes possam ter que enfrentar no acesso aos 
conhecimentos e desenvolvimento pessoal. Torna-se fundamental uma transformação do pensar da 
escola com relação aos seus objetivos para que todos tenham condições de conquistar o sucesso no 
aprendizado, inclusive aqueles que apresentam deficiência intelectual. 

Palavras-chave: Inclusão. Prática Pedagógica. Planejamento Educacional Individualizado. Plano 
Individual de Transição 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL: PRÁTICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Suzanli Estef – CEDO 

INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nas últimas duas décadas, em função da disseminação das políticas de inclusão escolar, um 

crescente contingente de alunos até então restritos ao atendimento em escolas ou classes especiais, 

vem ingressando no ensino comum. 

O presente artigo direciona-se ao processo de avaliação do desempenho escolar de alunos 

com necessidades educacionais especiais, aqui especificamente de pessoas com deficiência 

intelectual, inseridas no ensino comum. Como definição de deficiência intelectual, utilizada por 
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diversos aparatos legais, é pela American Association for Intellectual Disability and Development 

(AAID)1 , entendemos conforme  Redig (2013, p.25):  

A AAIDD (2012) caracteriza a deficiência intelectual por significativas limitações no 

funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, que contempla as 

habilidades conceituais, sociais e práticas. Essa condição é originada antes dos 18 

anos de idade. Uma das maneiras de mensuração, ainda é o teste de QI, pois segundo a 

conceituação, a habilidade intelectual ou inteligência, significa a capacidade mental 

geral da pessoa no que diz respeito ao aprendizado, raciocínio, resolução de 

problemas, etc (AAIDD, online) . Porém, a AAIDD não classifica mais a deficiência 

intelectual em níveis: leve, moderado, profundo e severo, visto que o diagnóstico deve 

ser realizado de forma a considerar os aspectos sociais, familiares, entre outros. Na 

concepção de deficiência intelectual proposta pela AAIDD (online) contempla o 

sujeito com o seu desenvolvimento global. Portanto, o comportamento adaptativo 

abrange: Habilidades conceituais: linguagem e alfabetização, dinheiro, tempo, 

conceitos matemáticos e auto-defensoria ; Habilidades sociais: habilidades 

interpessoais, responsabilidade social, autoestima, resolução de problemas sociais, 

compreensão de regras, leis e não se fazer de vítima. Habilidades práticas: atividades 

da vida diária (cuidados pessoais), habilidades ocupacionais, de saúde, transporte, 

rotina, segurança, uso do dinheiro, telefone. 

 Esta maior heterogeneidade do alunado requer das escolas uma reorganização do seu 

projeto político pedagógico, de suas práticas e da dinâmica escolar de uma maneira geral. Pois, de 

acordo com a política da educação inclusiva, qualquer aluno, independentemente de suas condições, 

tem direito de acesso e permanência no ensino comum, cabendo à escola a competência de garantir 

sua aprendizagem (GLAT & BLANCO, 2009).  

Segundo essa proposta, não é mais o aluno que deve se adaptar à escola, mas sim essa que 

precisa transformar-se para acolher no ensino comum todos os estudantes, inclusive aqueles que 

apresentam deficiências ou outras necessidades educacionais especiais (GLAT, 2016). Em outras 

palavras, uma escola inclusiva é estruturada no pressuposto de que os métodos e práticas 

pedagógicas devem ser direcionados para o atendimento da diversidade do corpo discente. 

Certamente, a implementação dessa nova cultura escolar, não vem sendo tarefa fácil, mas 

repleta de conflitos políticos, ideológicos, econômicos, sociais e pedagógicos. Refletir sobre 

inclusão requer que pensemos de forma responsável e consciente. Logo, precisamos pensar sobre 

 
1 Associação Americana de Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento. 
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currículos, metodologias, dinâmica escolar; ou seja, repensar a função da escola e o papel do 

professor frente a esta diversidade. 

Esta demanda, entretanto, esbarra em um modelo de organização escolar seriada, 

classificatória, em que os alunos são a priori agrupados por idade, com conteúdos curriculares pré-

selecionados e que ao final de cada ano letivo promove (ou não) a inserção em séries seguintes. 

Neste cenário, a avaliação do desempenho escolar de alunos com diferenças significativas no seu 

ritmo e estilo de aprendizagem é um dos maiores desafios para os educadores. 

 A avaliação escolar, como uma prática pedagógica, perpassa sobre a concepção conceitual 

do professor, ao currículo e à proposta política educacional da instituição de ensino.  

 Sobre avaliação docente Dalben (2004) disserta 

[...]ato de avaliar depende da percepção que cada um tem de si, de sua prática 

pedagógica e de sua própria relação com a escola. Exige reflexão sobre o papel da 

escola na sociedade atual, sobre a natureza e o âmbito do conhecimento escolar, 

reflexão sobre seu próprio papel diante do conteúdo que é veiculado e como mediador 

na relação do aluno com esse conhecimento. Exige o conhecimento do aluno e da 

sociedade, conhecimento do hoje, do ontem e ainda uma capacidade de prever um 

futuro próximo, já que formamos um jovem para o amanhã. (p.183) 

Neste sentido, alunos que não conseguem aprender pelos procedimentos tradicionais, como 

alunos com deficiência intelectual, demandam, conforme pautado por diversos autores, a 

diferenciação no ensino (ANDRÉ; 1999; GLAT & PLETSCH, 2013; entre outros) como uma 

estratégia para lhes garantir o acesso aos conhecimentos acadêmicos e sociais, promovido nos 

espaços escolares. O ensino diferenciado sustenta a ideia da realização de práticas pedagógicas 

individualizadas para atender às necessidades educacionais especiais desses alunos. 

 Diversos estudos, realizados em redes escolares de diferentes estados (CUNHA & 

SIEBERT, 2009; FONTES, 2009; ZERBATO, VILARONGA, MENDES & PAULINHO, 2012; 

ESTEF, 2016) apontam que uma equipe especializada e o compartilhamento de diferentes práticas e 

experiências, buscam meios para que esses alunos enfrentem o processo de escolarização, auxiliam 

na inclusão e facilitam a avaliação do desempenho escolar de alunos com deficiência intelectual, 

sobretudo com a utilização do Plano de Ensino Individualizado – PEI. 

Autores como Marin, Vaqueiro (2011), Glat, Vianna, Redig (2013); Capellini (2014); 

Mascaro (2017) realizam pesquisas em campos escolares, trazendo o PEI como uma estratégia 

positiva para a inclusão de alunos com deficiência intelectual matriculados em turma comum. 
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De acordo Glat e colaborador (2012) conceituam esta estratégia como um  

[...] planejamento individualizado, periodicamente avaliado e revisado, que considera 

o aluno em patamar atual de habilidades, conhecimentos e desenvolvimento, idade 

cronológica, nível de escolarização já alcançado e objetivos educacionais desejados 

em curto, médio e longo prazos.(p.84) 

Dessa forma o PEI torna-se uma ferramenta para delimitar os conteúdos e habilidades, que 

devem ser trabalhados com o aluno, para sucesso em sua inclusão e também estruturar o processo 

de avaliação, a partir da individualização do ensino que deve ser especifico, de acordo com as 

habilidades e necessidades educacionais, desse grupo de alunos. 

Partindo destes referenciais, o presente artigo analisa práticas pedagógicas diferenciadas no 

processo de avaliação do desempenho escolar de alunos com deficiência intelectual, a partir da 

visão dos professores e coordenadores do Ensino Fundamental, de um colégio de educação básica, 

no Rio de Janeiro.   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A pesquisa consistiu de um trabalho de campo, um estudo de caso, de matriz qualitativa, que 

compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e decodificar os 

componentes de um sistema complexo de significados.  

Para Gatti e André (2011, p.30) “a abordagem qualitativa defende uma visão holística dos 

fenômenos, isto é, que leve em conta todos os componentes de uma situação em suas interações e 

influências recíprocas”. Por isso, a pesquisa qualitativa atende aos objetivos de grande parte das 

investigações no campo da educação.  

Como procedimento de coleta de dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, que 

podem ser utilizadas como único instrumento de coleta de dados, ou então, para complementar as 

informações obtidas por outras fontes. Para Manzini (2012) o pesquisador que irá buscar dados por 

meio de entrevista terá uma fonte de natureza muito particular: a versão de um sujeito ou grupo 

sobre um evento ou fato. Isso significa que trataremos não do fato ou evento em si, mas sim sobre 

como este foi vivenciado pelo entrevistado, como faz parte da sua realidade.  

Esse procedimento de coleta de dados, partiu de um roteiro básico, utilizado de forma 

flexível, de maneira a possibilitar que o pesquisador realizasse adaptações ao longo da entrevista. 

Optamos pelo modelo semiestruturado para manter o foco do nosso objeto de estudo, que foi 
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analisar como acontecem as práticas pedagógicas no processo de avaliação escolar de alunos com 

necessidades educacionais especiais, na concepção dos educadores.  

Os participantes dessa pesquisa foram educadores que estavam envolvidos com a 

escolarização de alunos com deficiência intelectual. Sendo assim, duas coordenadoras: uma da 

educação básica 2 e uma de ações inclusivas 3; três professores do 1º segmento do Ensino 

Fundamental e quatro professores do 2º segmento do ensino fundamental. Foram realizados 

contatos por emails e pessoalmente explicando o estudo, fazendo o convite para participação na 

pesquisa e agendando encontros com data, local e horário para apresentação detalhada do projeto e 

realização das entrevistas.  

 Conforme mencionado, as entrevistas semi-estruturadas foram baseadas em um roteiro, 

desenhadas de acordo com os objetivos da pesquisa. Para validação o roteiro das entrevistas foi 

encaminhado para duas avaliadoras, professoras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 

pós-graduação (uma doutora e outra mestre) em Educação e experiência em pesquisa na área de 

educação inclusiva. Segundo Manzini (2003), a função destes avaliadores é realizar uma apreciação 

dos instrumentos, associando aos objetivos da pesquisa, traçando observações e sugestões 

pertinentes para que as questões possibilitem respostas que atendam ao propósito do estudo.  

 Após a validação do roteiro, foram agendadas as entrevistas com os educadores 

participantes. Antes de cada entrevista os participantes foram informados sobre os objetivos e 

procedimentos da pesquisa e o projeto foi disponibilizado para aqueles que tivessem interesse. 

Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e concordaram que as entrevistas 

fossem gravadas em áudio. Estas tiveram a duração de, aproximadamente, 20 a 50 minutos cada e 

foram, posteriormente, transcritas literalmente.  

 De acordo com Franco (2008, p. 121) o objetivo das pesquisas devem ser "produzir 

conhecimento a partir da coleta de dados", corroborando com esse autor entendemos a importância 

de uma análise dos dados bem elaborada, para que o estudo possa oportunizar novas reflexões, 

novas pesquisas e contribuir para o aprimoramento das práticas. Desta forma, realizamos a análise 

 
2 Coordenação da Educação Básica - Essa coordenação está subordina diretamente a direção do Colégio. Tem como 
objetivo conduzir os pedagogos de cada ano, dando suporte no acompanhamento dos professores e alunos. Como 
também, articular estratégias e documentos em todos os segmentos do Colégio. 
3 Essa coordenação está subordinada ao NAPEC - Núcleo Pedagógico e tem como objetivo dialogar e articular 
estratégias, documentos e encaminhamentos sobre a inclusão escolar de estudantes com necessidades educacionais 
especiais, em todos os segmentos do Colégio. 
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de conteúdo aprofundada a partir das informações de composição do campo da pesquisa, das 

entrevistas semiestruturadas e dos referenciais teóricos sobre a temática de avaliação escolar. 

Buscando seguir um enfoque de tratamento qualitativo, que segundo Pletsch (2005, p.64) 

“[... ]tenta proporcionar aos pesquisadores um meio para compreender as relações sociais em 

determinado tempo e espaço”, ponderamos a relação, a pertinência e as implicações dos objetivos 

da pesquisa com os referenciais teóricos e as reflexões sobre o material coletado.  

  Para iniciar a análise foram realizadas leituras de todas as transcrições das entrevistas, 

destacando pontos importantes da fala dos entrevistados, tendo como base os objetivos do estudo.  

 Na etapa seguinte, considerando quando Franco (2012, p.22) disserta sobre a análise dos 

dados, destacando que “as operações de comparação e de classificação implicam o entendimento de 

semelhanças e diferenças”, realizamos o agrupamento dos dados distribuindo sistematicamente 

segundo as analogias das falas dos entrevistados. Essa organização associada aos objetivos do 

estudo possibilitou a detalhada análise dos dados.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

Práticas Pedagógicas no processo de avaliação escolar no 1º segmento: 
O Ensino Colaborativo no 1º segmento organiza-se com um professor especialista ou um 

estagiário cuidando de assuntos específicos do atendimento educacional especializado, 

compartilhando as ações com os professores do núcleo comum e articulando as informações 

individualizadas do aluno, através do PEI. 

Essa proposta caracteriza-se com uma ação de interlocução, entre a educação básica e a 

educação especial tendo vista as necessidades e desafios que emergem de contextos inclusivos e de 

estratégias que são imprescindíveis na atuação da equipe pedagógica.   

Bem como, elaboração em conjunto, entre o representante do atendimento educacional 

especializado e os professores regentes, das adaptações necessárias para a avaliação desse aluno. O 

acompanhamento desse profissional ocorre, também, nos momentos de realização da avaliação 

"formal", quando o aluno realiza as provas e testes em um espaço separado do restante da turma. 

Durante o COC, ou durante esse procedimento que fecha, esses professores que 

trabalham com esse aluno - as duas regentes e a do atendimento educacional 

especializado - sentam e ponderam de acordo com o processo ou os instrumentos que 

foram pensados para fazer essa sondagem, e aí dão a nota (Professor 1º segmento). 
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Portanto, no 1º segmento, a atuação do professor do atendimento educacional especializado 

ocorre articulando as ações entre a equipe escolar, a favor do processo de escolarização.  Essas 

ações colaboram com a intenção de alcançar uma real avaliação do desempenho de alunos com 

deficiência intelectual a partir do ensino que com ele foi trabalhado, caracterizando-se como ponto 

positivo na inclusão escolar.   

Práticas Pedagógicas no processo de avaliação escolar no 2º segmento: 
Conforme as características do 2º segmento e com base nas orientações curriculares 

específicas (BRASIL, 1997) os procedimentos para avaliação do desempenho escolar dos alunos 

com deficiência intelectual não têm apresentado distinções significativas dos utilizados com os 

demais alunos (ESTEF, 2016).  Este é um dos aspectos em que fica claro a contradição entre a 

proposta de educação inclusiva, que considera a individualização do ensino para atender às 

particularidades de cada sujeito e um sistema de avaliação classificatório, com um forte ênfase e 

valorização no fator quantitativo expressado pela apresentação de notas.  

[...] no segundo segmento a gente sabe que lá é muito mais pontual essa ideia. A gente 

percebe que lá esse momento do instrumento é o que bate o martelo sobre a questão 

quantitativa da nota [...]. 

Entendemos que a importância da nota como parâmetro de avaliação, que é inerente ao 

sistema escolar e, compõe a estrutura educacional das instituições escolares, porém a 

supervalorização da nota deixa de se considerar as especificidades dos alunos, sobressaindo o 

desempenho quantitativo. 

A busca em avançar no planejamento individualizado, tendo como apoio a utilização do PEI 

e práticas avaliativas que favoreçam o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, deve ser 

constante nas ações docentes, traçando estratégias de avaliação diferenciada para os alunos com 

deficiência intelectual, desde a adaptação do instrumento, até a prática docente em colaboração. 

CONCLUSÕES 

Tendo como finalidade a inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual, 

consideramos  que  ações docentes diferenciadas são fatores positivos para a organização 

pedagógica e favorecem  o processo de avaliação do desempenho escolar de alunos com deficiência 

intelectual. 
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Entretanto um fator é imprescindível ressaltar, a formação da equipe de apoio da educação 

especial, caracterizada pelo Ensino Colaborativo, com utilização do PEI, é fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico diferenciado. 

Neste sentindo, considerando a adoção de praticas diferenciadas no 1º segmento do ensino 

fundamental, a transição dos alunos para o 2º segmento deve ser um procedimento elaborado de 

acordo com a realidade educacional já trabalhada com o referido aluno. Pois, nessa transferência as 

dinâmicas pedagógicas apresentam-se diferentes, até pelas próprias constituições e organizações 

curriculares de cada segmento, com isso  estabelecem elementos que reforçam  realidades distintas. 

Tais fatores, certamente, trazem dificuldades para todos os alunos, sobretudo aqueles que têm 

deficiência intelectual e  precisam de uma sistematização ainda maior que os demais.  

 O 2º segmento apresenta uma estrutura curricular segmentada, a divisão das disciplinas não 

favorece um trabalho interdisciplinar e dificulta ações docentes que unam os conteúdos. Este 

contexto não colabora para que o diálogo entre os professores intercorra, impedido que troca de 

experiências e a busca por acordos pedagógicos aconteça. Nesse sentido, a presença de uma equipe 

de atendimento educacional especializado é de extrema importância, quando poderá ocasionar 

novas possibilidades de avaliações do desempenho escolar dos alunos. 

 O profissional de apoio da educação especial e o PEI proporciona uma interlocução entre os 

professores que atuam no 2º segmento, possibilitando conexões que harmonizem as interfaces das 

disciplinas e, principalmente, adaptando avaliações a fim de direcionar o trabalho docente a 

contemplar o processo de escolarização e de inclusão escolar desses alunos.  

 Portanto, compreendemos a importância da formação e atuação de uma equipe de 

atendimento educacional especializado, no 1º e 2º segmento, que facilitaria o intercâmbio com os 

professores atuantes da educação básica, agregando ações docentes em conjunto. Ou seja, 

associando práticas que favoreçam os processos de avaliação do desempenho escolar dos alunos ao 

processo de escolarização e, portanto, a inclusão escolar. 

 Corroborando com essa ideia, Glat e Pletsch (2011, p.73) discorrem que “a implementação 

da proposta de educação inclusiva exige transformações profundas na organização e cultura 

escolares”.  Este caminho passa também por uma escola estruturada para atender à diversidade de 

alunos, com currículos e metodologias flexíveis, métodos de avaliação diferenciados, planejamento 

individualizado, enfim, uma série de componentes que permitirão que os alunos se beneficiem das 

propostas curriculares oferecidas. 
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Este estudo pretende contribuir com reflexões sobre processos de avaliação diferenciados 

para alunos com deficiência intelectual, visando atender às suas demandas de aprendizagem no 

contexto da inclusão escolar.  Também se propõe a discutir possibilidades de ações que contribuam 

com a organização pedagógica de unidades de ensino comum, bem como ampliar a produção 

científica sobre avaliação escolar. 
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Resumo 
O presente artigo apresenta práticas pedagógicas diferenciadas, para auxiliar no processo de avaliação 
do desempenho escolar de alunos com deficiência intelectual, inseridos no ensino comum. 
Consideramos alunos com deficiência intelectual de acordo com a definição da American Association for 
Intellectual Disability and Development (AAID). Este estudo indica que examinar a avaliação do 
desempenho escolar conduz à discussão do vínculo das atividades de avaliação com as demais ações 
educativas vividas no cotidiano escolar. Não há como desassociar essas ações por serem intrínsecas no 
processo de escolarização. A pesquisa foi realizada, na educação básica, em um Colégio no estado do 
Rio de Janeiro, a partir da visão dos professores e coordenadores do Ensino Fundamental, 1º e 2º 
segmento. Realizamos uma pesquisa qualitativa, utilizando como instrumentos de coleta de dados 
entrevistas semiestruturadas. Um dos aspectos importantes é a maneira como a equipe pedagógica deve 
organizar as práticas docentes para atender às necessidades educacionais dos alunos com deficiência 
intelectual, dentro das exigências curriculares. Uma estrutura através da modalidade do Ensino 
Colaborativo, na qual um profissional de apoio da educação especial proporciona uma interlocução 
entre os professores, ajudando a desenvolver adaptações, são ações profícuas no processo de 
escolarização. Bem como, a utilização do Plano de Ensino Individualizado, - PEI, proporcionando 
novas possibilidades de avaliação do desempenho escolar dos alunos. Sendo, também, significativo 
refletir que essa estrutura  diferenciada de ensino/ aprendizagem torna-se mais possível no 1º segmento 
devido as características de avaliação processual, o que no 2º segmento muda de configuração pela 
forma fragmentada que os conteúdos são trabalhados, exigindo, assim, efetivamente, a constituição da 
equipe de atendimento educacional especializado, quando a educação especial estará a serviço da 
educação básica a fim de encaminhar a inclusão escolar desses alunos. 

Palavras-chave: Ensino Fundamental; Avaliação Escolar; Práticas diferenciadas; deficiência intelectual. 
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Resumo 

Neste painel intitulado “Formação e práticas dialógicas e inclusivas na Educação Especial” apresenta-se 
três trabalhos: o primeiro, “Educação Especial de pessoas jovens e adultas: práticas alfabetizadoras 
dialógicas e inclusivas” analisa, na educação especial, práticas alfabetizadoras inclusivas com pessoas 
jovens e adultas em uma escola especializada da cidade de Belém do Pará. O foco do estudo é para o 
trabalho educativo alfabetizador coletivo, dialógico e inclusivo, com pessoas jovens e adultas público da 
educação especial. O segundo, “Formação docente com a monitoria acadêmica no núcleo de 
acessibilidade da Ufopa: ações a partir da práxis freireana”, com o objetivo de analisar o processo 
formativo inclusivo com acadêmicos-monitores de diferentes cursos de nível superior da Ufopa a partir 
da práxis educativa freireana. O terceiro, “Formação continuada de professoras em deficiência múltipla 
sensorial/ surdocegueira congênita: uma experiência de ensino”  apresenta e analisa as ações de um 
curso de aperfeiçoamento, realizado em 2019, oferecido a profissionais que atuam na área de educação 
especial, com o objetivo de tratar questões referentes à inclusão escolar e discutir os principais desafios 
e dificuldades encontrados no exercício do magistério da educação especial diante da diversidade de 
especificidades das deficiências e suas necessidades educacionais singulares. Os três artigos têm como 
foco a educação especial na perspectiva inclusiva e apresenta a dialogicidade como categoria mediadora. 
Assim, Paulo Freire perpassa pelos três textos, apesar de ser a principal referência nos dois primeiros. 
Em termos metodológicos os estudos apresentados envolvem a pesquisa-ação, sendo que o primeiro 
texto apresenta uma pesquisa bibliográfica, tendo por base os dados de uma pesquisa-ação colaborativa. 
Entre os resultados destaca-se a importância do diálogo na formação e na prática dialógica para o 
processo de inclusão escolar e social da pessoa com deficiência.  

Palavras-chave: Formação; Prática Pedagógica; Diálogo; Inclusão; Educação Especial. 

EDUCAÇÃO ESPECIAL DE PESSOAS JOVENS E ADULTAS: PRÁTICAS 

ALFABETIZADORAS DIALÓGICAS E INCLUSIVAS 

Ivanilde Apoluceno de Oliveira – UEPA 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a política de educação inclusiva tem na sala de recursos multifuncionais (SRM) o 

principal espaço de atendimento educacional especializado no ensino regular em escolas públicas e 

mantém, também, escolas/unidades especializadas. Este Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), de modo geral, é realizado de forma individual, uma vez por semana, cerca de uma hora, no 

turno inverso ao frequentado pelo educando na sala comum.  

Os pesquisadores Cardoso, Tartuci e  Borges (2015) apontam como problemas no 

atendimento educacional especializado: o tempo reduzido de atendimento; a dificuldade de um 

único professor trabalhar com diferentes necessidades educativas e diversos níveis de escolaridade; 

necessidade de formação para atender a polivalência de ações e a não clareza sobre o trabalho 

pedagógico realizado no AEE e, em especial, na SRM, porque vem sendo usada como aula de 

reforço, entre outras ações. 
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A meu ver, além dessas críticas apresentadas pelos docentes, destaco a falta de uma proposta 

pedagógica direcionada ao atendimento educacional de pessoas jovens e adultas com deficiência, e 

o fato de o atendimento escolar ser feito de forma individualizada mantendo a lógica do paradigma 

terapêutico-clínico.  

A falta de uma proposta pedagógica é explicada porque os professores realizam atividades 

educativas com pessoas jovens e adultas, muitas vezes sem um projeto pedagógico destinado às 

especificidades desta faixa etária, com foco maior para as deficiências, e mantendo ações educativas 

infantilizadas. Além disso, o fato de ser uma atividade isolada e individual, em uma sala específica 

para este fim, contribui para segregar o aluno com deficiência, que é denominado na escola de 

“especial”, como também, não favorece o processo de aprendizagem.  

Compreendo que a atividade em grupo, em ambientes diversos coletivos, pelas interações 

sociais estabelecidas, além de prazerosa, é motivadora e facilitadora de aprendizagem. Esse é o 

pressuposto deste estudo, que será discutido à luz da epistemologia de Freire (1986, p. 122) que 

considera que o conhecimento “é um evento social ainda que com dimensões individuais”. Destaca 

que o ser humano é sujeito de conhecimento e, em suas relações uns com os outros no mundo e com 

o mundo conhecem e comunicam-se sobre o objeto conhecido. Nesta relação comunicativa ensinam 

e aprendem. Isto significa que o conhecer humano se processa por meio da comunicação entre 

sujeitos, isto, é por meio de interações intersubjetivas, sendo importantes as atividades coletivas em 

grupo. 

Vygotsky (1998, p. 75), assim como Freire, valoriza a interação social no processo de 

aprendizagem. Ressalta que o desenvolvimento das pessoas é proveniente de um processo social e 

histórico, portanto, mediado por outras pessoas. “Um processo interpessoal é transformado num 

processo intrapessoal”.  Assim, atividades coletivas e orientadas contribuem para o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento dos indivíduos, porque desperta vários processos internos de 

desenvolvimento que são capazes de operar somente quando há a interação do educando com 

pessoas em seu ambiente e em colaboração com seus companheiros. 

Entendo como Ferreiro (1990, p. 102) ser a aprendizagem no processo de alfabetização uma 

ação de exploração, descoberta e construtiva. “A aprendizagem da língua escrita é muito mais que a 

aprendizagem de um código de transcrição: é a construção de um sistema de representação” e 

Gardner (1994) por considerar na teoria das inteligências múltiplas que os indivíduos possuem 

potencialmente alguns domínios de competência que estão em posição de desenvolver, dependendo 

de fatores estimulantes adequados, sendo necessário, no processo educacional, o trato destas 
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inteligências plurais. Desta forma, o foco do estudo é para o trabalho educativo coletivo, dialógico e 

inclusivo, com pessoas jovens e adultas público da educação especial, tendo como principais 

referenciais teóricos: Paulo Freire, Vykotsky, Emilia Ferreiro e Gardner.  

O objetivo deste trabalho, então, é analisar, na educação especial, práticas alfabetizadoras 

inclusivas em 03 turmas de jovens e adultos de uma escola especializada da cidade de Belém do 

Pará, no ano de 2019, constituídas no total por 6 educadores(as) do Núcleo Educacional da 

Universidade, 5 a 6 educandos(as) e 03 professoras da escola especializada. 

Consiste em uma pesquisa bibliográfica, com levantamento de fontes primárias e 

secundárias, envolvendo levantamento documental, tendo por base os registros das atividades 

realizadas em uma pesquisa-ação colaborativa, com educadores de um Núcleo Educacional 

Universitário e de uma escola especializada de Belém do Pará. Os nomes dos educandos expressos 

nos registros são fictícios. A sistematização dos dados foi efetivada por meio de categorizações 

temáticas. 

Neste estudo apontam-se nova epistemologia no trato da educação especial, tendo por base, 

Paulo Freire e Vykotsky, visando superar as práticas educativas pautadas no paradigma terapêutico-

clínico, ainda vigente nas escolas, alterando as ações individualizadas pelas coletivas e dialógicas 

no atendimento educacional especializado. Desloca-se o atendimento individual para o coletivo, 

aumenta-se o tempo de atendimento, bem como são criadas novas estratégias pedagógicas, visando 

à inclusão educacional e social de educandos jovens e adultos da educação especial.   

 Neste trabalho apresento inicialmente os referenciais teóricos da elaboração da proposta 

educativa, em seguida, como foi efetivada a proposta da prática de alfabetização, em turmas de 

jovens e adultos, em uma escola especializada de Belém, destacando o processo alfabetizador. 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS PARA COLETIVAS: OUTRAS EPISTEMOLOGIAS E PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS  

A educação de Paulo Freire foi escolhida como base teórico-metodológica porque apresenta 

um engajamento éticopolítico com os oprimidos e excluídos sociais, entre os quais o público da 

Educação Especial. Objetiva a democratização da educação, como um direito fundamental, e que 

implica tanto o acesso quanto à participação de segmentos sociais na construção do saber-fazer 

cotidiano da escola. Educação que valoriza e reconhece os saberes das classes populares, bem como 

respeita as diferenças individuais e culturais. 
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Na visão de Paulo Freire o respeito à diferença implica no reconhecimento da identidade 

cultural do outro, ou seja, no “respeito pela linguagem do outro, pela cor do outro, o gênero do 

outro, a classe do outro, a orientação sexual do outro, a capacidade intelectual do outro” (FREIRE, 

2001, p. 60). Na educação freireana os diversos segmentos sociais assumem o protagonismo nos 

processos de construção de conhecimento e de transformação social, como sujeitos de seu 

conhecimento, história e cultura. A educação, na perspectiva libertadora, visa que homens e 

mulheres sejam sujeitos, na perspectiva de se construírem “como pessoa[s], transformar o mundo, 

estabelecer com os outros homens [e mulheres] relações de reciprocidade, fazer a cultura e a 

história... (FREIRE, 1980a, p. 39). Educação dialógica que possibilita aos grupos sociais 

historicamente silenciados o direito de dizer sua palavra, aprenderem e crescerem na diferença. 

Araújo (2004, p. 21-22) reflete sobre o diálogo ao reportar-se à questão da interculturalidade 

na educação na perspectiva freireana: 

a convivência entre grupos sociais culturalmente diferentes é possível desde que, nesta 

relação, a comunicação entre eles através do diálogo, possibilite a interação 

intergrupal a partir das trocas de experiências vividas. Neste sentido, haverá o fomento 

a uma democracia plural que caminhe para a culminância de uma cultura de paz e na 

construção de uma cidadania numa sociedade multiétnica que valorize os sujeitos 

sociais, tanto individual como coletivamente, promovendo entre eles a igualdade 

dentro da diversidade. Neste enfoque, a interculturalidade na educação, na perspectiva 

freireana, contribui para que tanto dentro do ambiente escolar como fora dele, as 

identidades sejam compartilhadas no mundo cada vez mais plural. 

Da educação popular freireana, as categorias que fundamentaram o estudo foram: “leitura de 

mundo”, “escuta”,  “diálogo”, “o ato de perguntar” e  “autonomia”. 

Considera Freire (1982, p.11) que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”, 

compreendendo que antes da aprendizagem da palavra escrita, as pessoas possuem saberes sobre a 

realidade, adquiridos na vivência social cotidiana. Explica que a educação na perspectiva 

libertadora tem de ser dialógica. 

O diálogo para Freire (1986, p.123) “é o momento em que os humanos se encontram para 

refletir sobre sua realidade tal como a fazem e a re-fazem”, que pressupõe a escuta pedagógica que: 

“vai além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a 

disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto 

do outro, às diferenças do outro” (FREIRE, 2007, p. 119).  
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A educação freireana é problematizadora, sendo importante o ato de perguntar, porque faz 

parte da existência humana no processo de busca do conhecimento das coisas, fenômenos e de si 

mesmo.  Freire (1983, p. 29) explica que “ao instalar-se na quase, senão trágica descoberta do seu 

pouco saber de si, se faz problema a eles mesmos. Indagam. Respondem, e suas respostas os levam 

a novas perguntas”. 

O questionar e problematizar o mundo desenvolve a capacidade crítica dos (as) educandos 

(as), possibilitando-lhes ser sujeitos de sua própria história. Para Freire (2007, p.107), a pedagogia 

da autonomia “tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade”. 

A alfabetização é definida por Paulo Freire (1982, p.21) como "a criação ou a montagem da 

expressão escrita da expressão oral", significando ser um processo que não pode ser feito pelos 

educadores (as) para ou sobre os(as) alfabetizandos(as), e sim com eles(elas), porque é uma tarefa 

criadora. 

A psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro foi estudada, sendo direcionado para: (1) 

a concepção da aquisição do conhecimento como atividade pensante e reflexiva, com base em 

hipóteses cognitivas e (2) a diagnose dos níveis de escrita dos educandos e as propostas de 

atividades para avanço das etapas do processo de aquisição da escrita. 

A teoria das inteligências múltiplas de Gardner, também, foi objeto de estudo, com o 

objetivo de se trabalhar as diversas inteligências e não apenas a lógico-matemática, considerando a 

compreensão do educando em sua integralidade de ser: biológico, social, histórico e cultural e o 

público-alvo do estudo, pessoas com deficiência intelectual. Gardner (1994) contrapõe-se à teoria 

da inteligência, numa perspectiva de unicidade, de caráter universal e reducionista, centrado na 

inteligência lógico-matemática, e elabora a teoria das inteligências múltiplas, com uma abordagem 

multifacetal do intelecto, envolvendo as inteligências: linguística, musical, lógico-matemática, 

espacial, corporal cinestésica, pessoal e naturalista.  

Freire (1980b) evidencia ser o conhecimento um processo de construção e de comunicação 

entre sujeitos e a importância das relações intersubjetivas na educação. Por isso, os diversos saberes 

dos (as) educandos (as) são valorizados, bem como realizadas atividades que envolvam o coletivo e 

o individual, a oralidade e a escrita e diversas formas de expressão e comunicação humana: mímica, 

teatro, música, poesia, entre outras, visando a inclusão dos (as) educandos(as) no ambiente 

alfabetizador e na sociedade. 
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Vykotsky (1998) também destaca a importância das relações interpessoais no processo de 

aprendizagem, chamando atenção para a figura dos mediadores (professor e companheiros de 

estudo), bem como ao fato de que o aprendizado se faz antes do acesso à escola, existindo uma 

“história prévia”. Além disso, em termos da educação de pessoas com deficiência, ressalta que o 

concreto precisa ser considerado como um meio, como ponto de apoio para o desenvolvimento 

abstrato, e não visto como um fim em si mesmo. Isto significa que as interações interpessoais, o 

pensamento reflexivo, tendo por base o “observar-e-fazer” e a mediação de outras pessoas no 

ambiente educativo contribuem de forma significativa para o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo e social das pessoas. 

Assim, o pressuposto teórico adotado é que o processo ensino-aprendizagem precisa ser 

efetivado em ambiente diverso, plural, em relações interpessoais coletivas e solidárias, sendo 

estimulado o pensar, o refletir, tendo como base o observado e o vivido no cotidiano social. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: A PRÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO COM PESSOAS JOVENS 

E ADULTAS COM DEFICIÊNCIA EM UMA ESCOLA ESPECIALIZADA DE BELÉM 

A proposta de desenvolver atividades educacionais em uma escola especializada, de forma 

coletiva, ou seja, por meio de turmas, constituídas por pequenos grupos de alunos, em um período 

de 04 horas, superando as práticas individuais de uma hora semanal. Além disso, para a realização 

dessas atividades deveria ter um plano de trabalho, direcionado ao processo de alfabetização deste 

alunado, visando sua inclusão social. O objetivo desta ação pedagógica não é trabalhar os conteúdos 

escolares e sim promover o processo de leitura e de escrita dos (as) educandos (as), considerando 

que com o domínio da leitura e da escrita o (a) aluno (a) com deficiência intelectual tem condições 

de acompanhar as aulas e se integrar com os demais alunos (as) na turma regular, superando a 

segregação observada atualmente nas salas comuns em escolas que possuem salas de recursos 

multifuncionais. 

Em relação à metodologia, inicialmente, realizou-se a formação de educadores (as) do 

Núcleo Universitário e dos docentes da escola especializada, que iriam atuar na pesquisa-ação 

colaborativa. Em seguida, foi efetivada uma pesquisa socioantropológica e educacional das pessoas 

jovens e adultas com deficiência intelectual envolvidas no projeto. Nesta pesquisa foram levantados 

dados sociais, econômicos e de escolarização dos (as) educandos (as), entre os quais o nível de 

leitura e escrita dos mesmos, com base em Emília Ferreiro.  



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 188 

Após o levantamento do perfil dos (as) educandos (as) foi elaborado, de forma participativa, 

um plano de atividades alfabetizadoras coletivas e individuais, direcionado para atender à demanda 

dos (as) educandos (as), tendo por base: o nível que se encontram no processo aquisição da língua 

escrita e o contexto sociocultural dos mesmos. O objetivo destas atividades alfabetizadoras é 

contribuir para o avanço de nível de aquisição da escrita e da leitura de cada educando (a), bem 

como ao seu processo de socialização e integração escolar e social. 

A alfabetização foi efetivada, por meio de temas e palavras geradoras, extraídas de 

dinâmicas pedagógicas e relacionadas aos interesses pessoais e ao contexto social do (a) educando 

(a). Essas Dinâmicas pedagógicas visavam possibilitar às pessoas jovens e adultas desenvolverem 

sua criatividade, criticidade e autonomia e expressassem sua leitura de mundo e interesses pessoais 

e educacionais. 

Assim, as atividades educativas partem de um contexto significativo, envolvendo situações 

cotidianas de vida e saberes que as pessoas jovens e adultas possuem provenientes de sua leitura de 

mundo, compreendendo-se o (a) educando (a) como sujeito pensante, por isso as ações realizadas 

precisam estimular o pensar, o questionar, a descoberta, a criação, substituindo a reprodução e a 

cópia mecânica dos conhecimentos.   

O processo pedagógico alfabetizador tem como ponto de partida o universo existencial e 

sociocultural dos (as) educandos (as) e a utilização da estratégia metodológica do tema investigador 

gerador, realizando-se atividades coletivas e individuais. Freire (1983, p. 115) afirma que o tema 

gerador possibilita investigar, “o pensar dos homens [e mulheres] referido à realidade, é investigar 

seu atuar sobre a realidade, que é a sua práxis”.  O tema gerador investigativo viabiliza dialogar 

com os educandos, entrando no seu universo existencial e social e, com isso, desenvolver a 

alfabetização de forma significativa para os sujeitos, visando avançar nas etapas de sua construção 

da aprendizagem da escrita. 

Os temas na prática alfabetizadora foram escolhidos, por meio de dinâmicas pedagógicas, 

visando atender os seguintes critérios: (1) ser de interesse comum dos (as) educandos (as); (2) 

possibilitar atividades coletivas e individuais, estas de acordo com o nível de aquisição da escrita 

dos participantes; (3) viabilizar ações pedagógicas de leitura e escrita, com vistas a se avançar no 

processo de alfabetização dos(as) educandos(as). Nas dinâmicas foram utilizados os recursos 

pedagógicos: desenhos, pinturas, recorte e colagem, elaboração de cartazes, construção de textos 

coletivos, atividades lúdicas, o uso de alfabeto móvel, de vídeos, músicas, entre outras. 
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No desenvolvimento das atividades havia o registro de quem participou das ações 

pedagógicas (educadores (as) e educandos (as)), o nível de participação, o que produziram 

coletivamente e individualmente e as dificuldades e avanços no processo de aquisição da leitura e 

da escrita. Estes registros, em forma de relatório, foram fundamentais na organização deste 

trabalho. 

Neste estudo são apontadas algumas questões e tecidas algumas reflexões sobre as 

atividades realizadas, e, em especial, em relação aos resultados da proposta de pesquisa-ação 

colaborativa implantada, indicando, também, as dificuldades e os avanços no processo de 

aprendizagem dos (as) educandos (as). 

A convivência coletiva no Atendimento Educacional Especializado 
A proposta de realizar atividades em grupo foi inicialmente vista pelos docentes da escola 

especializada com desconfiança. Havia o receio dos jovens e adultos com deficiência intelectual 

não se relacionarem de forma satisfatória, mas o que se observou foi não ter existido conflitos na 

interação entre eles. Os (as) alunos (as) conversaram entre si, compartilharam as ações e os (as) que 

estavam em nível maior na aquisição de escrita orientaram os (as) de menor nível, existindo uma 

interação de ensino-aprendizagem e de companheirismo.  

Nessas atividades coletivas foram realizadas leituras de textos, provocando-se a reflexão dos 

(as) educandos (as) sobre o conteúdo das produções escritas. Os (as) educadores (as) observaram 

uma significativa participação dos (as) educandos (as) nas ações coletivas. Exemplo desta 

participação foi à atividade de preparação da salada de frutas, na qual os (as) educandos (as) 

especificaram o significativo de uma fruta especial para eles (as), e falaram e escreveram sobre as 

frutas que gostavam. Assim, a atividade teve a cooperação de todos os (as) alunos (as) e os (as) 

educadores (as) perceberam o quanto todos (as) se divertiram comendo algo produzido por eles(as) 

(NÚCLEO – RELATÓRIO DE PESQUISA - 04/12/2019). 

Interação entre as atividades coletivas e as individuais 
Com base no produzido pelos (as) educandos (as), nas atividades coletivas, foram 

desenvolvidas ações individuais em termos da leitura e da escrita. As atividades coletivas e 

individuais realizadas possibilitaram superar a dificuldade de aprendizagem dos (as) mesmos (as), 

porque, de modo geral foram lúdicas e motivadoras, estimulando aos (as) educandos (as) a 

participarem, expressando suas ideias e opiniões, contribuindo para o processo de aprendizagem. 
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Uma das ações realizadas foi o “bingo estourado” direcionado ao estudo dos dígrafos, visto que os 

(as) educandos (as) apresentavam dificuldades em reconhecer e ler as palavras complexas. 

Todos leram as palavras que estavam nas cartelas e quando estouravam o balão faziam 

a leitura também para marcar nas cartelas. Quando apresentavam dificuldade eram 

auxiliados pelos educadores presentes. A atividade se tornou dinâmica e produtiva, 

pois a Maria conseguiu identificar muito bem algumas palavras, o João ajudou Maria 

na atividade e a Rosa no começo não se interessou em estourar os balões, mas depois 

perdeu o medo e a vergonha e interagiu com os outros. Dessa forma o interessante nas 

atividades foi a colaboração com os colegas para ajudar nas dificuldades. (NÚCLEO – 

RELATÓRIO DE PESQUISA - 11/09/2019, p. 01). 

Outra ação efetivada foi a apresentação de um gibi da turma da Mônica jovem.  As 

educadoras comentaram sobre quem construiu a estória, a estrutura do gibi, os personagens, as 

falas, etc. A aluna Karla mencionou que não tinha visto um gibi, folheou as folhas, observou cada 

detalhe e fez perguntas. O Pedro reconheceu o gibi da turma da Mônica, mas disse gostar mais do 

gibi do cavaleiro do zodíaco. Após a apresentação do Gibi, cada educando construiu o seu gibi 

(NÚCLEO- RELATÓRIO DE PESQUISA - 27/11/2019). Nesta ação os educandos produziram 

cartazes com recorte colagem, desenhos, pinturas, entre outras, de forma criativa e participativa.  

Dificuldades e avanços na aprendizagem escolar 
Os (as) educadores (as) observaram que alguns educandos (as) no início das atividades 

pouco interagiam, mas ao serem motivados (as) e desafiados (as) a realizar as atividades coletivas e 

individuais, foram ampliando a participação e a atenção nas ações educacionais. Já os (as) que não 

tinham problemas na participação, intensificaram a sua integração nas atividades demonstrando 

satisfação nas ações realizadas no ambiente alfabetizador. 

Uma educanda pouco interagia por vergonha, sendo em todas as atividades estimulada e 

incentivada a participar e superar a timidez. Uma estratégia utilizada foi tratar a timidez como tema 

gerador. Na atividade realizada a educanda Rosa afirmou ter timidez “por vergonha da minha voz 

pelo que os outros falam de mim”. As educadoras então trabalharam pedagogicamente para superar 

a timidez e a incentivaram a ser mais participativa em sala. O resultado foi que a educanda Rosa 

“conseguiu conhecer, ler, interpretar e reescrever as palavras com o próprio conhecimento de si 

também. (NÚCLEO – RELATÓRIO DE PESQUISA - 13/11/2019, p. 01 e 02). 

Alguns educandos (as), também, apresentaram dificuldades na aquisição da escrita, mas as 

atividades coletivas e as direcionadas às suas necessidades educativas possibilitaram melhoria na 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 191 

produção escrita de palavras, bem como da leitura, contribuindo para a sua aprendizagem.  Os 

resultados foram crescentes e gradativos.  

Um dos aspectos significativos observados no crescimento qualitativo dos (as) educandos 

(as) foi o desenvolvimento da capacidade de perguntar, pois os(as) mesmos (as) levantaram 

questões existenciais e de assuntos sociais nos debates em torno dos temas geradores, expressando 

problemas e buscando compreender as causas de algumas situações advindas do contexto familiar. 

Identificou-se que durante as atividades os (as) educandos (as) estiveram em constante diálogo com 

os (as) educadores (as), foram escutados (as) e também estimulados (as) a falar sobre sua leitura de 

vida e de mundo, bem como foi estabelecido o diálogo entre os (as) educandos (as). Destaco que 

alguns alunos (as) demonstravam interesse e satisfação em ajudar aos colegas na produção da 

escrita.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa-ação colaborativa realizada na escola pesquisada atingiu seu objetivo ao 

modificar a forma de atendimento educacional na escola especializada de individual para a coletiva, 

aumentando de 1h para 4h de atividades educativas semanais. 

As atividades coletivas e individuais realizadas contribuíram para uma participação mais 

efetiva dos educandos (as) na escola, bem como na melhoria de aprendizagem no processo de 

escrita e escrita, mas, sobretudo, no desenvolvimento de habilidades pessoais, a melhoria no 

processo de aprendizagem e o compartilhamento de ações conjuntas de forma colaborativa e 

solidária.  

O processo de alfabetização de educandos (as) jovens e adultos com deficiência intelectual 

se apresentou como desafio, mas a ação colaborativa viabilizou serem sujeitos criativos e pensantes 

no processo alfabetizador, dialogando com os educadores e os demais alunos, expressando seus 

saberes, imaginações, desejos e experiências de vida. As atividades coletivas e individuais 

possibilitaram a participação efetiva e o crescimento gradativo e qualitativo dos (as) mesmos (as) 

no processo de alfabetização. Importante, também, as bases epistemológicas de Paulo Freire e 

Vygotsky que contribuíram à construção da práxis freireana na prática dos docentes, constituindo 

um permanente processo de reflexão-ação sobre o fazer pedagógico alfabetizador.  

Considero que a educação de Paulo Freire foi significativa na alfabetização de jovens e 

adultos com deficiência intelectual na escola, pelo engajamento político com este público, que vem 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 192 

sendo negado em sua potencialidade de aprendizagem, bem como por viabilizar um ensino 

dialógico, criativo, crítico e democrático, possibilitando aos (as) educandos (as)  serem sujeitos de 

seu conhecimento em diálogo com outros jovens e adultos, deixando de serem isolados(as) e 

vistos(as) como incapazes de aprender. 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, Patrícia Cristina de Aragão. Educação intercultural: encontro entre culturas, diálogo de saberes. João 
Pessoa: UFPB, 2004. Disponível: www.paulofreire.org.pe. Acesso: 05/03/2019. 

CARDOSO, Camila Rocha; TARTUCI, Dulcéria; BORGES, Wanessa Ferreira. A atuação docente, o funcionamento e 
o papel do Atendimento Educacional Especializado em Salas de Recursos Multifuncionais em Catalão. In. MENDES, 
Enicéia Gonçalves; CIA, Fabiana; TANNÚS-VALADÃO, Gabriela (Orgs.) Inclusão escolar em foco: organização e 
funcionamento do Atendimento Educacional Especializado. Série: Observatório Nacional de Educação Especial. V.4. 
São Carlos: Marquezine & Manzini; ABPEE, 2015. 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre a alfabetização. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1990. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à pratica educativa. 36e. São Paulo: Paz e Terra. 2007. 

FREIRE, Paulo Pedagogia dos sonhos possíveis. São Paulo: UNESP, 2001 

FREIRE, Paulo; SHÖR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

FREIRE, Paulo; FAUNDEZ, Antonio. Por uma Pedagogia da Pergunta. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 

FREIRE, Paulo Pedagogia do Oprimido. 12e. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

FREIRE, Paulo A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: Editora Autores 
Associados: Cortez, 1982. 

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação. 3ed. São Paulo: Moraes, 1980a. 

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 5e. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980b. 

GARDNER, Howard. Estruturas da mente: a teoria das inteligências múltiplas. Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul.1994. 

NÚCLEO – Relatório de pesquisa de 11/09/2019.   

NÚCLEO – Relatório de pesquisa de 13/11/2019 

NÚCLEO – Relatório de pesquisa de 27/11/2019 

NÚCLEO – Relatório de pesquisa de 04/12/2019 

VYGOTSKY, Lev Semyonovitch. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. Trad. NETO, José Cipolla; BARRETO, Luis Silveira Menna e AFECHE, Solange Castro. 6e. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998.  

Resumo 

Neste trabalho o objetivo é analisar, na educação especial, práticas alfabetizadoras inclusivas com 
pessoas jovens e adultas em uma escola especializada da cidade de Belém do Pará. O foco do estudo é 
para o trabalho educativo alfabetizador coletivo, dialógico e inclusivo, com pessoas jovens e adultas 
público da educação especial, tendo como principais referenciais teóricos: Paulo Freire, Vykotsky, 
Emilia Ferreiro e Gardner. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com levantamento de fontes 
primárias e secundárias, envolvendo levantamento documental, tendo por base os registros das 
atividades realizadas em uma pesquisa-ação colaborativa, com educadores de um Núcleo Educacional 
Universitário e da escola especializada de Belém do Pará pesquisada. A sistematização dos dados foi 
efetivada por meio de categorizações temáticas. Neste estudo apontam-se nova epistemologia no trato 

http://www.paulofreire.org.pe/
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da educação especial, tendo por base, Paulo Freire e Vykotsky, visando superar as práticas educativas 
pautadas no paradigma terapêutico-clínico, ainda vigente nas escolas, alterando as ações 
individualizadas pelas coletivas e dialógicas no atendimento educacional especializado. Desloca-se o 
atendimento individual para o coletivo, aumenta-se o tempo de atendimento, bem como são criadas 
novas estratégias pedagógicas, visando à inclusão educacional e social de educandos jovens e adultos da 
educação especial.  Entre os resultados destacam-se que a educação freireana é significativa na 
escolarização de jovens e adultos com deficiência, por viabilizar um ensino dialógico, criativo, crítico e 
democrático, possibilitando aos jovens e adultos, público da educação especial, neste caso, educandos 
com deficiência intelectual, serem sujeitos de seu conhecimento em diálogo com os outros participantes 
da sala e da escola, deixando de serem isolados e vistos como incapazes de aprender. 

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Educação Especial.  Jovens e Adultos. Diálogo. Inclusão. 

FORMAÇÃO DOCENTE COM A MONITORIA ACADÊMICA NO NÚCLEO DE 

ACESSIBILIDADE DA UFOPA: AÇÕES A PARTIR DA PRÁXIS FREIREANA. 

Kássya Christinna Oliveira Rodrigues – UFOPA 

INTRODUÇÃO 

Este estudo emerge de ações teórico-práticas formativas para a inclusão desenvolvidas com 

um grupo de acadêmicos-monitores, que realizam suas atividades de monitoria acadêmica no 

Núcleo de Acessibilidade com acadêmicos Público da Educação Especial incluídos em diferentes 

cursos de ensino superior da Ufopa 

Apresenta como problemática de investigação o seguinte questionamento: como desenvolver 

um processo de formação para a inclusão de pessoas público da educação especial com acadêmicos-

monitores de diferentes cursos de nível superior da Ufopa?  

Destaca-se como objetivo: desenvolver um processo formativo inclusivo com acadêmicos-

monitores de diferentes cursos de nível superior da Ufopa a partir da práxis educativa freireana. 

Com essa finalidade buscou-se um referencial metodológico de abordagem qualitativa do tipo 

pesquisa-ação fundamentada em Thiollent (2009), assim tornou-se fundamental a intervenção dos 

participantes da pesquisa no processo de formação. 

Ao longo deste estudo realiza-se o levantamento de alguns referenciais teóricos 

fundamentais para o exercício de processos formativos para a inclusão de pessoas público da 

educação especial por acadêmicos-monitores; a sistemática dos procedimentos metodológicos 

adotados neste estudo; bem como algumas reflexões sobre o processo de formação com os 

acadêmicos-monitores participantes desta investigação. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O estudo sobre a formação docente de e com acadêmicos-monitores para a inclusão de 

pessoas público da educação especial no Núcleo de Acessibilidade permitiu a busca da literatura 

que trata tanto sobre o exercício da monitoria quanto de um referencial teórico que possibilitasse 

saberes e fazeres que permitissem o exercício do diálogo, da problematização, da tomada de 

consciência, entre outras categorias teóricas, desse modo, encontrou em Freire (1985, 2005, 2006, 

2008), Oliveira (2003), Oliveira, Santos e Marcondes (2018), Brandão (2002) uma ancora 

epistemológica para a construção de uma proposta formativa libertadora. 

Esta elaboração parte do pressuposto de homens e mulheres vistos como sujeitos históricos. 

Assim, “o homem existe – existere – no tempo. Está dentro. Está fora. Herda. Incorpora. Modifica. 

Porque não está preso a um tempo reduzido a um hoje permanente que o esmaga, emerge dele. 

Banha-se nele. Temporaliza-se” (FREIRE, 2006, p.49). Esta imersão do ser humano na 

historicidade permite ao mesmo sofrer, viver, e, sobretudo, produzir história como um agricultor 

que ara a terra e o artesão que produz cultura com um emaranhado de fios e, ao mesmo tempo, 

compõe parte deste complexo tecido (BRANDÃO, 2002). 

Como o ser humano é um sujeito histórico, ele existe e sua existência implica em tomada de 

consciência de seu ser e estar no mundo, de suas relações e interações, de suas limitações e 

capacidades, da sua busca em ser mais. De crescimento como humano particular e genérico. 

Crescimento que parta de si para si mesmo e que compreenda que este faz parte de um tecido social 

mais amplo. Esta é uma situação revolucionária visto que subverte a ordem meritocrática e de 

comparação com outros humanos, que o coloca numa condição de ter que ser melhor que. Subverte 

a ordem competitiva e classificatória.  

A subversão exige, desse humano, o pronunciamento do mundo. Este é possível por meio do 

diálogo, da capacidade de dizer a palavra, assim “existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é 

modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 

pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar” (FREIRE, 2005, p.90). 

 O exercício cotidiano que permite ao ser humano aprender a pronunciar o mundo é o ato de 

perguntar, de aprender a fazer a pergunta. Pergunta que nasça da curiosidade, da querença de saber 

mesmo. A pergunta que traga à existência a inquietação do que se quer conhecer. A pergunta como 

buscar de conhecer, de ser mais, como explica Freire. 
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Uma marca inata do ser humano é sua condição de ser sujeito gnosiológico, ser substantivo 

que necessita ser tratado com centralidade no processo de aprender e apreender o mundo. Humano 

que precisa ser cuidado e tratado na horizontalidade da relação educador-educando, assertiva que 

parece óbvia, mas que é contraproducente. Esta reflexão imprime uma marca tão profunda no ser 

humano e no processo de educação que permite a ousadia da ruptura com a educação que mantêm o 

status quo anunciada por Freire (2005) – bancária.  

É neste contexto reflexivo da teoria libertadora freireana que se pensa a formação docente 

com acadêmicos-monitores do Núcleo de Acessibilidade, uma formação que permita o exercício da 

pergunta, a percepção de contradições por que passam nas suas relações cotidianas, bem como no 

processo formativo inicial em curso de nível superior, tanto dos que cursam licenciaturas quanto o 

de outras áreas de conhecimento. 

A formação docente com os acadêmicos-monitores toma corpo na dinâmica de pensar junto 

o processo formativo, de estudar e de desenvolver as ações de educação especial e inclusiva com os 

acadêmicos público da educação especial matriculados em diferentes cursos da universidade. 

O movimento dinâmico da práxis educativa permite aos acadêmicos-monitores apropriarem-

se de um referencial teórico, agregá-lo às suas ações para lê-las e, no limite de suas formulações 

retomarem a busca de novos referenciais que subsidiem suas ações quando exercem suas funções de 

monitoria. 

A práxis educativa na perspectiva que Freire (2008, p.20) anuncia que, “a leitura do mundo 

precede, sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. 

Assim, a práxis educativa significa a articulação entre a prática “leitura de mundo” e a teoria 

“leitura da palavra”. A prática e a teoria são indissociáveis, se complementam e geram 

possibilidades de ampliação da leitura de uma determinada realidade, uma leitura que se faça 

crítica, que chegue a raiz do problema em questão. 

Reetz, Schmidt e Becker (2017, p.37) assinalam que monitoria objetiva “despertar, no 

estudante, o interesse pela docência e promover a cooperação entre os corpos docente e discente, 

em benefício da qualidade do ensino, ministrado pela Instituição”, mas qual será mesmo a 

qualidade de ensino tratado pelas autoras? Quais os referenciais epistemológicos em que são 

ancorados o fazer docente via monitoria? Estes questionamentos permitem reflexões necessárias 

para se romper com o modelo de “educação bancária” tão comum no cenário educacional brasileiro.  
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Os autores discorrem ainda sobre o benefício da monitoria para o acadêmico monitor, mas 

há que se refletir também que o exercício da monitoria impulsiona um ambiente formativo tanto 

para o acadêmico-monitor, quanto para os acadêmicos-monitorados, que neste contexto, necessitam 

de acessibilidade. 

Reetz, Schmidt e Becker ressaltam que ser monitor “é ser um facilitador do aprendizado em 

sala de aula” (2017, p.37). A sala de aula proposta neste estudo se configura em múltiplos espaços 

em que o exercício da monitoria acadêmica se dá. No que se refere à condição de ser “facilitador de 

aprendizado” implica numa situação bastante complexa visto que ao acadêmico-monitor, no 

processo formativo contínuo para o exercício da docência, via monitoria, implica em se pontuar 

pelo menos cinco questões fundamentais: a) a compreensão dos saberes da Educação Especial 

elaborado pelo acadêmico-monitor; b) a preocupação com os saberes das áreas de formação inicial 

dos acadêmicos público da Educação Especial matriculados; c) os saberes da cotidianidade dos 

acadêmicos público da educação especial; d) os saberes adquiridos pelos acadêmicos público da 

educação especial sobre os componentes curriculares que estudam, e; e) a imersão dos acadêmicos-

monitores nos saberes de formação inicial dos acadêmicos público da educação especial para 

acessibilização de material educativo para estes. 

Neste contexto, atuar como um facilitador de aprendizado implica na busca de outra 

epistemologia – que supere a educação bancária – que sustente um fazer educativo que permita o 

diálogo para que os processos educativos inclusivos sejam consolidados e que os sujeitos a quem se 

direcione o processo de educação possam participar deste processo, apontando outras estratégias 

possíveis para que possam aprender. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como procedimento metodológico adotou-se estudo de campo do tipo pesquisa-ação de 

Thiollent (2009), de abordagem qualitativa, por entender que esta abordagem “considera a 

comunicação do pesquisador com o campo e seus membros como parte explicita da produção de 

conhecimento [...] a subjetividade do pesquisador e daqueles que estão sendo estudados são parte do 

processo de pesquisa” (FLICK, 2004, p.22). Neste sentido torna-se substantiva a construção 

coletiva da pesquisa com os participantes que dela colaboram. Desse modo, os seus participantes 

pensaram e levantaram junto com a pesquisadora as problemáticas mais significativas que 

precisavam investigar e buscar alternativas de resolução. 
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Diante desta situação percebeu-se que os sete acadêmicos-monitores participantes da 

pesquisa advieram de diferentes cursos de formação inicial como descrito a seguir: uma acadêmica 

de Engenharia de Pesca, duas de licenciatura plena em Pedagogia, um de Engenharia Florestal, um 

de licenciatura pela em Geografia, uma de bacharelado em Farmácia e um de Tecnologia e Gestão 

Ambiental, meses depois adentraram ao Núcleo outros acadêmicos da universidade. Entre as 

estratégias adotadas para o levantamento e produção dos dados realizaram-se reuniões sistemáticas 

de planejamento e de estudos, a prática da monitoria, a reflexão sobre esta, a organização das 

atividades, cursos e eventos e a escuta sensível dos acadêmicos-monitores.  

Os participantes da pesquisa serão identificados com nomes fictícios para preservar suas 

identidades e garantir questões éticas em pesquisa que envolve seres humanos. Há expressões 

verbais de 5 participantes acadêmicos e a expressão verbal da coordenadora. Os participantes serão 

nomeados respectivamente de: Amanda, Luiza, Rafael, Julia, Fernanda, os acadêmicos, e, Rute, a 

coordenadora.   

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

A Universidade Federal do Oeste do Pará utiliza como uma de suas estratégias de 

acompanhamento dos estudantes público alvo da Educação Especial, a monitoria acadêmica do 

Núcleo de Acessibilidade, regulamentada pela instrução normativa nº 01/2012 – PROEN de 9 de 

maio de 2012. Este documento propõe que o programa de monitoria precisa envolver docentes e 

discentes da universidade e ser “efetivado por meio de projetos de monitoria e de ensino 

integrados”. 

As atividades da monitoria acadêmica desenvolvidas no Núcleo de Acessibilidade são 

fundamentadas no tripé da universidade que agrega o Ensino (LIBÂNEO, 1994), a Pesquisa 

(DEMO, 1997) e a Extensão (JEZINE, 2004). Em virtude dos acadêmicos serem de diferentes 

cursos de formação inicial organizou-se com eles um processo de formação contínuo para a 

inclusão com diferentes estratégias, a de estudos sistemáticos sobre o processo de inclusão e de 

práticas inclusivas, a de organização atividades e eventos, bem como a realização de cursos com a 

comunidade. 

Com a significação de que o exercício da monitoria visa “despertar, o interesse pela 

docência e promover a cooperação” (REETZ, SCHMIDT, BECKER, 2017) adotou-se uma 

sistemática de estudos com os acadêmicos-monitores com encontros quinzenais, desenvolvido no 

Grupo de Pesquisa de Educação Especial e Processos Inclusivos – GPEEPI. Realizaram-se, ainda, 
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reuniões regulares de planejamento de atividades, distribuição de tarefas, reflexões sobre as ações 

desenvolvidas, bem como momentos de escuta para que os acadêmicos-monitores pudessem 

manifestar livremente seus sentimentos com as atividades desenvolvidas. 

Entre as ações exercidas pela monitoria acadêmica destacam-se a garantia do livre trânsito 

no espaço da universidade e de ambientes circunvizinhos aos acadêmicos da Educação Especial que 

apresentam dificuldade de mobilidade de forma mais autônoma; a promoção de cursos de curta 

duração como Braille, Libras; e curso de formação básica em algumas áreas de conhecimento como 

a matemática, a geografia, a biologia; a acessibilidade ao material didático como a organização de 

textos em voz, literatura em PDF, a produção artesanal de materiais pedagógicos para apoiar 

acadêmicos da Educação Especial incluídos no ensino superior, organização de eventos, elaboração 

de relatórios sistemáticos, realização de atividades artísticas, encontros de estudo, reuniões de 

acompanhamento e orientações cotidianas do exercício da monitoria acadêmica. 

Quanto ao desenvolvimento das atividades os acadêmicos-monitores relataram ter uma 

demanda muito intensa para o número de monitores, mas que têm conseguido realizá-las com a 

prática colaborativa entre eles, como assinalam as expressões dos acadêmicos-monitores a seguir: 

Estamos bem... Gente ajudando o outro quando a gente precisa estamos juntos (M1, 

março, 2019) 

A única dificuldade mesmo que está tendo é por conta da quantidade de monitores. 

Agora ... Com o edital... Estão chegando novos monitores... As vezes fica só um 

(monitor) na sala. E chegam dois alunos para atender fica difícil. Quando é pra usar o 

dosvox até que dá... Mas quando não... (M2, março, 2019). 

Está boa a relação com os colegas (M3, março, 2019) 

Esses acadêmicos apontam que a relação com os pares é fundamental para o exercício da 

monitoria visto que desenvolvem ações colaborativas, ao ponto de, alguns acadêmicos-monitores 

compartilharem saberes mais consolidados sobre determinadas categorias da deficiência ajudando 

os que apresentam fragilidades neste campo de saber. Têm-se nesta experiência o exercício do 

diálogo e do ser mais proposto por Freire (2005). Oliveira, Santos e Marcondes (2018) destacam 

que a busca do ser mais “não ocorre no isolamento, no individualismo, mas solidariedade entre os 

sujeitos” (p.58). 

Outras problematizações levantadas pelos acadêmicos-monitores, além da dificuldade que 

apresentam em realizar atividades para a inclusão de pessoas público da educação especial, 
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especialmente quando a pessoa apresenta importante comprometimento sensorial, são as interações 

interpessoais e o trabalho com os conteúdos tratados no curso de nível superior. Assinalaram que:  

O trabalho (acadêmica da educação especial). Tinha várias páginas que tinham pulado. 

Não estão lendo direito pra ela. Eu não tenho nenhuma distinção (LUIZA, março, 

2019) 

Ele (acadêmico da educação especial) fica isolado, não fala com a gente... fica lá 

parado (AMANDA, abril, 2019). 

Um dia ele (acadêmico da educação especial) chegou aqui sentou na mesa e chorou... 

depois foi embora (FERNANDA, abril, 2019). 

Eu percebo que a gente não acolhe ele como deveria. A gente não chega com ele como 

deveria. É muito difícil (RAFAEL, abril, 2019). 

No começo eu tinha muita resistência com a (acadêmica da educação especial). É 

difícil falar com ela (acadêmica da educação especial)... ela é muito agressiva, mas 

depois eu fui trabalhando isso em mim... (JULIA, abril, 2019) 

As verbalizações acima demonstram um campo de insegurança sentida pelos acadêmicos-

monitores para lidarem com alguns acadêmicos público da educação especial, aqueles que os 

monitores julgam apresentar importante comprometimento de comunicação e de interação, mas é 

importante destacar que as limitações para lidar com os acadêmicos público da educação especial 

está no sujeito da norma, neste exemplo os acadêmicos-monitores, que em muitas situações não 

sabe abordar o outro, a outra pessoa, o ser diferente. Como estabelecer contato? O que falar? Serei 

compreendido?  

Interessante notar que o processo formativo contínuo garantiu a possibilidade dos 

acadêmicos-monitores poderem se expressar livremente, permitiu que eles externalizassem essas 

angústias que puderam ser, em uma dimensão formativa coletiva, refletida e ressignificada. 

Que tal nós mudarmos algumas de nossas posturas? O que vocês acham de que 

quando eles (acadêmicos da educação especial) chegarem ao núcleo nós realizarmos 

outra abordagem com eles. De abraçar, de falar no pé do ouvido direito, de receber... 

quando ela (acadêmica da educação especial) chamar um palavrão, nós trazermos 

expressões de amorosidade? O que vocês acham? (RUTE, abril, 2019). 

A sistemática de formação docente com o acadêmico-monitor na perspectiva libertadora 

freireana permite um ambiente em que estes se sintam à vontade para tecer reflexões como as 
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assinaladas acima. Um ambiente dialógico que desenvolve o exercício da práxis educativa muito 

possivelmente se configura em território fecundo de tomadas de consciência. 

Percebe-se que a tomada de consciência dá-se com o sofrimento dos acadêmicos-monitores 

que se encontram numa trajetória reflexiva sobre a suas atuações com outrem. Por outro lado, esta 

pode possibilitar necessárias e importantes rupturas com o modelo de educação já estabelecido, 

dado, e que mantém o status quo como salientam Faundez e Freire (1985, p. 36): 

Aprendemos através das rupturas, que a grande lição da vida está em que a vida é uma 

corrente de rupturas, uma ruptura que precisa ser destruída, para ser superada, e essa 

nova ruptura tem de ser superada por uma outra ruptura. 

Penso que as grandes e as pequenas rupturas são as que realmente nos ensinam ao 

longo da vida e nos ensinam a respeitar, a ser diferentes e, fundamentalmente, a ser 

modestos, humildes. 

Percebe-se que as rupturas são impulsionadas pela práxis educativa em que a reflexão sobre 

a ação educativa repercute em novas possiblidades de desenvolver educação dialógica, em novas 

sínteses. Esta educação permite a presença da problematização, da pergunta, do diálogo, da tomada 

de consciência, da amorosidade... são componentes fundantes e nutritivos de todo o processo 

formativo. 

 Os acadêmicos-monitores percebem que o exercício da monitoria acadêmica no Núcleo de 

Acessibilidade é desafiadora, visto que lidam com os acadêmicos público da Educação Especial, 

assim desenvolvem ações com pessoas de diferentes categorias da deficiência como pessoas cegas, 

surdas, surdocegas, baixa visão, entre outras. Relatam que precisam desenvolver esforço 

significativo para que o acadêmico da Educação Especial possa aprender.  

Colocam-se num campo de responsabilidade com as atividades dos acadêmicos que acessam 

o Núcleo de Acessibilidade. Destacam que os processos de produção de material didático, a 

organização de eventos científicos e a produção escrita de relatórios provocam seu desenvolvimento 

como monitores e como pessoas. Esse feedback dos acadêmicos-monitores permite perceber que a 

oportunidade de trabalhar com pessoas diferentes das estabelecidas pela norma permite um 

processo de humanização, de crescimento desses sujeitos como pessoas, como gente – ser humano.  

Sentem que alguns professores da universidade exigem muito dos monitores e que quando 

estão presentes em sala de aula acompanhando algum acadêmico da educação especial alguns 

professores deixam se referir aos seus alunos para se comunicar com os monitores do Núcleo, este 
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foi um ponto significativo de problematização em encontro formativo e de reunião com os 

acadêmicos-monitores. 

É interessante ver. Quando eu estou com o (acadêmico da educação especial) o 

professor chega comigo e diz: fala pra ele... (AMANDA, março, 2019). 

É como se o aluno dele (acadêmico da educação especial) não estivesse lá! (LUIZA, 

março, 2019). 

Uma vez o (acadêmico da educação especial) disse, professor eu sou cego e não surdo. 

O senhor pode falar comigo (FERNANDA, abril, 2019) 

Professora, naquela aula de campo que eu acompanhei o (dois acadêmicos da 

educação especial) todos esqueceram da gente... Os alunos da turma deles não fizeram 

grupo com eles (dois acadêmicos da educação especial)... Era como se eles não 

fossem da turma. A professora esqueceu deles... Ficamos cerca de 200 metros de 

distância da turma... Foi muito difícil... Eu não sabia direito o que fazer... (RAFAEL, 

abril, 2019) 

Percebe-se que expressões elaboradas acima revelam um modelo de educação conservadora, 

que negligencia pessoas. Esta educação não tem a capacidade de compreender o outro como ser 

humano. O outro tratado aqui se refere às pessoas público da educação especial. Todo esse 

emaranhado de vivências acumulados pelos acadêmicos-monitores representam fonte de reflexões e 

de construções de outra educação possível, para além da bancária. 

As reuniões de formação, planejamento e as administrativas primam pelo fortalecimento de 

ações educativas pautadas na dialogia freireana (2005), desse modo o acadêmico-monitor é 

orientado a compreender o acadêmico da Educação Especial que busca apoio no Núcleo de 

Acessibilidade como um ser humano que apresenta singular campo de potência. 

As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos-monitores do Núcleo de Acessibilidade 

contribuem com o processo de formação graduada, com foco no atendimento aos acadêmicos 

público da educação especial. Desperta ainda nos acadêmicos-monitores o interesse pela docência 

mobilizando-os a experimentar a produção de material didático, adequações de metodologias, na 

flexibilização dos conteúdos, na complementação didática, quando necessário... Essa demanda 

despertou naqueles o senso de responsabilidade, autonomia, cooperação, satisfação em ampliar 

conhecimentos e empenho nas atividades acadêmicas. 
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CONCLUSÕES 

Percebe-se ao longo deste estudo a importância e a necessidade da universidade garantir nos 

seus processos formativos iniciais a apropriação de outras tendências pedagógicas que superem a 

educação tradicional, bancária, e que permitam aos acadêmicos o exercício do diálogo, da 

problematização, da tomada de consciência, da reflexão sobre a prática articulando de maneira 

indissociável a teoria e a prática. 

Neste estudo evidenciou-se que as ações formativas docentes com os acadêmicos-monitores 

do Núcleo de Acessibilidade para a inclusão de pessoas público da educação especial, possibilitou a 

estes a oportunidade de vivenciar a pedagogia libertadora freireana, situação que significou uma 

introdutória desconstrução da escola e conceito de educação conservadora, internalizados pelos 

acadêmicos-monitores. 

Identificou-se ainda que os acadêmicos na medida em que foram exercitando suas reflexões 

nos encontros de estudo sobre a execução de suas práticas da monitoria e do planejamento...; na 

medida em que se expressavam por meio da fala conseguiam reestruturar os seus pensamentos e 

ações, condições necessárias para melhoria do conjunto de atividades desempenhadas por eles. 

Assim, a realização das atividades formativas para a inclusão de acadêmicos público da 

educação especial utilizando-se da teoria libertadora freireana fora significativa e possibilitou o 

gatilho de outras práticas formativas para a inclusão. 
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Resumo 

Este estudo trata da formação para a inclusão desenvolvida com acadêmicos-monitores matriculados 
em diferentes cursos de nível superior da Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa, que atuam 
no Núcleo de Acessibilidade com pessoas público da Educação Especial. Como problemática de 
investigação levanta-se a seguinte questão: como desenvolver um processo de formação para a inclusão 
de pessoas público da educação especial com acadêmicos-monitores de diferentes cursos de nível 
superior da Ufopa? Entre os objetivos destacam-se: desenvolver um processo formativo inclusivo com 
acadêmicos-monitores de diferentes cursos de nível superior da Ufopa a partir da práxis educativa 
freireana; proporcionar ações de formação contínua para a inclusão com acadêmicos-monitores 
valorizando o exercício do diálogo; possibilitar que, no processo formativo para a inclusão de pessoas 
público da Educação Especial, os acadêmicos-monitores protagonizem no processo formativo. Trata-se 
de uma pesquisa-ação, de abordagem qualitativa, fundamentada em Thiollent (2009). Os passos de todo 
o processo formativo envolveu os participantes da pesquisa sete monitores(as) no primeiro semestre de 
2019 e mais sete incluídos ao grupo ao longo do ano. Entre os resultados deste estudo destacam-se a 
necessidade de a formação inicial de acadêmicos de diferentes cursos de nível superior seja 
fundamentada em uma prática dialógica e problematizadora; as ações de formação contínua do 
acadêmico-monitor representou a desconstrução de um modelo de educação alienante para outra 
possibilidade de se desenvolver uma educação inclusiva com a perspectiva dialógica freireana; 
percebeu-se importante responsabilidade dos acadêmicos-monitores com o processo de inclusão de 
pessoas público da educação especial, todavia mesmo com o esforço apresentado por eles identifica-se 
que alguns têm a dificuldade em lidar com a práxis freireana, portanto com a perspectiva de construção 
coletiva das ações a serem desenvolvidas no Núcleo de Acessibilidade, situação que ratifica a 
necessidade da formação inicial se apropriar de fundamentos mais dialógicos e de participação. 

Palavras-chave: Formação para Inclusão; Práxis Educativa; Educação libertadora. 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS EM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA 

SENSORIAL/ SURDOCEGUEIRA CONGÊNITA: UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO. 

Marcia Noronha de Mello – IBC 

INTRODUÇÃO 

Este estudo é, inicialmente, fruto de questionamentos que emergiram de participantes de 

cursos de formação continuada de curta duração promovidos pela Divisão de Extensão e 

Aperfeiçoamento (DEA) do Instituto Benjamin Constant ao longo dos últimos dez anos. Os 

desafios de promover uma inclusão efetiva e eficaz de pessoas com deficiências sensoriais através 

do empoderamento de profissionais da educação especial levou dois grupos de pesquisa da 

instituição: Grupo de Pesquisa e Estudos na Surdocegueira (GPESC) e Grupo de Pesquisa em 
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Tecnologias e Tecnologia Assistiva na Deficiência Visual, Surdocegueira e Deficiência Múltipla 

(GPTec), cujos pesquisadores são em sua maioria ministrantes dos cursos de extensão, a uma 

reflexão em relação a uma ação prática que conduzisse os integrantes desses cursos a uma nova 

atitude diante de sua docência ou atuação na educação especial. Surge então a proposta de, a partir 

de um curso em nível de aperfeiçoamento, buscar suprir um pouco das lacunas em relação à 

formação de profissionais para o atendimento das pessoas com deficiências sensoriais, sendo a 

surdocegueira congênita a temática escolhida devido aos comprometimentos no desenvolvimento 

global do sujeito e desafios de aquisição de linguagem e sistemas de comunicação.  

Diante desta escolha, tomamos para nós parte do discurso de Paulo Freire (2014) quando 

este apresenta a utopia como “necessidade fundamental do ser humano” (p.77) e se opõe àqueles 

que reduzem a educação a uma simples questão de técnica.  O projeto de pesquisa que inclui o 

curso de aperfeiçoamento como uma de suas ações surge deste desejo de concretizar uma ação em 

prol do aumento do conhecimento de estratégias que permitam uma melhor inclusão das pessoas 

com deficiência sensorial. De acordo com Freire (2014), “não há amanhã sem projeto, sem sonho, 

sem utopia, sem esperança, sem o trabalho de criação e desenvolvimento de possibilidades que 

viabilizem a sua concretização.” (FREIRE, 2014, p. 77-78) 

O primeiro questionamento que surgiu nos grupos de pesquisas foi: de que maneira os 

grupos de pesquisa poderiam atuar para aproximar a teoria da prática e assim contribuir para a 

melhoria do atendimento educacional de pessoas com deficiência visual e surdocegueira? Decidiu-

se, então, pela organização de um curso a nível de aperfeiçoamento, tendo sido escolhida a 

problemática da surdocegueira congênita por ser um campo de conhecimento ainda restrito em seus 

aspectos educacionais e corresponder a uma demanda constante dos egressos do curso de 

introdução aos aspectos educacionais da surdocegueira, de curta duração, também oferecido pelo 

IBC. Uma vez definido como projeto de pesquisa estabeleceu-se como objetivos: compreender o 

processo de formação inicial e continuada de professores na área das deficiências sensoriais; 

qualificar profissionais para o desenvolvimento de estratégias que atendam as especificidades e 

desafios no atendimento e inclusão de pessoas com surdocegueira congênita; ampliar a 

fundamentação teórica a partir de contribuições de pesquisadores nacionais e internacionais 

proeminentes na área, e; incentivar a pesquisa e a produção acadêmica através da reflexão sobre a 

própria prática. 

O atendimento a pessoas com surdocegueira teve início no Brasil na década de 1960, por 

iniciativa da professora Nice Tonhosi Saraiva, que, após a vinda de Helen Keller ao Brasil em 1953, 
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decide tomar para si a tarefa de educar pessoas com surdocegueira. Sentindo-se insegura, apesar de 

sua vasta experiência na educação de pessoas cegas amplia sua capacitação no Rio de Janeiro, numa 

instituição de surdos e em seguida, ao conseguir uma bolsa de estudos, segue para a Escola Perkins 

para Cegos nos Estados Unidos concluindo no ano de 1962 o curso de especialização oferecido pela 

referida instituição. Ao retornar ao Brasil inicia o atendimento a pessoas surdocegas no Instituto 

Padre Chico e percebendo a necessidade de um local exclusivo para o surdocego funda a Escola 

Residencial para o Deficiente Audio Visual - ERDAV, em São Caetano do Sul, São Paulo, atual 

Escola Municipal Anne Sullivan. (IKONOMIDIS, 2019; SILVA, 2002). 

Como campo de pesquisa acadêmica a surdocegueira terá como marco o ano de 2003, 

quando foi defendida a primeira tese de Doutorado em Educação Especial, na Universidade Federal 

de São Carlos, com o título Implementação e Avaliação Empírica de Programas com Duas 

Crianças Surdocegas, suas Famílias e a Professora, por Fátima Ali Abadalah Abdel Cader-

Nascimento. A surdocegueira ainda carece de produção científica, fato que se reflete na ausência de 

Linha de Pesquisa específica para os que se interessam pela temática. Com isso, a nossa proposta de 

curso e pesquisa se torna relevante não apenas no âmbito dos estudos da formação inicial e 

continuada de profissionais da educação especial, como também contribui para a ampliação de 

produção científica que contemple as especificidades únicas desta dupla deficiência sensorial. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A formação de professores como campo de pesquisa foi se consolidando aos poucos nos 

meios acadêmicos. Inicialmente inserida nos estudos de didática foi se constituindo como um 

campo distinto à medida que a produção científica se ampliou e seu objeto de estudo se delineou 

com maior clareza. André (2010, p. 175) ao analisar a formação de professores como campo de 

estudos a partir de concepções de autores diversos afirma: 

O que podemos concluir das leituras dos autores mais recentes é que a formação 

docente tem que ser pensada como um aprendizado profissional ao longo da vida, o 

que implica envolvimento dos professores em processos intencionais e planejados, que 

possibilitem mudanças em direção a uma prática efetiva em sala de aula. (ANDRÉ, 

2010, p.176) 

A este respeito encontramos em Nóvoa (2017) uma reflexão que reforça o pensar a 

formação do professor como construção da profissão docente. Em entrevista à TV UFSC, no 

programa Diálogos, Nóvoa chama a atenção para a necessidade de fugirmos das dicotomias, tais 
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como teoria versus prática e buscarmos o que ele chama de um terceiro caminho: esta terceira via é 

a profissionalização docente. Para isso a contribuição da participação dos professores da Educação 

Básica se torna um elemento importante desta construção. Em relação à formação continuada 

Nóvoa defende a ideia de que 

É legítimo que haja programas de formação continuada que se destinam a suprir 

deficiências da formação inicial ou a promover especializações ou pós-graduações em 

diversas áreas. Mas a formação continuada desenvolve-se no espaço da profissão, 

resultando de uma reflexão partilhada entre os professores, com o objetivo de 

compreender e melhorar o trabalho docente. (NOVOA, 2017, p. 1125) 

No levantamento dos referenciais teóricos para o tema de formação de professores 

procuramos em Garcia (2010), Gatti (2019) e Shibe (2010) mais subsídios para pensar a seleção dos 

conteúdos que melhor contribuíssem com a formação dos profissionais inscritos em nosso curso. Os 

textos escolhidos eram lidos e discutidos nos encontros presenciais. 

Imbuídos dos conceitos apontados pelos autores citados fomos levantar autores que viessem 

a contribuir para a construção de um embasamento teórico específico da surdocegueira para a 

formação de nossos professores. A educação de pessoas com deficiência sensoriais implica num 

conhecimento maior no que se refere ao entendimento do que seja a integração sensorial e o papel 

dos sentidos no processo de aprendizagem de alunos com esta deficiência. Para tal, os autores 

Jansen (2003) e Van Djik e Inhelder (2017) foram elencados em virtude de sua produção voltada 

para abordagens e processos de aquisição de linguagem e aprendizagem com crianças surdocegas 

congênitas, que compõem as estratégias necessárias para a formação do profissional que atende a 

essa população. 

Jansen (2003) cria um protocolo, baseado em três momentos, para o estabelecimento de 

interações harmoniosas com crianças sem comunicação estabelecida, onde a observação do sujeito 

tem um papel preponderante. Segundo este autor é necessário saber observar e identificar a situação 

problema; em seguida identificar a questão para uma análise que conduza ao planejamento da 

intervenção onde sejam consideradas oito categorias de comportamento: a) iniciativas; b) 

confirmações; c) respostas; d) trocas de turno; e) atenção sustentada; f) envolvimento afetivo, e; g) 

ação independente. Após o planejamento da intervenção e sua execução, promover avaliações 

constantes com a presença de toda a equipe. O Dr. Jan Van Dijk, por sua vez, traz como 

contribuição para o atendimento dessas crianças um método de aproximação coativo que tem como 

base a cognição e o movimento corporal. Destacamos ainda as contribuições de Piaget (1976) e 

Vygotsky (2001) como base teórica para o processo educacional das crianças com deficiência. A 
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compreensão das etapas do desenvolvimento infantil e a importância das interações sociais são 

fundamentais como subsídios para as práticas pedagógicas na educação especial. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa. Foi escolhida a metodologia da pesquisa-

ação, pois compreendemos que os desafios da educação de pessoas com deficiências sensoriais 

eram comuns tanto às professoras cursistas quanto aos professores ministrantes e colaboradores. De 

acordo com Farias Filho e Arruda Filho (2013) podemos classificar uma pesquisa-ação:  

quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos 

da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 

(FARIAS FILHO; ARRUDA FILHO; 2013, p. 67). 

Consideramos que tanto os participantes quanto os ministrantes, por serem professores 

atuantes em salas de aula com a inclusão de pessoas com deficiência, tínhamos em comum o 

mesmo problema. Apesar de ministrantes nos víamos como sujeitos em formação continuada uma 

vez que a troca de experiências e as reflexões e até mesmo alterações nos tópicos a serem tratados 

eram discutidos democraticamente, dando assim a oportunidade de estarmos em constante 

movimento de reflexão e ação. 

Caracterização dos sujeitos: o critério de inclusão dos participantes no curso era a exigência 

de ter graduação em qualquer área, e apresentação de documento de comprovação de atuação em 

educação. Foram inscritos 18 participantes cujas graduações eram respectivamente: Pedagogia (10); 

Letras (4); Educação Especial (1); Educação Física (1); Ciências Biológicas (1); Comunicação 

Social (1). Todas eram do sexo feminino. No grupo, uma cursista tinha mestrado; dez, Curso de 

Especialização; e quatro eram graduadas. 

No primeiro dia de aula o grupo foi convidado a participar da pesquisa sendo solicitado o 

preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Resolução 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde), onde foram informadas que a participação era voluntária e que não haveria 

prejuízo em relação ao seu desempenho no curso de aperfeiçoamento “A Surdocegueira Congênita 

e suas Consequências no Desenvolvimento e na Comunicação”. O termo destacou o caráter sigiloso 

dos dados, garantindo às participantes o anonimato e a liberdade de não continuar como integrante 

da pesquisa quando assim o desejassem. Foi explicado ao grupo que a pesquisa era coordenada 

pelos grupos GPESC e GPTec e a relevância da participação delas para futuras edições do referido 
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curso e ainda o compartilhamento de experiências entre os responsáveis da pesquisa e os sujeitos 

que traziam para o debate suas práticas e questionamentos. Foi realizada a aplicação de dois 

questionários, um inicial onde se buscava levantar dados relativos à formação inicial e atuação 

profissional das cursistas, bem como suas expectativas em relação ao curso e outro ao final, 

solicitando delas os aspectos positivos e negativos do curso, bem como seu impacto em relação à 

ação individual das participantes em suas práticas de sala de aula.  

As aulas eram semanais com duração de oito horas/dia, no período de março a setembro de 

2019, com carga horária total de 192 horas, num total de 24 encontros. Compreendiam aulas 

expositivas dialogadas, aplicação de dinâmicas grupais, e proposição de vivências nas questões da 

deficiência visual e auditiva. Realizou-se ainda a produção de materiais de comunicação alternativa 

e estruturação de plano de atendimento individual.  

A dialogicidade perpassou a prática de ensino, tendo sido realizados intensos debates com a 

participação das professoras cursistas. Compreende-se a importância do diálogo freireano no 

processo de formação docente. 

Para Freire (1986) o diálogo é um encontro entre pessoas para refletirem sobre a sua 

realidade de vida, sobre os seus próprios saberes e o que não sabem, bem como para construírem 

novos saberes. Constitui-se, então, parte do processo histórico de formação humana. 

O curso teve um professor ministrante responsável pela coordenação das aulas e contou com 

a presença de 13 colaboradores, dentre eles uma pessoa com surdocegueira adquirida, uma pessoa 

com surdocegueira congênita, uma mãe de pessoa com surdocegueira, uma professora com paralisia 

cerebral que atua com crianças com deficiência múltipla. Os demais eram professores da instituição 

do IBC, cuja atuação ou objeto de pesquisa complementava os temas abordados no curso. Apesar 

do caráter democrático e a flexibilização das discussões a partir dos questionamentos emergentes, 

na medida em que os conteúdos eram apresentados uma nova avaliação era solicitada, sempre 

conduzindo a uma autoanálise. A questão que se repetia era: em que medida o presente 

conhecimento contribuiu para o aumento do seu conhecimento e empoderamento pessoal. Para 

aprovação foi estabelecido como trabalho de conclusão a elaboração de um artigo científico. 

Durante o período do curso foram ainda avaliados: a participação em sala de aula, frequência 

(obrigatória 75%) e apresentação dos trabalhos do portfólio. Este compreendia resumo acadêmico 

de artigo científico na área; apresentação de um estudo de caso e um plano de aula; um trabalho de 

grupo; uma produção de material concreto. O grupo apesar das dificuldades de liberação por parte 

de seus empregadores conseguiu concluir o curso e não registramos nenhuma evasão. Já no final 
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dos encontros surgiu a proposta de transformarmos os artigos que compuseram o portifólio final em 

um e-book, como um projeto a ser desenvolvido em 2020. A proposta motivou o grupo. Foram 

produzidos 18 artigos, onde tiveram a liberdade de escolher um tópico de interesse para abordar. 

O término dos encontros foi marcado por uma pequena cerimônia de formatura com a 

presença da Direção Geral do Instituto Benjamin Constant, diretora do Departamento de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão e demais coordenadores vinculados à Divisão de Pesquisa. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Após o término do curso os grupos de pesquisa com seus coordenadores fizeram uma 

análise preliminar dos dados, dos quais destacamos alguns pontos a seguir.  Primeiramente o 

que mais nos surpreendeu foi o local de residência das participantes. Como se tratava de um curso 

presencial a expectativa era de que fossem todas do município do Rio de Janeiro. No entanto 

destacou-se uma participante de Vitória do Espírito Santo, que se deslocava semanalmente para o 

Rio de Janeiro para as aulas. No grupo tínhamos ainda três que vinham de Teresópolis, três da 

Baixada Fluminense (São João do Meriti e Nova Iguaçu) e uma de Três Rios. Uma participante 

declarou residir em área rural, com experiência em educação no campo. Diante deste fato 

solicitamos uma apresentação especial da aluna com uma aula onde tivemos a oportunidade de 

aprender e debater os aspectos e especificidades desta modalidade de educação. O tema despertou o 

interesse de ministrantes e cursistas pois só tínhamos experiência profissional em escolas de área 

urbana. Dentre as discussões suscitadas, a precariedade do atendimento em área rural, onde a falta 

de recursos e os preconceitos ainda dificultam o acesso dessas pessoas às escolas e instituições de 

ensino, foi a que mais impressionou o grupo. 

Vale ainda destacar dentre os resultados dos questionários aplicados no início e no final do 

curso, a expectativa geral por parte das cursistas de aquisição de novos conhecimentos e 

ferramentas para lidar com o a pessoa com surdocegueira. A seguir algumas falas escolhidas como 

representativas da turma. 

Entender melhor a Surdocegueira, trocar experiências vividas com outros 

profissionais, capacitar-me para atender o aluno surdocego. 

Conhecer o universo do surdocego, como me comunicar com ele e quais ferramentas 

são possíveis usar para a comunicação do surdocego com o meio social. 

Porque tenho interesse em tudo relacionado a deficiência visual e a surdocegueira 

está nesse contexto. Percebi que há uma enorme invisibilidade desse público e 
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gostaria de contribuir para inclusão dessas pessoas na sociedade, principalmente, 

nas universidades. 

Tais falas demonstram o grau de interesse e esforço que o professor faz para se capacitar, no 

caso desta turma, todas com recursos próprios. Esta realidade corrobora a sugestão de Nóvoa (2017) 

que defende a necessidade de se encarar a formação como para a profissão, cabendo às instituições 

compreenderem a importância desta formação, no sentido de se criar uma identidade de classe e 

uma objetividade na mesma.  

Tornar-se professor é transformar uma predisposição numa disposição pessoal. 

Precisamos de espaços e de tempos que permitam um trabalho de autoconhecimento, 

de autoconstrução. Precisamos de um acompanhamento, de uma reflexão sobre a 

profissão, desde o primeiro dia de aulas na universidade, que também ajudam a 

combater os fenómenos de evasão e, mais tarde, de “desmoralização” e de “mal- -

estar” dos professores. (NÓVOA, 2017, p.1121) 

O eixo de qualquer formação profissional é o contacto com a profissão, o 

conhecimento e a socialização num determinado universo profissional. Não é possível 

formar médicos sem a presença de outros médicos e sem a vivência das instituições de 

saúde. Do mesmo modo, não é possível formar professores sem a presença de outros 

professores e sem a vivência das instituições escolares. Esta afirmação, simples, tem 

grandes consequências na forma de organizar os programas de formação de 

professores (NÓVOA, 2017, p. 1122) 

A formação de professores deve criar as condições para uma renovação, 

recomposição, do trabalho pedagógico, nos planos individual e colectivo. Para isso, é 

necessário que os professores realizem estudos de análise das realidades escolares e do 

trabalho docente. O que me interessa não são os estudos feitos “fora” da profissão, 

mas a maneira como a própria profissão incorpora, na sua rotina, uma dinâmica de 

pesquisa. O que me interessa é o sentido de uma reflexão profissional própria, feita da 

análise sistemática do trabalho, realizada em colaboração com os colegas da escola. 

(NÓVOA, 2017, p.1128) 

A relação com o esforço dos professores nesta busca de conhecimento e capacitação que 

advém do sentimento, por elas expresso, de que sentem que lhes faltam instrumentos e preparo para 

lidar com as especificidades e diversidade de deficiências na educação especial, vai ter um ponto de 

interseção com o conceito de Freire (2010) de empoderamento. 

Eu tentarei explicar a minha compreensão de “empoderamento” como um 

empoderamento de classe social. Não individual, não comunitário, não meramente um 
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empoderamento social, mas como um conceito de “empoderamento de classe social” 

(FREIRE, 2010, p.73) 

Outra reflexão de Nóvoa que dialoga também com nosso estudo é a de não se permitir que 

as licenciaturas sejam percebidas com menos valia. 

Precisamos de um acompanhamento, de uma reflexão sobre a profissão, desde o 

primeiro dia de aulas na universidade, que também ajudam a combater os fenómenos 

de evasão e, mais tarde, de “desmoralização” e de “mal- -estar” dos professores. 

(NÓVOA, 2017, p. 1133) 

A pesquisa a respeito da formação inicial e continuada de professores na área das 

deficiências sensoriais não se encerra nesta ação. O ano de 2020 será de reorganização dos 

conteúdos a partir das críticas e sugestões apresentadas pelas participantes desta primeira edição. 

Temos duas metas a atingir considerados desdobramentos do referido curso: elaborar um material 

por escrito que condense os conceitos necessários aos que se dedicam ao estudo das deficiências 

sensoriais e a reestruturação do curso para a modalidade semipresencial, também sugerida pelas 

participantes do curso.  

CONCLUSÕES 

O presente estudo apontou a existência de uma grande lacuna na formação profissional de 

professores da educação especial e mesmo professores de sala regular para conhecimento e 

entendimento das especificidades das deficiências sensoriais. A participação dos colaboradores 

internos e externos, todos vinculados à pesquisa e estudos acadêmicos além de atuarem em salas de 

aula, motivou os participantes dos grupos de pesquisa a se dedicarem mais à escrita acadêmica, 

compreendendo a importância de compartilhar o conhecimento e produzir conhecimento. 

Consideramos que os aspectos positivos de empoderamento atingiram não apenas as cursistas, mas 

a todos que direta ou indiretamente participaram do projeto. 

Consideramos que os objetivos inicialmente traçados foram satisfatoriamente atingidos. 

Apesar da avaliação e do sentimento das participantes ter sido entusiástico em relação aos 

conhecimentos adquiridos, acreditamos que se faz necessário ampliar as atividades voltadas para a 

prática e situações de sala de aula, mais próxima da realidade das pessoas que participaram do 

curso. 
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Resumo 

Apresentamos neste estudo as ações de um curso de aperfeiçoamento, realizado no ano de 2019, 
oferecido a profissionais que atuam na área de educação especial, com o objetivo de levantar e analisar 
questões referentes à inclusão escolar deste alunado, bem como discutir os principais desafios e 
dificuldades encontrados no exercício do magistério da educação especial diante da diversidade de 
especificidades das deficiências e suas necessidades educacionais singulares. Compreendido como um 
espaço de diálogo, o curso é parte de uma pesquisa-ação coordenada por dois grupos de pesquisa do 
Instituto Benjamin Constant, um na área da tecnologia assistiva e outro na área das deficiências 
sensoriais, com foco na surdocegueira. Buscou-se, a partir de uma significativa fundamentação teórica, 
ampliar o repertório de referencial teórico das professoras sobre a dupla deficiência sensorial. Os 
autores que nortearam o projeto foram: Piaget, Vygotsky e Wallon para as questões de 
desenvolvimento e aprendizagem; Jan Van Dijk e Marleen Jansen referente às estratégias de ensino de 
crianças com surdocegueira congênita e deficiência múltipla; Paulo Freire, António Nóvoa, Marcelo 
Garcia, Bernadete Gatti, Leda Schibe e Marli André sobre questões de formação de professores. O 
curso contou com a participação de 18 professoras vinculadas à educação. Entre os resultados destaca-
se que todas as professoras concluíram com sucesso o curso e como desdobramento do processo deve 
ser realizado a publicação de um e-book, a partir das produções realizadas, o que demonstrou ser um 
fator de incentivo e mobilização dos participantes que passaram a se ver como pessoas capazes de 
produzir e compartilhar conhecimentos.  

Palavras-chave: Formação Continuada. Surdocegueira. Inclusão. 
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Resumo 

O objetivo deste painel é comunicar os resultados de pesquisas e experiências na área de educação, 
principalmente no que concerne aos temas relacionados às práticas inclusivas no projeto de ensino, às 
insurreições epistemológicas resultantes de novas práticas pedagógicas e às novas tecnológicas nos 
fazeres-saberes da juventude ciborgue. Os textos que compõem este painel reúnem discussões 
pertinentes ao campo da educação, pois abrangem experiências e pesquisas de educadores e educadoras 
que, no contexto de suas atividades docentes na educação básica e no ensino superior, levantam 
problemáticas urgentes e insurgentes.  O primeiro estudo partiu da revisão de literatura e do método 
etnográfico. Buscou analisar algumas articulações culturais entre narrativas de três artistas 
marginalizados e as práticas pedagógicas de uma professora universitária; O segundo relatou e analisou 
experiências decorrentes de um projeto de ensino e multiletramento voltado para a inclusão de alunos 
surdos, com o objetivo de socializar dados empíricos que reforçam o valor pedagógico de práticas de 
ensino voltadas para a diversidade como algo positivo ao processo de ensino aprendizagem, a inclusão 
como princípio educativo e necessidade básica para uma educação que se queira democrática. O 
terceiro trabalho, por sua vez, se deteve às análises do tipo netnográfica da juventude ciborgue e das 
transfigurações da escola, com a finalidade de identificar e discutir os principais elementos de discursos 
representativos dos fazeres-saberes escolares em contraposição às novas epistemologias da violência. 
Os temas de que trata este painel denotam nosso posicionamento político, ético e comprometido com a 
defesa da democracia, com base em autores como Freire (2019), Larrosa (1996), Chauí (2014), Bagno 
(2011) e Bauman (2001).  

Palavras-chave:Insurreições epistemológicas; inclusão de alunos surdos; Democracia; Fazeres-saberes; 
Juventude ciborgue. 

NOVAS EPISTEMOLOGIAS, NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS A PARTIR DE 

ARTICULAÇÕES CULTURAIS: BEM VINDOS À INSURREIÇÃO! 

Tamara Smoly Costa – IFAC 

Tânia Mara Rezende Machado – UFAC 

Raquel Rezende Dantas – UFAC 

INTRODUÇÃO 

“Na minha família, quem não é artista é doido, e, às vezes, somos as duas coisas.” 

Leila Souza 

Não nos parecia que a afirmação expressa na epígrafe desse texto, proferida em uma manhã 

de domingo ensolarado de verão amazônico por uma florista, brasileira, sem formação acadêmica e 

bastante talentosa no ramo de decorações, encontraria espaço para ser posta em questão e tornar-se 

objeto de estudo e de produção científica até que, em novembro de 2019 deparamo-nos com a 

divulgação do XX Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino-ENDIPE, que tem como tema 

geral “FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: diálogos, insurgências e políticas” e como Eixo 4: 

“Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação: entre Novas 

epistemologias, Diferença, Biodiversidade, Democracia e Inclusão.” Veio-nos, então, à lembrança 
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essa citação: “Na minha família, quem não é artista é doido, e, às vezes, somos as duas coisas.”. 

Isso instigou-nos sistematizar e socializar essa experiência que ora se faz “pesquisa”, 

problematizando as condições de vida e produção artística da florista e de dois de seus irmãos. 

Decidimos fazer “a crítica da razão indolente” e nos colocarmos “contra o desperdício da 

experiência.” Santos (2002).  

Frente ao exposto elaboramos o seguinte problema de pesquisa: Como o trânsito entre as 

características de artistas e de loucos da família de Leila (uma das sujeitas da pesquisa) podem 

provocar articulações culturais com as práticas pedagógicas desenvolvidas no interior dos Institutos 

Federais de Educação e das universidades e de modo a refundá-las por meio de insurreições 

epistemológicas?  

O objeto de nosso estudo, as articulações culturais entre as características e práticas de 

artistas “loucos” com as práticas pedagógicas desenvolvidas no interior dos Institutos Federais de 

Educação e das universidades emerge do compromisso de valorização das experiências de sujeitos 

excluídos. Thompson ,1998. 

O objetivo do estudo é analisar as múltiplas e híbridas formas de marginalização, exploração 

vivenciadas por três, moradores da Amazônia Ocidental que transitam entre a condição de artistas e 

loucos para manterem-se vivos e afirmarem suas identidades, de modo a estabelecermos 

articulações culturais com as práticas pedagógicas desenvolvidas nos institutos e nas universidades, 

mediante insurreições epistemológicas. 

SITUANDO OS SUJEITOS E COM ELES PRODUZINDO ARTICULAÇÕES CULTURAIS 

Os sujeitos desse estudo são quatro e configuram no corpo deste texto com nomes fictícios 

adotados para garantir suas privacidades e a ética, conforme protocolo ético da pesquisa. 

Os sujeitos foram: Mariana, uma professora universitária e também uma das autoras desse 

texto e três irmãos artistas: Leila, Valdemar e Paulo. 

Somos conscientes dos embates teóricos metodológicos que permeiam o universo 

acadêmico no sentido de desautorizar estudos dessa natureza em que uma pessoa se torna sujeito e 

objeto de pesquisa concomitantemente. Contudo, essa opção é intencional. Surge do desejo de 

apresentarmos elementos que possam contribuir para refundar práticas pedagógicas acadêmizadas, 

disciplinalizadas, fragmentadas, colonizadas e herdeiras de um legado científico ocidental, forjando 
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o diálogo com outras práticas informais, experienciais, marginais, subalternizadas, via articulações 

culturais entre os campos da ciência e da experiência de modo a apontar novas epistemologias.  

Nas universidades e institutos de educação, os estudos e pesquisa centram-se 

prioritariamente nos campos específicos do saber. Dentre nossas atribuições profissionais estão o 

ensino e a orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC e de Dissertações de Mestrado. 

Ao realizar essas atividades observamos a prática do plágio, o pouco orgulho autoral, a cultura da 

bricolagem e do “corta e cola”, que destrói o significado ético e estético que a produção escrita 

autoral confere. Essas práticas excluem a identificação das marcas autorais da escrita dos alunos, 

impede o acompanhamento do desenvolvimento de suas produções posto que não são autênticas. 

Não trazem singularidades linguísticas, literárias e estilísticas que permitam conferir uma 

identidade a seus escritos. 

Soma-se a ausência de marca autoral e identitária na produção escrita o pouco tempo 

destinado ao exercício da criação. A sociedade globalizada ao encurtar os espaços entre culturas e 

civilizações, ampliou as possibilidades de acesso à informação e parece ter minimizado as 

condições de reflexão e criação. Assoberbados com as mensagens de whats e e-mails para 

responderem, com a “alimentação” do face-book, do twitter, com a atualização do perfil, o google 

para tirar suas dúvidas de modo rápido e superficial  e com tantas outras emergências  que o mundo 

digital os coloca, parece  não sobrar tempo para o pensar demoradamente, para deter-se em leituras 

que possam fundamentar suas escritas, para a observação do mundo e das pessoas, para a 

apreciação das artes, para experimentar  o erro e o acerto, para “escrever e apagar”, para desdizer o 

que já fora dito antes, para fragmentar e depois juntar os saberes, para  desconstruir lógicas, para 

interseçar as ciências, para metaforizar o mundo através da escrita. Na ausência da experiência 

dessas situações, da negação de um currículo do ócio (Machado, 2014) que reconheça a importância 

do bom uso do tempo para a reflexão e criação, não são possíveis marca, orgulho e menos ainda, 

identidade autoral.  

Quanto aos irmãos artistas, para melhor situá-los retrocedemos à história de seus pais, 

senhor Cláudio de Souza e Dona Anália dos Santos Souza (todos nomes e sobrenomes fictícios) 

trabalhadores rurais sulistas que migraram para o Acre nos anos 70 do século passado, sonhando em 

possuir terras neste estado. Além de muitos sonhos, o casal trouxe oito filhos, dentre eles, Valdemar 

e Paulo, sujeitos dessa pesquisa. Poucos anos depois que chegaram ao Acre dona Anália faleceu, 

vítima de derrame. Posteriormente, o senhor Cláudio contraiu novo matrimônio com dona Mariana, 

com quem teve mais oito filhos; dentre eles, Leila, a florista de nosso enredo. 
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Leila é negra, solteira e tem 32 anos. Trabalhou como babá e hoje é decoradora de festas. 

Sem capital para investir em seu próprio negócio, presta serviços a uma empresa de decorações. Seu 

trabalho, embora, esteticamente reconhecido como muito belo, não é devidamente remunerado. 

Contou-nos com orgulho, que já esteve entre floristas renomados do mundo inteiro em 2014 

participando da Feira de Flores de Holambra-São Paulo-Brasil. Contudo, os conhecimentos 

adquiridos nesse evento não lhe renderam promoção.  

Segundo ela, certa feita trabalhou por 48 horas interruptas e ao final desmaiou. Mas alegra-

se ao afirmar que no dia seguinte as fotos do evento estavam nas redes sociais. Isso a revigorou. 

Não analisa ela, que as redes sociais camuflam suas condições de exploração. 

Diz sentir-se cansada, desvalorizada, às vezes e até explorada ao saber o valor cobrado pela 

decoração de uma festa e o quanto recebe por seu trabalho. É comum passar dias sem dormir, e 

precisar recorrer aos energizantes para se manter acordada, e a ingestão de bebidas alcoólicas ou 

remédios controlados para suportar os desafios de sua profissão. Suas condições de trabalho, aliadas 

ao conjunto dessa química, já a levou a ser internada em um hospital psiquiátrico que descreveu 

como um “local horrível”, pois enquanto estava “dopada” teve sua calça jeans, relógio e bijuterias 

roubadas por outras internas. Na ocasião em que Leila nos contou esses fatos já conseguia rir da 

situação e dizer brincando: “Existe doido mental e doido emocional. Eu sou doida emocional; só 

piro quando fico muito atordoada.”  

Quanto ao segundo personagem de nosso enredo, Paulo, tem 50 anos, natural do Paraná, 

veio para o Acre ainda criança, onde cresceu, constituiu e perdeu família. Não conseguiu terras e 

tornou-se peão de fazenda, tendo trabalhado para vários patrões. Segundo ele a vida nunca lhe foi 

fácil, o que o faz tomar umas cachaças vez por outra para enfrentá-la. Quando mais jovem “ia 

levando a vida como Deus queria.” No entanto, em 2006 sua filha de 05 anos faleceu em função de 

um erro médico, fato que o levou a incidir ainda mais na ingestão de bebidas alcoólicas, vindo a 

perder o emprego e não mais querer arrumar outro. Depois de perder a filha, perdeu também a 

esposa, que já não se dispunha mais a viver com um homem alcoólatra e desempregado. Tornou-se, 

então, morador de rua, e nessa condição, não tinha como se alimentar e sustentar o vício. 

Perambulando pelas ruas de Rio Branco, identificou no terminal de ônibus urbanos uma grande 

árvore, onde passou a morar, uma gameleira. Valendo-se de suas habilidades como construtor em 

madeiras fez um tablado, espécie de assoalho suspenso nos altos da tal árvore onde passou a residir. 

Lá guardava sua lanterna, um cobertor, uma lona para abrigá-lo nas noites de chuva, uma caneca, 

um prato e uma colher. Passava o dia nas ruas; ora vestido e maquiado como bailarina, de saltos 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 219 

altos e laços no cabelo, ora trajado de Maicon Jackson e dançando como o cantor para arrecadar 

algum dinheiro. Ao anoitecer, valendo-se dos cipós que havia na gameleira, subia para seu refúgio 

noturno. 

 Nosso interlocutor nos conta que um dia havia tomado umas cachaças e tido a ideia de que 

era Tarzan. Tirou suas roupas e, só de cueca escalava os cipós quando os transeuntes do lugar 

chamaram a polícia, que não tardou a prendê-lo. Depois de interrogá-lo resolveram chamar o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU e encaminhá-lo ao Hospital Distrital de Saúde 

Mental, onde o diagnosticaram, erroneamente, como doente mental e deram-lhe uma carteira de 

deficiente que o isenta de pagar passagens de ônibus. Paulo nos diz que se embriaga e dança para 

driblar suas dores. Que há dias em que está com fome, mas que ao começar a beber, dançar e 

receber os aplausos a fome passa. A dança nesse caso se constitui mais que uma forma de angariar 

dinheiro. Significa uma forma de resistência à marginalização.  

Certa feita, Paulo estava no terminal de ônibus urbano quando soube que seu sobrinho havia 

sido assassinado e estava sendo velado. Imediatamente, com sua “carteirinha de doido”, como ele a 

denomina, tomou o primeiro ônibus em direção à funerária onde ocorriam dois velórios 

concomitantes e em salas distintas. Bastante embriagado, não se deteve no velório de seu familiar e, 

sim, no de uma idosa, evangélica e de boas posses. Debruçou-se sobre o caixão e se pôs a chorar e 

dizer: “Fio, quando o tio sobe que tinham feito isso com o cê o tio veio correno”. Logo Leila, sua 

irmã, bastante envergonhada, direcionou lhe para o velório correto. Quando o efeito da bebida 

passou Paulo chorava tanto pela perda do sobrinho, quanto pela vergonha do vexame feito. 

 Esporadicamente, fazendeiros que conhecem suas habilidades o arregimenta para trabalhar 

alguns dias em suas fazendas. Depois ele volta para seu cotidiano de exploração, marginalização, 

bebida e dança no Terminal Urbano. 

O terceiro e último sujeito de nossa pesquisa é Valdemar, 54 anos, também natural do 

Paraná, um dos filhos mais velhos do senhor Cláudio. Este, depois de muitos anos trabalhando em 

fazendas alheias, conseguiu comprar uma pequena propriedade rural no alto Rio Iaco em Sena 

Madureira-Acre, onde vive com sua família. Mesmo sem dominar a leitura e a escrita, produz uma 

literatura amazônica muito peculiar e tem seus filhos como seus escribas. Relata que adora aquele 

lugar e sua arte. Disse-nos alegremente: “Aqui eu vivo tranquilo. Cultivo minhas plantaçãozinhas, 

faço minha farinha de mandioca, vendo prá cooperativa, compro um bicho aqui outro acolá, invento 

minhas histórias e assim vou levando minha vida normal, normal.”  

Questionado quanto aos modos como produz sua literatura respondeu:  
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“Dando nome aos personagens de acordo com suas características. Na calma! Tranquilo! Se 

eu tiver perturbado não produzo nada!” 

Valdemar narrou-nos muitas de suas produções e ao querer vê-las ele nos disse que “os 

meninos levaram prá cidade prá mode passar pro computador!”. Não colocamos em suspeita a 

veracidade dessa informação. Aceitamos tão somente que se a literatura produzida por Valdemar 

não está codificada por escrito está bem narrada oralmente. Revelando-nos ou reforçando o 

significado da oralidade em sociedades não letradas.  As produções eram narradas mediante 

performances que envolviam: rebolado, danças, gestos e música. Seu corpo falava junto com sua 

cognição. Sua arte é produzida mediante a um currículo do ócio. (Machado, 2014) resultante da 

liberdade, do tempo livre e não de prescrições. 

CONCLUSÕES: ARTICULAÇÕES CULTURAIS ENTRE NARRATIVAS DE ARTISTAS 

MARGINAIS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS REFUNDADORAS 

Assim como Duarte (1986) em sua obra “A política da loucura (A antipsiquiatria)” produz 

uma história em quadrinho utilizando os personagens de Maurício de Souza, cartunista brasileiro, 

desenhista em quadrinho e criador da turma da Mônica, problematiza a loucura como uma questão 

de interpretação e afirma que uma aparente irracionalidade do comportamento humano vista numa 

pequena escala assume certa inteligibilidade quando vista em um cenário, nos colocamos a analisar 

o contexto em que os irmãos Souza vivenciam suas artes e suas loucuras, buscando articulações 

culturais com as práticas pedagógicas desenvolvidas nos institutos e universidades brasileiras em 

tempos de tentativa de desconstruções democráticas. 

O estudo nos permitiu o trânsito entre as características de artistas e de loucos dos irmãos 

provocando algumas articulações culturais com as práticas pedagógicas desenvolvidas no interior 

das universidades que talvez possam contribuir para refunda-las mediante insurreições 

epistemológicas. 

A pesquisa suscitou-nos a por em questão o significado da teoria e da prática, da linguagem 

escrita e oral, da sanidade e da loucura, da ciência e da experiência nos processos educativos e a 

analisar quão tênua pode ser a fronteira entre a arte e a loucura. Questões que não são recentes nem 

limitadas ao espaço da literatura educacional. Menos ainda, consensual. A título de ilustração 

citamos duas referências nessa direção: Santos (2002) que em sua obra “A crítica da razão indolente 

contra o desperdício da experiência”, coloca-se contra esses “desperdícios” e Moraes (2003) na 

obra “Iluminismo às avessas: produção de conhecimento e políticas de formação docente” em que 
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trata do “recuo da teoria”. Obras essas, que embora apresentem perspectivas diferentes, nos ensina 

muito. A primeira nega a modernidade e afirma a experiência e a segunda afirma a modernidade e 

denuncia as epistemologias do aprender a aprender, centradas na experiência e destaca a 

importância da teoria para que as ciências humanas não se coloquem em situação de ameaça. 

Buscamos refletir sobre práticas pedagógicas que de modo dialético relacionem pratica e teoria. 

Que rompam com perspectivas dicotomizadoras, posto que estas tendem a negar a inclusão e a 

democracia. 

Exploração e marginalização são algumas das condições de vida dos sujeitos da pesquisa 

que, valendo-se da decoração, da dança e da literatura como mecanismos de resistência os permitem 

transitar entre suas condições de artistas e de loucos para manterem-se vivos e afirmarem suas 

identidades; transgredindo fronteiras de modo a legitimar seus trânsitos indenitários. 

Ao estabelecermos articulações culturais entre as produções dos artistas entrevistados com 

as práticas pedagógicas desenvolvidas nos institutos e nas universidades avaliamos na esteira de 

Larrosa (1999) que em Pedagogia se ri pouco, se faz pouca arte, se exercita pouco a loucura. As 

práticas pedagógicas desenvolvidas nessas instituições de ensino tendem muito mais a dar forma às 

consciências, conformar sujeitos que formá-los pela e para a arte, a ciência, a cultura e a vida em 

suas múltiplas dimensões. Cegos e céticos os professores tendem a inclinarem-se à ciência a não 

enxergar as muitas possibilidades de articulações pedagógicas entre culturas produzidas em espaços 

que extrapolam as academias como, por exemplo, a leitura da exploração e marginalização como 

características dos sujeitos da pesquisa que, valendo-se da decoração, da dança e da literatura criam 

mecanismos de resistência que os permitem movimentar-se entre suas condições de artistas e de 

loucos para manter-se vivos e afirmarem suas identidades; transgredindo fronteiras de modo a 

legitimar seus trânsitos indenitários entre suas condições de doidos e artistas ou de artistas doidos. 
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Resumo 

O estudo tem como objetivo analisar algumas articulações culturais entre narrativas de três artistas 
marginalizados e as práticas pedagógicas de uma professora universitária. Do ponto de vista teórico-
metodológico fundamenta-se nos estudos culturais de Machado (2013), Thompson (1998), Larrosa 
(1996) e Williams (1979) e do método etnográfico, com ênfase nos estudos do cotidiano tal como 
proposto por André (2008). Pauta-se na análise de conteúdo de narrativas de artistas marginalizados da 
Amazônia Ocidental que transitam entre a condição de artistas e loucos para manterem-se vivos e 
afirmarem suas identidades no diálogo cultural com as práticas pedagógicas de uma professora 
universitária. O estudo correspondeu a quatro momentos: revisão da literatura sobre a temática; coleta 
de narrativas dos sujeitos da pesquisa; sistematização das informações colhidas a partir das categorias 
eleitas para o estudo; análise dos dados e escrita desse artigo a partir do referencial teórico estudado. 
Em termos de resultados a o estudo colocou em questão o significado da teoria e da prática, da 
linguagem escrita e oral, da sanidade e da loucura, da ciência e da experiência nos processos educativos 
e analisa quão tênue pode ser a fronteira entre a arte e a loucura. Buscou refletir sobre práticas 
pedagógicas que de modo dialético relacionem prática e teoria; que rompam com perspectivas 
dicotomizadoras, posto que estas tendem a negar a inclusão e a democracia. Analisamos que a 
exploração e marginalização vivenciadas pelos artistas sujeitos dessa pesquisa podem provocar boas 
articulações culturais com as práticas pedagógicas desenvolvidas no interior dos institutos federais de 
educação e das universidades de modo à refundá-las por insurreições epistemológicas. 

Palavras-chave: Articulações culturais; Artistas marginais; Práticas pedagógicas; Insurreições 
epistemológicas. 

MULTILETRAMENTO E INCLUSÃO: EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA NO PROJETO DE 

ENSINO PARA SURDOS E OUVINTES 

Tavifa Smoly Araripe – CAp (UFAC) 

Maria José Nascimento Correia – UFAC 

Caio Moreno Machado Aquino – UFAC 

INTRODUÇÃO 

A inclusão é uma questão de responsabilidade social. Numa problematização mais geral, 

falar de inclusão implica ter sensibilidade para visualizar aquilo que está além de limitações físicas 

e/ou cognitivas, uma vez que necessitam de inclusão todos aqueles que se encontram à margem dos 

direitos e das garantias necessárias à vida em sociedade.   

O debate da inclusão tem sido cada vez mais urgente frente aos retrocessos das políticas 

públicas que vêm impactando o Brasil especialmente nos últimos anos. Conforme o relatório de 

Desenvolvimento Humano da ONU, publicado em 09 de dezembro de 2019, o Brasil ocupa a 7ª 

posição na lista dos países mais desiguais do mundo [1], e este não é um simples dado, mas a 
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comprovação de que a luta coletiva pela inclusão, que perpassa a igualdade de condições entre as 

pessoas, precisa estar aliada ao engajamento dos governantes na defesa de uma sociedade 

democrática.  

Este trabalho visa discutir por meio de relato de experiência, a problemática da inclusão da 

pessoa com deficiência, em especial a deficiência auditiva, apresentando possibilidade de 

multiletramento com projeto de Ensino e reconhecendo, com base em referências como Bagno 

(2011) e Bittencourt (2011), a validade das obras literárias para o ensino e para as diversas formas 

de comunicação e acesso democrático à cultura.  

A experiência relatada compreende o desenvolvimento de um projeto de ensino 

desenvolvido com uma turma de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental de um Colégio de 

Aplicação, que resultou na participação efetiva de um aluno surdo em atividade de leitura e escrita, 

assim como sua socialização com os demais alunos da turma, aos quais, em contrapartida, foi 

oportunizado o aprendizado de símbolos básicos da Língua Brasileira de Sinais – Libras.  

Dessa forma, o texto está desenvolvido em duas partes: a primeira procura fazer um breve 

debate sobre as questões históricas e marcos legais que sustentam a necessidade de inclusão da 

pessoa com deficiência, numa perspectiva mais geral. Na segunda parte relatamos a experiência 

com o projeto de ensino que rompeu barreiras da surdez, reforçando o papel e a importância de 

ensino democrático e comprometido com a autonomia do educando, apresentando o uso da 

literatura como possibilidade de multiletramento. 

INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: A QUESTÃO HISTÓRICA E DEMOCRÁTICA 

Enquanto a inclusão social é pauta da luta contra as desigualdades de todo gênero, a inclusão 

da pessoa com deficiência configura um debate mais especifico em que a escola e o conjunto dos 

educadores contribuem significativamente. As práticas educacionais democráticas são um dos 

caminhos para a inclusão justamente por ser a escola um espaço de sociabilidade, em que as 

atividades nela desenvolvidas visam, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, a educação escolar, a preparação para o mundo do trabalho e para as práticas sociais 

(BRASIL, 1996, Art 2º).  

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 

2015), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é “destinada a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 
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pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015, Art 1º). Os 

termos igualdade, liberdade e cidadania contidos na função da lei não foram postos aleatoriamente, 

são, na verdade, representativos da noção de democracia na sociedade.  

  O Art 2º da mesma Lei define a pessoa com deficiência como:  

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.  

Nota-se que, neste contexto, que igualdade não é antônimo de diferença, mas configura a 

ideia de garantia de condições para que a desigualdade não seja justificada pela diferença, ou 

melhor, que a igualdade coexista com a diferença. Isso significa dizer, como bem expressa o texto 

da lei, que devem ser garantidas diferentes condições para diferentes pessoas, de modo que estas 

possam participar democraticamente da vida em sociedade.  

Mas nem sempre o direito à educação, ao trabalho, lazer foram garantidos à pessoa com 

deficiência. Os princípios adotados no brasil sobre a educação para pessoas com deficiência data de 

pouco mais de trinta anos. Antes disso, muitas nomenclaturas de cunho pejorativo eram utilizadas 

para defini-las, tais como inválidos e doentes, e elas eram segregadas do coletivo, aprendiam em 

espaços reservados e não podiam transitar em qualquer ambiente.  

E é claro que se formos pensar em sociedades mais antigas, a situação das pessoas com 

deficiência era bem pior, já que chegavam a ser consideradas sub-humanas e era comum o seu 

banimento do convívio social, bem como a prática do infanticídio. Conforme Santos, Velanga e 

Barba (2017, p. 316),  

A deficiência na Grécia antiga corresponde à situação de abandono, diante dos corpos 

sadios que era a representação viril da sociedade espartana. Na Esparta, as crianças 

com algum defeito eram abandonadas ou poderiam ser eliminadas, tendo em vista que 

eram consideradas sub-humanas.  

A condição de segregação das pessoas com deficiências ao longo tempo foi um fator que se 

materializou no pensamento das sociedades, especialmente as que aliavam-na à religiosidade de 

modo que muito tardiamente, alicerçadas nos direitos de igualdade e liberdade, é que se consegue 

alcançar a possibilidade de superação deste paradigma. Neste sentido, as sociedades democráticas 

possuem papel preponderante, já que desestrutura a ideia de poder absoluto e desvincula, por meio 

da ideia de laicidade, o Estado da Igreja, assegurando um alcance maior da cidadania.  
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Falamos em democracia não restritamente como a forma de um regime político, até porque 

ela é, como define Marilena Chauí, um enigma (2014, p. 144). Buscamos compreendê-la, de 

maneira mais ampla e significativa, como o conjunto das ações permanentes de luta pela 

inviolabilidade dos Direitos Humanos, de garantias de condições de igualdade, do respeito, do 

convívio com as diferentes ideias e modos de vida. Resumidamente compreendemos democracia 

como, nas palavras da mesma autora (2018, p. 104), “uma forma de existência social”.  

Para a concretização das garantias legais da pessoa com deficiência, portanto, é fundamental 

que haja democracia e que não só educadores e educadoras façam a sua parte, mas que as famílias e 

a comunidade escolar hajam conjuntamente, tendo ciência do seu papel na luta pela igualdade e 

autonomia dos educandos, compreendendo que autonomia é processual ou como disse Freire (2019, 

p. 105) “Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai de constituindo na 

experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas”. Dessa forma, para o processo de 

inclusão faz-se urgente compreender que nenhum percurso é completamente igual, que cada 

indivíduo é singular.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ROMPENDO AS BARREIRAS DA SURDEZ  

Este relato de experiência visa descrever as atividades de um projeto desenvolvido com uma 

turma do 4º ano do Ensino Fundamental, de um colégio de aplicação, que teve como foco a inclusão 

de um aluno surdo em atividades didático pedagógicas com base no desenvolvimento da leitura e da 

sociabilidade, tendo como recurso essencial o multiletramento através da Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS e do uso de tecnologias.    

Partimos da compreensão de que trabalhar com projetos em situações de ensino-

aprendizagem não significa simplesmente codificar um programa de trabalho a ser cumprido em 

sala de aula de modo interdisciplinar. Antes, significa compreendê-lo como uma ação política e 

ética, cuja prioridade é inserir o aluno em contextos de exercício de cidadania e democracia. 

Assim, o projeto foi elaborado e desenvolvido a partir de dois objetivos: primeiramente teve 

a intenção de resgatar os hábitos de leitura da linguagem escrita em obras físicas, que estava se 

perdendo entre os alunos dadas as facilidades de acesso a outras linguagens e resumos 

disponibilizados na internet. Outro objetivo foi acrescido ao projeto após uma roda de conversa 

realizada com a turma, onde notou-se a ausência de processos inclusivos no projeto que 

contemplassem um aluno surdo presente na sala.  
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Além de resgatar, houve a preocupação de ressignificar o hábito da leitura a partir da 

utilização dos livros de literatura, ao selecionarmos obras que guardam compatibilidade com o nível 

de escolaridade e idade dos alunos. Havíamos notado que, com o avanço das ferramentas 

tecnológicas, as leituras realizadas nos livros vinham sendo substituídas por formas mais atraentes, 

porém menos complexas e mais superficiais de aprender, no entanto, não poderíamos negar a 

importância do desenvolvimento científico possibilitado pelas tecnologias, o que nos levou a pensar 

como lidar com tal avanço e ao mesmo tento alia-lo ao uso das obras literárias físicas. 

Desse modo, dispomos do uso de computadores e smartphones com internet para fazer 

pesquisas sobre as obras literárias e seus respectivos autores, de modo que foi possível perceber 

diferentes estilos de escrita, identificando características gerais dos gêneros lírico, narrativo e 

dramático. Os resumos disponíveis na internet foram lidos e serviram de inspiração para que os 

alunos produzissem os próprios resumos, o que constituiu a segunda fase do projeto.  

A primeira fase se deu de forma colaborativa em que, sob a orientação e problematização 

levantadas pela professora, foram apresentadas noções de produção de resumo a partir da obra 

“menina bonita do laço de fita” da autora Ana Maria Machado, a partir da qual os alunos foram 

instrumentalizados em relação aos elementos que constituem um resumo de acordo com as normas 

da língua portuguesa. 

Para o alcance do segundo objetivo do projeto, que estava voltado para a inclusão do aluno 

surdo, partimos de pesquisas e discussões publicados em formato de artigos na revista Educação 

Especial, sobretudo do dossiê intitulado “Direitos linguísticos dos surdos: concepções e práticas 

inclusivas”. Por meio dele, foi possível compreender a oficialização da Língua Brasileira de Sinais 

– LIBRAS como parte dos diretos linguísticos dos surdos, na qual o protagonismo de lideranças 

surdas e seus aliados foram de total importância, definindo-a “não apenas como um sistema 

linguístico de estatuto natural no campo da ciência, mas, sobretudo, como a produção de expressão 

de uma identidade cultural coletiva das comunidades surdas nacionais” (FERNANDES, 

MARTINS, SCHMIDT & BERNI, 2019, p. 2).  

Aprofundamos também nossa compreensão sobre o multilinguismo brasileiro, discussão em 

que se insere o direito ao ensino bilíngue para pessoas surdas, sendo ele entendido não somente 

como a habilidade de ser proficiente em várias línguas, mas como a aprendizagem geral por meio 

de variadas linguagens, como escrita, imagética, corporal e ainda as variações linguísticas do 

português falado no Brasil.  
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Consideramos ainda que uma educação que se queira democrática e plural demanda o 

espaço da relação entre surdos e ouvintes no processo educacional, uma vez que só pode haver 

experiência inclusiva na educação através do estabelecimento de metodologias comuns aos dois 

grupos de indivíduos. Não desconsideramos o fato de que “as pessoas surdas possuem uma cultura 

própria e diferente da dos ouvintes” (SANTIAGO, BASNIAK, SILVA & ALMEIDA, 2019, p. 11), 

mas compreendemos que se a língua é fator de identificação cultural, a pessoa surda está 

inevitavelmente inserida nas duas culturas, devendo lhes ser assegurados, no entanto, processos 

educacionais que priorizem a língua de origem.  

Compreendido isto, passamos ao planejamento do processo de inclusão do aluno surdo, que, 

por sua vez, se deu a partir de análise do nível de compreensão do código da leitura e escrita da 

língua portuguesa apresentado por ele. Para isto, contamos com a disponibilidade da profissional 

intérprete de libras que o acompanha nas aulas, quem nos inteirou dos processos avaliativos do 

aluno surdo e prontamente assumiu a responsabilidade de, além de acompanhá-lo na leitura da obra 

selecionada, ensinar ao restante da turma a língua compreendida pelo colega, fornecendo-lhes 

símbolos básicos para a comunicação, o que garantiu a quarta e última etapa do projeto: 

apresentação dos resumos produzidos das obras em Libras.  

A seleção dos livros utilizados levou em conta o critério já mencionado de compatibilidade 

com idade e ano em que os alunos estavam matriculados, houve também o cuidado em diversificar 

os gêneros escolhidos para que os alunos tivessem contato com um número significativo de 

possibilidades de escrita. Além disso, foi nossa pretensão que os alunos observassem aspectos 

formais da gramática da língua portuguesa no texto escrito, sem que eles tivessem que decorar 

regras, mas que de forma mais natural pudessem perceber sua presença no texto e sua coexistência 

com as variações da língua portuguesa escrita.   

Neste aspecto, foi de fundamental importância o debate realizado por Bagno (2011) ao 

esclarecer que gramática e língua são coisas distintas, embora na escola comumente esta diferença 

seja apagada. Afinal de contas, se gramática normativa e língua fossem coisas equivalentes, o 

absurdo número de pessoas que não tem acesso ao estudo da norma padrão seriam pessoas sem 

língua. Portanto, é necessário compreender a língua como “a atividade linguística real dos falantes 

em suas interações sociais” (p. 13). Isso não significa dizer que os alunos estariam encerrados em 

sua atividade linguística própria, desvalorizando a aprendizagem da norma padrão, mas que 

estariam compreendendo o significado do estudo da gramática para a língua, ou fazendo o que 

Bagno chamou de “reflexão linguística” (Idem, p. 15).   
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Os alunos iniciaram a leitura das obras na escola e foram orientados a lerem também em 

suas casas, tendo sido assegurado, contudo, tempo pedagógico para que realizassem tal atividade no 

espaço escolar, dentro da carga horária do projeto. Embora tenha havido diretividade por parte da 

professora, já que os alunos foram devidamente instrumentalizados e estavam cientes da proposta 

do projeto a ser desenvolvido, a realização da leitura individual das obras promoveu autonomia dos 

alunos à medida em que eles puderam sistematizar suas percepções em forma de resumo e, através 

da socialização, aprender com os demais colegas.  

O texto do tipo literário foi escolhido para compor o projeto porque facilita a aproximação 

dos alunos com a atividade de leitura, além de ser um espaço rico e plural de aprendizagem, munido 

de amplas formas de representação social. Neste aspecto, Bittencourt (2011) defende que “Os 

estudos de textos literários têm assim como objetivo não apenas desenvolver ‘o gosto pela leitura’ 

entre os alunos, mas também fornecer condições de análises mais profundas para o estabelecimento 

de relações entre conteúdo e forma” (p. 340).  

Não obstante a literatura tenha se tornado um campo de estudo da língua portuguesa, a sua 

incorporação por outras disciplinas garante uma aprendizagem significativa e favorece a 

interdisciplinaridade. Neste sentido, Correia (2019) também reafirma a literatura “como produção 

de conhecimento histórico” e aponta que ela, “assim como quaisquer outras produções humanas 

significativas, possui grande papel na construção das representações sociais e históricas, obedecidas 

as variações relativas ao espaço, ao tempo e às concepções que lhes acompanham” (p. 28).  

A partir do texto literário os alunos construíram um resumo, por meio do qual iniciou-se a 

terceira parte do projeto: a oficina de libras, com o objetivo de melhorar a comunicação entre o 

aluno surdo e o restante da turma, de modo que fosse oportunizado o acesso democrático ao 

conteúdo das obras literárias selecionadas para o projeto.  Foi possível notar ainda o despertar do 

interesse pelo código da leitura e escrita, em língua portuguesa para o aluno surdo e, em 

contrapartida, aos demais alunos foi propiciado o conhecimento de símbolos básicos da língua 

brasileira de sinais – Libras, antes de acesso exclusivo do aluno com deficiência.  

Realizadas todas as etapas descritas chegou-se à parte final do projeto, que consistiu na 

socialização de cada um dos resumos em Libras com a presença dos familiares dos alunos e 

membros da equipe pedagógica e administrativa. O aluno surdo, sujeito na construção do projeto, a 

exemplo de outros alunos com deficiência auditiva, ficava a margem do processo e usufruto da 

leitura e escrita de instigantes obras literárias. De igual modo, os demais alunos que gozavam do 

privilegio do acesso a bens culturais de natureza literária não dispunham da devida instrução. 
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CONCLUSÕES 

Compreender o papel do educador e dos demais profissionais da educação no 

desenvolvimento do educando, seja ele com o sem limitações, é o ponto de partida para a inclusão. 

Isto porque, em muitos casos, recai apenas sobre o profissional mediador a responsabilidade de 

acompanhar o educando com deficiência, de modo que este acaba sendo privado dos processos de 

aprendizagem comuns aos demais alunos da turma e de forma que lhe seja naturalizada a barreira 

da sua limitação nas atividades didático-pedagógicas.  

Este trabalho significou uma rica oportunidade pensar o uso da literatura como aporte 

interdisciplinar que favorece o multiletramento sem, contudo, criar barreiras para a comunicação e 

expressão dos alunos, aliando o uso das tecnologias ao desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Representou também o modo colaborativo de desenvolver atividades em sala de aula, com 

sensibilidade e respeito necessários à prática da inclusão.  

O potencial formativo do projeto evidenciou-se à medida que houve a ampliação do espaço 

da comunicação entre surdos e ouvintes e em que a escrita literária serviu ao ensino da língua 

portuguesa ao mesmo tempo que abrangeu práticas multilinguísticas, multiculturais e de 

multiletramento. O referencial sobre educação especial em que fomos envolvidos também 

possibilitou o aprimoramento de nossa formação e o reconhecimento de que o profissional da 

educação não educa a partir de saberes finitos, mas com a consciência que cada nova realidade 

demanda novos saberes, novo olhares, enfim, novas sensibilidades.  

Através das discussões aqui trazidas nos permitiram refletir sobre o nosso papel como 

educadores e educadoras no processo de inclusão, em que ela não é apenas uma possibilidade 

dentro do ensino, mas um princípio educativo, norteado por uma visão de educação democrática. 

Além disso, a experiência relatada estabeleceu um vínculo maior entre o processo de ensino 

aprendizagem e o reconhecimento da diversidade, bem como facilitou o diálogo entre diferentes 

profissionais da educação, de maneira que o objetivo fim da educação escolar, de atuar no 

desenvolvimento do educando, preparando-lhe para as práticas sociais e o mundo do trabalho, se 

fizesse o objetivo de todos. 
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Resumo 

Esse estudo tem como objetivo socializar dados empíricos que reforçam o valor pedagógico de práticas 
de ensino voltadas para a diversidade como algo positivo ao processo de ensino aprendizagem, a 
inclusão como princípio educativo e o multiletramento como necessidade básica para uma educação 
que se queira democrática. Trata-se de um relato de experiência com projeto de ensino ocorrido em um 
Colégio de Aplicação vinculado a uma universidade do norte do Brasil, envolvendo uma professora do 
4º ano do Ensino Fundamental, seus 28 alunos, uma intérprete de Libras e a comunidade escolar, cujos 
principais objetivos foram: resgatar o hábito da leitura entre os alunos e contribuir com o processo de 
inclusão da pessoa surda. Adotando a abordagem qualitativa, analisamos o caminho percorrido através 
do projeto, refletindo sobre práticas educacionais democráticas, destacando aspectos históricos das 
barreiras sociais enfrentadas pelas pessoas com deficiência, e evidenciando a importância do uso da 
literatura para o multiletramento e o multilinguismo. Para o delineamento de bases teóricas recorremos 
às pesquisas e experiências com educação inclusiva disponibilizadas por meio de artigos no âmbito da 
revista Educação Especial (UFSM). Outras importantes referências do estudo foram: Freire (2019), 
Chauí (2014, 1018), Bagno (2011) e Bittencourt (2011), com quem dialogamos sobre democracia, 
autonomia dos educandos, variações linguísticas e as possibilidades de uso do texto literário em práticas 
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interdisciplinares e inclusivas. O estudo nos permitiu aliar o multiletramento aos processos efetivos de 
inclusão, garantindo o desenvolvimento de um ambiente saudável, harmônico e diverso para toda a 
turma, e colaborando com a construção da cidadania, baseada na justiça social, e na dignidade.  

Palavras-chave: Projeto de ensino; Inclusão da pessoa surda; Multiletramento e Democracia. 

ABSORVENDO A TELA E NEUTRALIZANDO A VIOLÊNCIA: DIÁLOGOS PEDAGÓGICOS, 

INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS COM A JUVENTUDE CIBORGUE 

Heleno Szerwinsk de Mendonça Rocha – UFAC  

Carlos Eduardo da Silva – UFAC 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é um barril de pólvora e um rizoma da desigualdade social e cultural em que, desde 

sua ocupação territorial até os dias de hoje, a violência sempre foi traço marcante. O abismo entre 

pobres e ricos na sociedade e a representação da política classista conservadora interdita sonhos e 

realidades, colocando a democracia numa situação de vertigem e contribuindo com a sabotagem das 

instituições democráticas pós-pleito presidencial. Isto fragiliza a percepção sobre as forças sociais, 

enquanto a escola se enfraquece na guerra cultural das redes, impossibilitando um ambiente de 

estabilidade ética e moral e contribuindo para que o ciclo de violência e a espoliação social dos 

mais pobres limitem sua participação política a um jogo de espelhos midiáticos.  

As intersubjetividades humanas se entrelaçam nas redes a partir da curiosidade gerando uma 

diversidade de percepções em relação as novas epistemologias da violência, as quais surgem por 

meio de ataques que disseminam imagens e representações negativas em relação à política e à 

escola, contribuindo para o processo de desinformação e desencanto social, e acentuando o 

preconceito e o racismo como práticas sociais aceitáveis e configurando a chamada juventude 

ciborgue.  

Frente a esse contexto, este artigo se propõe a identificar e analisar os principais traços e 

elementos discursivos representativos da juventude ciborgue que evidenciam novas epistemologias 

da violência e colocam a necessidade de reconfigurar o papel da escola e das práticas pedagógicas. 

A diversidade de pontos de vista sobre a crise e mutação da escola requer fazeres-saberes 

que sejam potentes para enfrentar as novas epistemologias da violência e do medo. O poder da 

imagem na representação política é rebatido por diálogos, insurgências e políticas que possam 

caminhar no sentido de fortalecer a escola como espaço de debate, reflexão e enfrentamento das 

novas epistemologias da violência por meio dos fazeres-saberes, mobilizando outros sentidos 
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educativos. A todo momento, imagens impactantes surgem nas redes sócio técnicas, de maneira que 

uma situação escolar se torne discurso, mote ou conceito para a elaboração de práticas de ensino. 

A gamificação, a youtuberização, a twiterização da juventude ciborgue reforça a reatividade 

e a reincidência de gestos tecnológicos que reneguem o preconceito e o racismo. Coexiste um 

entrelugar de inventividades hostis e delirantes da perversão sexual, além de tabus e contrassensos 

pelas redes, em nossa análise, como um “bolsão” de extremismo ideológico. Este epifenômeno da 

espécie humana é substrato de diversas formas, significações, maneiras e expressões do panorama 

de exploração sensorial na atualidade da escola, por meio de objetos técnicos, como um 

smartphone. As práticas de diálogo, as interpretações non-senses sobre a realidade, confrontam a 

sociabilidade à codificação cultural, exigindo dos educadores, um posicionamento firme e 

embasado na realidade concreta.  

Na intenção de debater os temas anunciados, o artigo está organizado em três partes, para 

além de introdução e conclusão. À primeira nomeamos “Netnografia como instrumento 

metodológico: o laboratório da juventude ciborgue” e nela definimos e apresentamos o método 

adotado para o estudo, colocando em questão as resiliências e vivências digitais da juventude 

ciborgue. 

Na segunda parte, “Tempos líquidos e existências virtuais: sintoma e quebra da autoridade 

pedagógica”, fazemos uma discussão através das categorias Tempo fluido e autoridade docente 

transfigurada e diluída, a partir de Bauman (2001) e Arendt (1992), respectivamente, para 

entendermos suas interferências no comportamento dos sujeitos da pesquisa, a juventude ciborgue.  

Na seção intitulada “A cultura de paz num cenário de guerra cultural: enfrentando a 

desinformação e o preconceito nas práticas de ensino”, apresentamos, em linhas gerais, um mapa 

das desigualdades sociopolíticas e culturais do Brasil, com dados relativos à violência e as formas 

poucos viáveis de enfrenta-la, como, por exemplo, as escolas militares, e colocamos em questão a 

posição de profissionais da educação em relação à transformação da instituição escolar e suas 

atribuições.  

Por fim, na conclusão, apresentamos formas de enfrentamento à conjuntura de violência e 

desestabilidade da autoridade docente e afirmamos o papel do professor, da escola e de práticas 

pedagógicas comprometidas com os princípios da diversidade e da inclusão.  
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NETNOGRAFIA COMO INSTRUMENTO METODOLÓGICO: O LABORATÓRIO DA 

JUVENTUDE CIBORGUE 

A pesquisa de natureza qualitativa aqui apresentada utilizou no seu percurso metodológico, a 

etnografia virtual ou netnografia. Esta pode ser compreendida com uma imersão no lócus das redes 

que são os ambientes virtuais cotidianamente analisados por meio de observações e coletas de 

materiais infográficos, textuais e discursivos de relevância, sendo seu rico acervo de conteúdos 

diversos, como imagens, vídeos e mensagens deixadas pelos usuários.  

Nessa lógica, a fim de captar os movimentos, as resiliências e vivências digitais da 

juventude ciborgue, foi observado o comportamento, os julgamentos e as condutas em relação à 

violência, tentando identificar as principais expressões de jovens, por meio do panorama discursivo-

narrativo da própria especularização da autoimagem. Os rastros digitais mais contundentes e 

relevantes sugerem que a violência esteja amplamente manifestada na linguagem de seus usuários 

em rede, corroborando as práticas sociais fora delas. Para Sales (2010, p. 20) “ciborguização 

expressa não apenas na íntima relação jovem-máquina, mas também os modos de conduzir a vida, 

em que as fronteiras culturais são permanentemente contestadas, confundidas, subvertidas ou 

transgredidas”. 

A internet se torna o principal laboratório vivo de exposição e investigação de práticas 

sociais no século XXI, assim como se apresenta como notório ambiente persuasivo de percepções e 

sensações na alfabetização das novas gerações. O tempo de conexão é vário mas incorre em 

acontecimentos e caminhos que não são previstos, porque as narrativas e experiências com as novas 

tecnologias são além de tudo distrações e imersões sensoriais. 

As redes sociais se tornaram ambientes nocivos à saúde humana e psíquica, pois inauguram 

uma era que está repleta de percalços para os identitarismos e para as comunidades epistêmicas. A 

desinformação e as fake news força os sujeitos socioculturais a assumirem extremismos e 

sectarismos sociais, culturais e políticos revelando a influência das tecnologias, e porventura, das 

redes sociais, na propagação e na disseminação de conteúdos de cunho preconceituoso e racista, dos 

quais a escola brasileira está afundada nos tempos atuais. 

TEMPOS LÍQUIDOS E EXISTÊNCIAS VIRTUAIS: SINTOMA E QUEBRA DA AUTORIDADE 

PEDAGÓGICA 

Apoiadas na precariedade e na incerteza constante, as vidas líquidas de indivíduos sitiados 

— importante falar também dos que sitiam os sitiados —, silenciados pelo silenciamento dos 
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temores, do consumismo, pelo espetáculo que as sociedades espetaculares – como destaca Boal 

(2009) –, utilizam para subverter a criatividade e a invenção em um engessamento de ideias e 

pensamento. Indivíduos fadados ao recomeço, a resiliência (subvertendo o sentido epistemológico 

da palavra para uma tendência de conscientizar o oprimido que a opressão é necessária para 

“crescer”), ao desafio dos inícios e ao fracasso dos finais. Uma empatia às avessas, mimética e que 

suspende o pensamento crítico: “destruição da criatividade”.  

Para Bauman (2007, p. 16), “a vida líquida é uma vida de consumo. Projeta o mundo e todos 

os seus fragmentos animados e inanimados como objetos de consumo, ou seja, objetos que perdem 

a utilidade (e, portanto, o viço, a atração, o poder de sedução e o valor) enquanto são usados”. Por 

outro lado, Adorno (2005, p. 14) destaca a “informação cultural” que pode estar camuflando a 

consciência estético-artística, destruindo a capacidade de criar e recriar dos educandos.  

“Tudo é vário. Temporário. Efêmero. Nunca somos, sempre estamos!”, frase de Chico 

Buarque, ao falar das relações interpessoais, das dificuldades de um tempo pós-moderno e de vidas 

baseadas na liquidez dessa pós-modernidade onde as interações são temporariamente aceitas, pois a 

inovação está sempre a porta (BAUMAN, 2004).  

As constantes mudanças de percepções-sensações têm em muito contribuído para que 

valores, representações e imagens que consideramos de extrema relevância seja visto por outros 

ângulos e ensejem diferentes práticas de ensino. A violência é produto do preconceito e do racismo. 

Os fazeres-saberes artísticos e estéticos se afirmam em contraposição às novas epistemologias da 

violência e do medo. Como afirma Bauman (2001), esse movimento constante – e líquido de ser da 

sociedade pós-moderna – pode desconstruir muitos dos valores que produzimos, conscientes de sua 

condição humana e de sua inserção em uma sociedade, possibilitando ressignificações.  

São mudanças repentinas, sem um processo, e um tempo curto para se consolidar os hábitos, 

as rotinas, os pensamentos e as formas de agir. A forma e o processo não são mais prioridade, assim 

como a permanência das ideias, das direções, do tempo. Não há mais solidificação nas realizações 

pessoais, de uma hora pra outra tudo pode mudar ou se “transformar”. Essas dentre outros 

processos, como aponta Bauman (2007), são sintomas de uma sociedade já submersa na liquidez, 

assumida pela pós-modernidade. 

Nestes termos, torna-se grande a busca pela satisfação pessoal, em que ocorre uma espécie 

de privatização da vida pessoal através das redes sociais em que tudo é um espetáculo, tudo se torna 

mídia e produto de consumo. Notam-se nessa profusão da modernidade, relações que se tornam 

mais verticais, como ressaltam Vinha et al (2017, p. 28), proferindo sobre essa diluição do lugar da 
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autoridade que “se por um lado as pessoas passam a ter cada vez mais voz e a opinar, por outro, 

‘tudo’ passa a ser questão de opinião, independente do conhecimento do assunto de quem a emite”. 

E demonstrando a ótica dos professores sobre os alunos, os autores concluem que os professores 

atribuem a essas significativas transformações, a razão do desrespeito à autoridade, o 

individualismo, desinteresse, imediatismo, resistência às regras e incapacidade de lidar com 

frustrações. 

Para Silva (2000, p. 33), o currículo oculto e midiático se manifesta por meio de um 

“conjunto de atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte explícita do currículo, mas 

que são implicitamente “ensinados” através das relações sociais, dos rituais, das práticas e da 

configuração espacial e temporal da escola”. A proteção social sendo ameaçados, assim como a 

adesão irresponsável de certos argumentos e fatos que creditem o fracasso ao sentido escolar, tendo 

resultado negativamente para o ensino e para a manutenção dos valores culturais, sociais e éticos 

que possam ser trabalhados por meio de diálogos, insurgências e políticas. A violência do Estado 

deve ser respondida com o pacifismo e ressignificação das marcas sociais degradantes, procurando 

pautar os objetivos do ensino com novas epistemologias da violência, que abrandem o cenário de 

confronto entre ricos e pobres. 

Com respeito a autoridade Arendt (1992), discorrendo sobre a falência da autoridade no 

mundo moderno, retrata a crise do declínio da autoridade e das crises que a antecederam 

culminando nos regimes totalitários do século XX e que hoje possui raízes — e por que não dizer: 

raízes profundas — na crise política atual. Segundo a autora “tanto prática como teoricamente, não 

estamos mais em posição de saber o que a autoridade realmente é” (ARENDT, 1992, p. 128), 

deixando claro o desaparecimento da autoridade em um mundo de aparências, de imposição da 

violência e do autoritarismo como uma forma de autoridade. E dentro do contexto da pós-

modernidade, onde há o desrespeito mútuo da autoridade, a busca pela individualidade, do 

imediatismo duro e da incapacidade de lidar com o fracasso e frustrações cada vez mais presentes 

na humanidade, o declínio da autoridade, transfigurada na diluição dela, se torna em um verdadeiro 

colapso social, político e na educação. 

A CULTURA DE PAZ NUM CENÁRIO DE GUERRA CULTURAL: ENFRENTANDO A 

DESINFORMAÇÃO E O PRECONCEITO NAS PRÁTICAS DE ENSINO 

O Brasil é um dos países da América Latina mais desiguais e violentos, incorrendo em um 

alto número de homicídios e feminicídios nas grandes cidades. O reconhecimento do seu passado 
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requer a consideração da colonização e da modernidade “capenga”, assim como o apagamento, a 

expropriação e o extermínio de culturas ameríndias, por meio das quais os exploradores construíram 

a identidade nacional. Que imagens mais pesam no ideário para a escola e para construção social? 

Os memes sobre a política brasileira tem revelado um aniquilamento da cultura nacional diante da 

superficialidade de tratamento da realidade concreta, o que influencia diretamente a percepção de 

jovens mais do que de livros. O apagamento da historiografia nacional frente ao revisionismo 

histórico emerge como obstáculo às didáticas e práticas de ensino mais abertas, democráticas, 

participativas e flexíveis.  

A escola brasileira se vê debatendo contra esses estereótipos e arquétipos sociais que 

negativamente prejudicam à formação cultural. Para Fanfani (2006), a personalidade do professor 

como sujeito de transformação da sociedade segue comprometida, pois a massificação e a exclusão 

escolar aprofundam ainda mais às contradições do ensino, que atinge as famílias, as instituições de 

ensino, assim como as estruturas do governo e de profissionais e alunos, gerando um ambiente de 

desencanto social. Alguns problemas no ensino são indesviáveis, como: a violência escolar, a 

desordem, a pouca predisposição de esforço, a falta de interesse e os problemas disciplinares. Além 

disso, um governo age desinformando ao mesmo tempo que constrói ideários perversos que 

atingem a militância política. 

Para a infância criminalizada em uma das sociedades mais desiguais do mundo, as escolas 

cívicos-militares são consideradas milagres, sob o ponto de vista das garantias sociais, mesmo que 

cada vez mais se vitimam desconhecidos, em plena luz do dia, na periferia, causando perdas 

humanas. As vias democráticas não são consideradas como caminhos para transformação social 

diante do pensamento político insurgente da Nova Direita. O desinvestimento nas universidades e 

na cultura, para sufocar o pensamento crítico, e instauram no país, uma ditadura sutil, desde o 

primeiro ano de mandato, um desconforto social que emana para todos. 

A forte oposição da classe de professores, gestores, técnicos e ministros da educação em 

relação aos passos de transformação da instituição e suas atribuições, revela o que vivemos, para 

Santos (2018, p. 42) um período no qual as mais repugnantes formas de desigualdade social e de 

discriminação social se estão a tornar politicamente aceitáveis. O uso de smartphone não é um 

comportamento desapercebido ao ambiente escolar. As subjetividades sugerem caminhos próprios 

que vem a partir da representação de arquétipos e estereótipos sociais sobre os indivíduos e suas 

singularidades. A geração Nintendo, ou mesmo, nativos digitais, apresentam paradoxos que 

representam mais que a complexidade da crise da escola, exprimem uma crise no modo de pensar a 
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escola (CANÁRIO, 2006). A cultura do ódio e a banalização da violência chegam à escola com 

muito impacto e vertente. São comportamentos evasivos dos estudantes que evidenciam a crescente 

perda de autoridade pedagógica dos professores. 

Para Netto (2003) “embebedar vídeos ou tweets tem o sentido de chamar para si, de 

incorporar, trazer para seu próprio corpo. Nesses gestos, e em tantos outros comuns à experiência 

de fruir e participar das redes on-line, produz-se a expressão desses fazer meu, tornar semelhante a 

mim aquela imagem de um outro”. A sociedade do espetáculo que elege youtubers para serem seus 

representantes políticos colocam uma barreira na discussão mais ampla desses temas, porque 

justamente a opinião pública age como uma esponja do pensamento social das elites, visando 

desestimular e atingir a educação básica, em movimentos de retrocesso nas estruturas e setores do 

MEC. Atacam tanto estudantes quanto professores nas redes sociais, sendo a imagem de uma 

universidade paralisada e asfixiada, uma indução midiática e estratégia de representação do poder. 

Por que não trazer essa a prática para o conflito de discursos e da linguagem nas salas de aula? 

O twitter do atual ministro da educação com declarações/repercussões negativas às bases da 

cultura escolar germina inúmeros estereótipos e arquétipos que prejudicam à consolidação e à 

construção do trabalho escolar, enfraquecendo o educador-formador na organização pedagógica, 

sob o ponto de vista teórico, didático e organizacional. Ademais, esta comunicação científica teve o 

objetivo central de reunir, identificar e discutir os principais traços e elementos discursivos 

representativos, que ampliem o entendimento do preconceito e do racismo, manifestados pela 

juventude ciborgue por meio das redes sociais que atinge a escola. 

CONCLUSÕES 

Esta comunicação científica teve o objetivo central de reunir, identificar e discutir os 

principais traços e elementos discursivos representativos dos fazeres-saberes artísticos e estéticos 

em contraposição às novas epistemologias da violência. Entendemos que os arquétipos e 

representações negativas em relação à escola alcançam a saturação e resultado disso é a acentuada 

escalada de casos de violência envolvendo professores e alunos. O sistema educacional como um 

todo está sendo descreditado pelo discurso oficial de representantes nacionais, homens que, como 

aponta Larossa (2006), não conhecem a si mesmos, que se enganam a si mesmos, que não são o que 

dizem que são e o que creêm que são (p. 24).  

A desorientação pedagógica e a destruição do sentido escolar é obra de um conjunto 

autoritário imagético/midiático que tenta arrefecer o papel da escola na superação das 
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desigualdades, assim como bloquear a formação de pensamento crítico de estudantes que podem 

ressignificar as importâncias e finalidades educativas tendo em vista a estabilidade e harmonia 

social. O conhecimento visto como forma de manutenção de poder tem sido sonegado aos mais 

pobres, de modo que, ao longo de décadas, o empresariado conviveu muito bem com o 

analfabetismo e com a baixa qualidade da educação.  

O descompromisso social, o fanatismo religioso e consumismo exagerado amargam as 

novas gerações que desprovidas de valores e comportamento reativos à sujeição autoritária, vem 

assumindo posturas preconceituosas e xenófobas em relação a diversidade cultural e social 

brasileira. O multiculturalismo é o alvo do neoconservadorismo, e atingem os extremos nas redes 

sociais e nos comentários que destilam o ódio e preconceito da origem geográfica. Além da postura 

de combate as ideologias de gênero, por tratarem de atingirem a matriz autoritária. 

Diante do exposto, faz-se importante enfatizar a necessidade de os professores assumirem a 

responsabilidade ativa pelo levantamento de questões sérias acerca do que ensinam. Temos uma 

ampla diversidade no público escolar, em muitos casos advindos de grupos excluídos e 

marginalizados, sem o reconhecimento cabal dos direitos e deveres de sua própria condição cidadã. 

Em contraposição, há uma minoria da elite que acessa a escola e tem uma trajetória garantida pelos 

privilégios de classe e pela abundância de oportunidades/experiências de trabalho.  

Em razão disto, práticas de ensino que perpassem as inquietações e representações das novas 

epistemologias da violência podem ser desamarradas dos sujeitos por meio dos fazeres-saberes 

pedagógicos política e democraticamente comprometidos. As sociedades avançadas 

tecnologicamente ainda cultivam e exercem o preconceito e o racismo como importantes 

ferramentas de controle social/moral, o que deve ser debatido e refletido nas telas dos estudantes 

que tanto se transformam pelo outro. 
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Notas de fim 

1 Significa a simbiose entre o ser humano e seu ambiente tecnológico. Resultantes da combinação de um ser e da 
máquina. 
2 O assassinato de Maria Gabriela, uma criança de sete anos que foi atingida em uma operação policial dentro do pátio 
da escola, no complexo de favelas da maré, em agosto de 2019, na cidade do Rio de Janeiro. 
3 A comemoração do governador do Rio de Janeiro, sob a ponte Rio-Niterói, após um sequestrador ser morto, em uma 
operação de resgate em um ônibus, sem perdas, seja motivo para protagonizar um espetáculo midiático. 
4 O poder é concebido não como tendo origem em um centro, mas como estando capilarmente difundido por toda rede 
social. 

Resumo 

Este artigo tem por objetivo identificar e discutir os principais elementos de discursos representativos 
dos fazeres-saberes em contraposição às novas epistemologias da violência. Nele, levantamos o aspecto 
das urgências didáticas impostas pelas novas tecnologias nas diversas situações pedagógicas, as quais 
demandam diálogos, insurgências e políticas na busca da cultura da paz. Partindo da análise 
netnográfica com base em Salles (1993), mergulhamos nas redes, principalmente, em portais de 
informações, canais do youtube e mídias sociais, como instagram, twitter e facebook, coletando 
argumentações, imagens e significados que alcançassem as novas epistemologias da violência e do 
medo, em que a juventude ciborgue encontra-se reativa e aleatória quanto ao modus operandi de 
smartphones. A fundamentação teórica teve a contribuição de autores como Bauman (2001) Silva 
(2000) e Larossa (2006), os quais nos ajudaram a identificar e analisar as diversas imagens e 
representações que se fazem em torno da escola e muitas vezes veiculam à desinformação e o 
desencanto social assim como acentuam o preconceito e o racismo em sala de aula. As fontes 
pesquisadas expõem o fogo-cruzado do noticiário e a coexistência e multiplicação de seres e rastros 
virtuais e atingem temas importantes, como a cultura e a educação, que são bombardeados e 
polemizados negativamente pela opinião pública. Notamos que na maioria dos gestos tecnológicos 
deixados pela juventude ciborgue, prevalece a contraposição de fazeres-saberes ao exercício do diálogo 
e discussão de temas emergentes e necessários ao exercício da cidadania. A práticas pedagógicas 
desenvolvidas em sala de aula podem em muito contribuir para neutralizar a violência e o preconceito 
nas telas, oportunizando fazeres-saberes mais sintonizados com as práticas e urgências didáticas por 
meio da apropriação de novas tecnologias.  

Palavras-chave: Novas epistemologias da violência; Juventude ciborgue; Fazeres-saberes; Netnografia; 
Praticas de ensino.  
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Resumo 

Este painel apresenta e discute três diferentes trabalhos vinculados ao Observatório Internacional de 
Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica - OIIIIPe, criado em 2015 e que conta, hoje, com a 
participação de 26 Universidades públicas, nacionais e internacionais, e cerca de 100 pesquisadores. O 
primeiro trabalho descreve uma pesquisa em parceria com uma professora de Educação de Jovens e 
Adultos de um Município do Rio de Janeiro e também pesquisadora do OIIIIPe, por meio da qual foi 
investigada a concepção que outros professores desenvolvem sobre o conceito de dialogicidade em 
Paulo Freire. O referencial analítico fez uso da Perspectiva Omnilética de análise, por intermédio da 
qual foi possível observar diferentes culturas, políticas e práticas em jogo dialético e complexo ao 
mesmo tempo, nos depoimentos dos professores entrevistados. O segundo trabalho narra a experiência 
da participação de uma das universidades no OIIIIPe em si mesmo, os desafios pelos quais passou e as 
implicações a que tal caminho levou, numa brilhante narrativa em que ônus e bônus assumem suas 
positividades e potências no amadurecimento e enriquecimento de toda uma equipe. O terceiro 
trabalho retoma a parceria entre universidade e escola, para apresentar uma experiência “pibidiana” de 
formação de professores em exercício (da educação básica e da universidade) e de futuros professores, 
e narra com um especial toque de entusiasmo e parceria o quão gratificante tal experiência se revelou, 
para todos os envolvidos. Nossas conclusões apontam que o movimento de insurgência, de 
(re)existência, enfim, mais do que necessários, são o que mantêm vivas as chances de que, juntos, 
universidades e escolas, professores e outros atores sociais, sejam capazes de resgatar a esperança, a 
força e a tranquilidade necessárias à retomada de nossa história e autonomia – algo que está 
intrinsecamente embutido nos objetivos e metas do OIIIIPe. 

Palavras-chave: Perspectiva Omnilética; Processos Formativos; Dialogicidade; Trabalho Coletivo; 
Diferenças 

A DIALOGICIDADE FREIRIANA PARA PROFESSORES DA EJA EM TEMPOS 

CONSERVADORES: UMA TESSITURA OMNILÉTICA DO OIIIIPE/UFRJ 

Mônica Pereira dos Santos – UFRJ 

Rita de Cássia de Souza da Silva – E.M. Barão da Taquara 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, particularmente após a posse de Jair Bolsonaro na Presidência da República, 

muito se tem discutido sobre os rumos que a educação, nos diferentes níveis e modalidades, vem 

tomando. Sob os ventos que as novas tecnologias, sistemas de comunicação e as relações 

econômicas que se estabelecem com os bens de consumo vêm soprando e imprimindo nas 

instituições educacionais, surgem cada vez mais denúncias de que a educação básica, 

principalmente aquela destinada aos trabalhadores e aos seus filhos, não tem apresentado resultados 

satisfatórios devido às práticas embasadas no pensamento de Paulo Freire. Essas “denúncias” são 

motivadas e impulsionadas por grupos que se autodenominam “conservadores”, após as mudanças 

que ocorreram e ainda estão a ocorrer no cenário político.        
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A educação básica e o ensino superior vêm sendo condenados nos tribunais da “inquisição” 

da direita, pois estariam impregnados de ideologias progressistas (intituladas de “comunistas” pelos 

conservadores, como se tal adjetivação fosse uma ofensa ou um xingamento) influenciadas pela 

pedagogia freiriana. Ataques da alta cúpula do governo vêm desprestigiando e acusando o já 

falecido educador Paulo Freire, que é patrono da Educação brasileira desde 2012 e possui enorme 

reconhecimento internacional, pela situação educacional e pelo baixo índice de aproveitamento que 

os estudantes brasileiros têm alcançado nas avaliações de larga escala, tanto em âmbito nacional 

quanto internacional. 

O presente artigo tem como objetivo buscar compreender, a partir de uma pesquisa de cunho 

etnográfico, alinhada aos objetivos de pesquisa do Observatório Internacional de Inclusão, 

Interculturalidade e Inovação Pedagógica, como alguns professores que trabalham com 

adolescentes, jovens e adultos, em Duque de Caxias, concebem as ideias de Paulo Freire e se em 

suas ações pedagógicas existem posicionamentos apontados pelo educador. 

Cabe esclarecer que o OIIIIPe tem por objetivo comum a todas as equipes que o compõem 

investigar contradições e perspectivas emergentes em propostas e experiências de inclusão, 

interculturalidade e inovação pedagógica desenvolvidas nas instituições educacionais, em seus 

diferentes níveis, modalidades e espaços, por meio de variadas metodologias e de subprojetos de 

pesquisa que são desenvolvidos colaborativamente pelas instituições participantes, que englobam 

ensino superior e educação básica, sendo respeitadas as especificidades de cada uma. As principais 

questões que orientam o OIIIIPe são: Quais são as concepções e contradições emergentes em 

propostas e experiências de inclusão, interculturalidade e inovação pedagógica, desenvolvidas nas 

instituições educacionais e na formação de educadores das instituições participantes? Como 

potencializar a articulação e a participação das equipes de pesquisa sem negar e sem essencializar 

suas diferenças, promovendo processos críticos e criativos na relação entre pares? 

Retornando ao presente artigo, para conduzir e direcionar nossas análises e reflexões sobre 

os diferentes depoimentos de alguns professores que trabalham na EJA, em Duque de Caxias, 

construiremos tessituras com as concepções apresentadas por Santos (2013) através da perspectiva 

Omnilética.  

SOBRE A OMNILÉTICA 

Trata-se de uma das perspectivas adotadas no OIIIIPe, de autoria inicial de Santos (2013) e 

que se propõe a estar em permanente construção. Tal perspectiva traz em sua constituição nuclear 
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uma ferramenta analítica que possibilita estabelecer conexões e investigar quais são os pensares, 

ações, contradições, posicionamentos, silenciamentos, avanços e retrocessos frente aos fenômenos 

humanos e sociais; em nosso caso, às práticas pedagógicas. Assim, ao propor a construção de uma 

reflexão crítica e imersa nas dimensões culturais, políticas e práticas, entretecidas dialética e 

complexamente, torna-se possível verificar situações limites e apontar diferentes modos de 

compreender os pensamentos e condutas dos professores. 

A perspectiva omnilética não se quer teoria; quer-se, mesmo, uma perspectiva analítica em 

constante desenvolvimento. Ela possui apenas um pressuposto: o de que os eventos e fenômenos 

humanos e sociais são, ao mesmo tempo, culturais, políticos e práticos, e são entretecidos dialética e 

complexamente. Dito de outra forma, tudo que nos acontece ou que somos é perpassado por 

valores, decisões e ações (inclusive as ações de nada se fazer) que estão em encontros e 

desencontros moto contínuo, envoltos em contradições e constantemente abrindo brechas que 

provocam novas transformações nos valores, decisões e ações em jogo. 

Assim, a perspectiva omnilética trabalha com estas cinco dimensões (culturas, políticas, 

práticas, dialética e complexidade) juntas, para o quê inspira-se, particularmente, em três autores: 

Booth (1996, 2002, 2006, 2011), Lukács (1979, 2003, 2010) e Morin (1986, 1999, 2005, 2007). Sua 

“novidade” está em que, ao trazer à cena categorias atribuídas a pensamentos costumeiramente 

considerados moderno e pós moderno, lança a si mesma um desafio epistemológico: o de desafiar a 

certeza (moderna) de que não se pode fazer dialogar estas duas vertentes de pensamento. 

Apostamos que sim, podemos. Afinal, esta separação “epistêmica”, em nossa interpretação 

fundamentada em nossas leituras dos autores aqui mencionados, nos parece mais convencional do 

que epistemológica, propriamente dita. 

Neste sentido, a análise omnilética, como veremos adiante, buscará olhar os eventos sob 

diferentes ângulos, considerando que ora um, ora outro aspecto possa parecer predominar sobre os 

outros, e que, ao se mudar de ângulo ou considerar outros olhares em jogo, novas interpretações são 

igualmente possíveis e legítimas – mesmo que, por vezes, incompatíveis com o que defendemos. 

Nesta direção, nossas análises tendem a chegar mais a perguntas; e nossas respostas, não são 

finalísticas, nunca são um ponto de chegada. Quando muito, novos pontos de partida. 

A PEDAGOGIA DO DIÁLOGO: UM LEGADO FREIRIANO  

Segundo Oliveira (2004), o educador Paulo Freire, em Pernambuco, começou a desenvolver 

seus trabalhos de alfabetização, ainda na informalidade da EP (Educação Popular), buscando 
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adequar seus métodos e objetivos às especificidades dos alunos, que, nos anos de 1950, sequer 

tinham o direito de frequentar os bancos escolares. Freire defendia um fazer pedagógico com alunos 

jovens e adultos como ato político por excelência, pois tinha como foco estabelecer relações com o 

que era ensinado e os saberes trazidos pelos alunos.  

 Paulo Freire principia, em sua ação pedagógica, uma educação voltada para a criticidade 

das condições sociais e elege o diálogo como timoneiro das transformações históricas mediadas 

com e através dos homens, negando e rejeitando uma educação mecanizada, técnica e abstrata, que 

servia apenas para atender as demandas da expansão industrial, engrossando as fileiras de uma 

“mão de obra” pouco engajada, politicamente desinteressada e que atendiam às intenções eleitorais 

de políticas manipuladoras. A educação de adolescentes, jovens e adultos, no Brasil, na década 

1950, viveu o dilema que girou em torno de ser um espaço que garantisse as apropriações 

curriculares de ensino-aprendizagem que eram oferecidos no ensino oficial e um desdobramento da 

EP, tendo Freire à frente desse projeto, no MEC, na construção de um saber com o aluno e não 

sobre ou para o aluno, a fim de promover a elaboração de uma realidade dialógica e crítica das 

situações culturais, políticas e econômicas. 

Com a chegada dos militares ao poder, em 1964, o fortalecimento do diálogo como 

instrumento educativo e político foi interrompido e silenciado, pois homens, mulheres, educadores, 

intelectuais, artistas ou membros da sociedade civil que lutassem por uma educação crítica e que 

denunciassem as estruturas do poder, eram taxados de comunistas, inimigos da nação e acusados de 

colocar em risco o futuro das famílias brasileiras. Ao que tudo indica, existe um retorno de tais 

concepções, atualmente, pois presenciamos, na sociedade, a luta pela imposição de vieses 

ideológicos que excluem minorias, que nas últimas décadas, tiveram visibilidades e a garantia de 

alguns direitos.   

 Devido à complexidade das culturas e à maneira pela qual se desenvolve o conhecimento 

humano, Morin (2011) considera que ideias políticas expulsas, podem se esconder, hibernar e 

reaparecer de modo autoritário. Sobre isso, Morin (2011) postula que 

Em resumo, portanto, em cada civilização, a partir de arquétipos milenares, grandes 

tradições culturais desenvolvem-se, esgotam-se ou transformam-se, em 

fase/defasagem com os ritmos e períodos de um determinado tempo sociológico 

evolutivo menos lento, estando submetidas a acelerações, retardamentos, 

modificações, destruições, provocações, de um lado, por um tempo propriamente 

político, de outro lado, pelas descobertas, inovações e criações propriamente 

cognitivas. 
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Neste sentido, o pensamento complexo concebe que as ideias, ideologias, sistemas políticos 

e culturas que considerávamos que estavam no passado, estão apenas silenciadas e podem hibernar 

de acordo com as mudanças que as forças hegemônicas impõem. Na atualidade, as governanças têm 

apontado o educador brasileiro como o grande responsável pela falta de qualidade da educação do 

nosso país. Autores como Moacir Gadotti, no entanto, ao escrever o prefácio do livro 

“Conscientização” de Paulo Freire, traz uma análise problematizada e problematizadora do que 

acontece nas escolas brasileiras, concluindo exatamente o contrário: a mercantilização da educação 

faz com que a escola seja vista como um balcão de negócios e não como um direito, e os mais 

prejudicados são os filhos dos trabalhadores. Concluindo assim, que há mais ausência do que 

presença das ideias freirianas em nossas instituições escolares: 

Se houvesse um pouco mais do conhecimento e de compreensão das ideias freirianas e 

de valorização no campo educacional brasileiro, as pessoas saberiam que as 

contribuições de Paulo Freire ainda não alcançaram  a nossa educação, Pelo contrário: 

assistimos a um processo de fortalecimento da “mercoescola” de privatização, de 

mercantilização da educação, e não em direito, da ausência da educação cidadã, 

emancipadora, que desfralde bandeiras e faixas pela inclusão da educação que 

humaniza, que não coloniza mentes e corações (FREIRE, 2016, pg. 26).  

Na sua trajetória como educador engajado politicamente, Freire teve como preocupação em 

suas práticas pedagógicas desenvolver um pensar, um agir que instrumentalizassem os alunos a se 

distanciarem de suas realidades para compreenderem mais de perto a opressão. Não considerou o 

seu fazer pedagógico um método, mas um posicionamento político de libertar outros em prol da 

conscientização. Ela usa o termo “conscientização”, porém confessa que o termo fora criado por 

uma equipe do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros). Ao se apropriar do conceito de 

conscientização, Freire o compreende como uma “decisão” uma “atitude”, um “posicionamento” 

que se aprofunda à medida que adolescentes, jovens, adultos, e idosos de forma relacional e 

dialética, vão se aprofundando e tomando consciência crítica de quais ações serão estabelecidas 

para desencadear um processo de humanização mediante a opressão, restabelecendo a inclinação 

ontológica dos seres de promoverem uma leitura crítica da realidade, e, ao mesmo tempo, 

potencializar transformações impulsionadas  pela liberdade. 

PESQUISA DE CAMPO 

A rede municipal de ensino de Duque de Caxias possui 40 escolas que oferecem EJA. 

Realizamos a pesquisa em duas escolas, que estão localizadas em Imbariê, no 3º distrito, de Duque 
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de Caxias. A pesquisa constituiu-se de um estudo de caso em uma abordagem qualitativa (ANDRÉ, 

2013) e a estratégia metodológica foi a realização de entrevistas semiestruturadas com 9 professores 

das etapas III, IV e V. A EJA, nesse município, é estruturada por etapas. As etapas I, II, III 

correspondem aos “anos iniciais de escolaridades” e as etapas IV e V aos “anos finais” do ensino 

fundamental. Por ter como característica a aceleração, cada etapa equivale como se o aluno cursasse 

dois anos de escolaridade. A etapa I é o 1º ano de escolaridade, as etapas II correspondem aos    2º e 

3ºanos de escolaridades, a etapa III os 4º e os 5º.  As etapas finais são a IV (6º e 7º) e a V (8º e 9º). 

Ao concluir a etapa V, o aluno deverá ingressar em uma escola estadual para cursar o ensino médio. 

O município de Duque de Caxias foi escolhido, primeiramente, por ser onde atuamos 

profissionalmente e por já termos uma experiência na EJA, de 13 anos. Duas escolas foram 

selecionadas para realização das entrevistas. Essas escolas foram escolhidas por serem de fácil 

acesso à área de atuação da pesquisadora que coletou os dados e por serem indicadas pela Secretaria 

Municipal de Educação (SME/Duque de Caxias). Para manter o sigilo sobre os entrevistados, 

denominamos, aleatoriamente, as escolas de A e B. Na Escola A - Educação Infantil, 1º segmento 

do Fundamental e EJA – foram entrevistados 4 professores das seguintes disciplinas: Ciências e 

Língua Portuguesa. Os 4 professores que se propuseram a conceder os depoimentos possuem idades 

entre 30 e 40 anos. Todos possuem nível superior, sendo que 1 professora (Língua Portuguesa) já 

concluiu o mestrado e 1 professora declarou que ainda está cursando (Ciências). O tempo de 

trabalho destes docentes na rede de Duque de Caxias fica entre 8 e 13 anos. Todos declararam que, 

além da EJA, atuam também no Ensino Fundamental.  

Na escola B - Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA – entrevistamos 5 

professores das seguintes disciplinas: História, Geografia e Artes. Esses professores atuam na 

própria escola tanto no Ensino Fundamental quanto na EJA. Todos trabalham na rede de Duque de 

Caxias há um tempo médio entre 10 e 16 anos. Todos possuem nível superior completo, sendo que 

1 professor tem especialização lato sensu (Artes), e 1 possui mestrado (História).  

Após a liberação da SME, entramos em contato com os diretores das escolas e entregamos 

os memorandos. Os diretores, prontamente, nos apresentaram ao corpo docente. O critério para 

escolha dos professores, além da atuação na EJA, consistia na disponibilidade de horário com os 

dias que a pesquisadora que coletaria os dados estaria na escola e o tempo de docência de cada 

professor na EJA. A coleta de dados foi realizada mediante gravação das entrevistas. O roteiro foi 

disponibilizado aos professores durante a entrevista, e foi informado a estes que não fugiríamos do 

roteiro estabelecido. Cada entrevista durou em torno de 50 minutos. Outro aspecto importante que 
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André (2013) menciona é que no desenrolar da entrevista, o pesquisador tem que se preocupar em 

ouvir, talvez tomar notas, mas, sobretudo, manter o controle da situação, centrando-se nas questões 

selecionadas. De posse desses conhecimentos, após a realização das entrevistas foram feitas suas 

transcrições, o mais rápido possível, para não perdermos detalhes importantes. 

Isto feito, procedemos à análise omnilética dos depoimentos, considerando como alguns 

professores compreendem, argumentam e abarcam (ou não), em suas práticas, as concepções 

educacionais dialógicas freirianas.  

ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS: UMA TESSITURA OMNILÉTICA 

A complexidade do momento político que vivemos, nos encoraja a pensar possibilidades 

“outras” do papel da educação nos âmbitos culturais, políticos e práticos. Quando pensamos na 

importância de Paulo Freire, principalmente, na educação de adolescentes, jovens e adultos e 

idosos, consideramos urgentes e necessárias suas concepções pedagógicas, pois visam a libertação 

da humanidade das manipulações políticas que desumanizam e retiram do indivíduo seu papel de 

protagonista da história em dialetização permanente, além de garantir o direito, de qualquer pessoa, 

à educação ao longo da vida.  

Ao serem perguntados se as concepções dialógicas freirianas potencializam a prática 

pedagógica, encontramos depoimentos, entre os professores entrevistados, que acreditam que uma 

prática que é mediada pela situação-limite dos alunos e que os colocam como seres capazes de se 

distanciar de suas realidades para olharem, criticamente, para as situações que os subjugam, não é 

mais relevante, pois se faz necessário, de acordo com os depoentes, uma certa faixa etária para o 

início desse processo, reforçando uma concepção, ou cultura, de que um jovem adolescente não 

seria capaz de exercer a criticidade. Vejamos: 

Professor 4 – Hoje não. Acho que já apresentou, mas acho que não mais, porque o 

perfil do aluno da EJA mudou. A gente tem muitos jovens que não são adultos 

trabalhadores, e que realmente fica difícil você estabelecer uma relação mais crítica de 

conteúdo e de vivência que seja dentro dos níveis que preconizam Paulo Freire. Eu 

acho que hoje é bem complicado.      

Indo ao encontro do professor 4, o depoimento do professor 1 nos faz problematizar a 

questão da dialogicidade Freiriana em relação às políticas curriculares. Ao que tudo indica, os 

conteúdos são selecionados, reconhecidos e trabalhados pelos professores, dando um valor 

extremado aos ‘conhecimentos’ que são pensadas para o aluno e não com o aluno. Percebemos que 
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o conceito de “diálogo” apresenta contradições e não é compreendido na potência de sua 

complexidade. O diálogo proposto por Freire (2014) não se traduz em apenas “ouvir” os alunos, 

mas implica em uma escuta atenta, amorosa e compreensiva sobre desejos, intentos, saberes e 

posições que serão acolhidos e problematizados como conhecimentos legítimos, em prol de uma 

tomada de decisão.    Observamos que a escola trabalha com a crença, ou cultura, de que a 

dialogicidade freiriana são “momentos”, um pequeno espaço que se abre entre a apresentação de um 

conteúdo ou outro, fortalecendo práticas mecânicas e abstratas, e a questão da idade, desses alunos, 

novamente, se torna um desconforto. Como observado no depoimento do professor 1: 

Professor 1- hoje em dia, a maioria é jovem, temos alunos mais velhos, mas a maioria 

é jovem. E as coisas que estão na mídia ou então na moda nem sempre (...) não é fácil 

a gente trabalhar coisas positivas, mas a gente busca fazer coisas que eles gostem. 

Com relação à “fase dialógica”, deixa eu pensar aqui (...) nem sempre dá para fazer 

aquilo, nem sempre dá não. A gente vai no tradicional, busca o tradicional, ali no 

nhenhenhém para poder (...) E, às vezes eles querem isso. 

O professor 1 afirma que os alunos querem o “tradicional” e o depoente 2 revela que os 

alunos querem o “quadro cheio”, o que demonstra um enraizamento na cultura escolar do conceito 

que Freire (2014) denominou de “educação bancária”. Essa postura dos alunos, apontada pelos 

professores, foi reforçada por diferentes culturas, práticas e políticas curriculares, ao longo da 

educação brasileira, que deram mais ênfase em “dar mais” conteúdos do que potencializar os alunos 

ao “ser mais”, apresentando uma visão conservadora e abstrata da relação ensino aprendizagem, que 

vê no aluno um depósito de informações desvinculadas de sua realidade, historicidade e do 

protagonismo como produtor de cultura. Ao ser indagado se suas práticas pedagógicas esboçam a 

dialogicidade freiriana, o professor 2 nos apresenta a seguinte resposta:   

Professor 2- Eu acho que ela permite que você faça isso, pontualmente, um certo 

percentual de uns dez a vinte por cento, eu consigo fazer sim, um diálogo sobre as 

questões que eu proponho. Mas, às vezes, uma aula dialógica esbarra, até mesmo, na 

resistência dos alunos que já tem uma cultura muito arraigada. Então, eles esperam o 

quadro cheio. Eles entendem que estão tendo uma aula quando estão copiando, mas 

quando a gente consegue abrir o espaço para o diálogo para eles se colocarem e para 

entendermos melhor o universo deles, a aula funciona melhor. 

Quando começamos a analisar os diferentes depoimentos dos professores, à luz de um 

posicionamento omnilético em suas dimensões culturais, políticas e práticas, nos deparamos com 

uma certa visão do que seria, no pensar dos professores, uma prática pedagógica dialógica. Para a 
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maioria dos professores, o diálogo com o contexto cultural dos alunos diz respeito à “momentos de 

conversa” e não o desencadeamento de uma ação pedagógica em dialetização com a realidade 

dinâmica e concreta em que estão inseridos, ou seja, um ato político, reforçando uma cultura 

escolar conteudistas que lesionam nossas escolas. Mesmo considerando que os alunos querem 

“quadro cheio”, o depoente 2 confessa que quando os alunos se posicionam a aula flui melhor, 

apesar de alegar que são os alunos que resistem a uma aula mais dialógica. 

 Essa última colocação do professor 2, corrobora com práticas que apresentam 

posicionamentos que tentam impulsionar processos dialógicos. Essas ações permitem que os 

interesses dos alunos e seus conhecimentos circulem nas discussões de sala de aula, mudando a 

cultura (a forma de ver o conhecimento), as políticas (questionando o currículo oficial) e inserindo 

nas práticas pedagógicas aquilo que os alunos trazem, principalmente, o que eles dizem.  

Vejamos o que diz o respondente 3: 

Professor 3 - O conteúdo da EJA tem que ser pensado, justamente, para aquilo que 

interessa ao aluno, pelo menos eu tento fazer isso na minha prática. Eu não sigo o 

currículo oficial. Eu burlo o currículo para que essas coisas, para que eu evidencie as 

discussões com instigações a eles, para que eles falem mais do que eu. Eu deixo que 

eles falem, da prática deles. Em Geografia isso é muito fácil, eu acho que em outras 

disciplinas, como matemática (...) eu vejo que os colegas de matemática, por exemplo, 

têm mais dificuldades de fazerem isso. 

Mesmo que o professor acredite que a dialogicidade se estabelece com os conhecimentos 

que os alunos trazem de seus diferentes contextos, ainda vê que apenas as Ciências Sociais podem 

ser capazes de potencializar essa criticidade. Por que não a Matemática? A Matemática é uma área 

do conhecimento que pode proporcionar a denúncia e anunciação de possibilidades para uma 

prática com criticidade e menos alienada, questionando, por exemplo, os sistemas econômicos 

excludentes, as altas taxas analfabetismo, o quantitativo de pobres em relação aos ricos no mundo, 

etc. A exclusão da Matemática é impulsionada por culturas, políticas e práticas que circulam tanto 

nas escolas quanto nos meios acadêmicos, legitimados por uma “sapiência” científica fragmentada 

que disputa território e poder, desprestigiando as ciências que são comprometidas na discussão e 

problematização da submissão de mentalidades e povos. As ciências têm uma grande 

responsabilidade nos avanços tecnológicos, mas sem a possibilidade de estabelecer a criticidade e 

as diferentes dimensões que constituem o humano, pode se tornar opressora: “reconhecemos a 

importância da ciência para a humanidade, mas ela só servirá aos homens e à sua evolução, desde 

que não seja desprovida da reflexão e debate” (BRUNEL, 2014, pg. 55). 
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CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

O cenário político que se configura no Brasil e no mundo, nos remetem, como educadores, 

na busca de possibilidades dialógicas e críticas que construam pontes pedagógicas entre as 

diferentes realidades dos educandos com os novos tempos que impõem mudanças e retiradas de 

direitos conquistados e adquiridos através das lutas das minorias. 

 O aluno não é, em hipótese alguma, um receptáculo de conteúdo, essa não é sua vocação 

ontológica. Sua vocação é ser participante do processo histórico como interlocutor que cultiva sua 

visão de mundo, sendo ser de desejos que recria culturas, políticas e práticas mediante os desafios 

com que se depara e as relações dialéticas e complexas que são estabelecidas, criticamente, nos e 

entre os diferentes contextos pelo qual circula, ou seja, de acordo com conexões culturais, 

emocionais, biológicas, religiosos, sociais e econômicas que são estabelecidas com outros 

indivíduos  em cenários diferenciados, pois os alunos frequentam outros espaços tais com: igrejas, 

clubes, família, mídias sociais, etc. 

A visão freiriana ainda não é bem compreendida por alguns professores, pois consideram 

que o diálogo são momentos estanques, “conversas” entre a apresentação de um conteúdo e outro, e 

quando os conhecimentos dos alunos são fundamentos que balizam o currículo estabelecido pela 

troca, só podem ser apresentados por disciplinas como História ou Geografia, pois apresentam 

temáticas que, segundo os professores, mais se aproximam das problemáticas apresentadas pelos 

alunos. Isso apenas reflete a organização curricular e uma visão de Ciência fragmentada dessas 

disciplinas, e não as reais demandas de seus contextos sociais. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar um dos trabalhos realizados com base em uma das 
perspectivas analíticas do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação 
Pedagógica (OIIIIPe) e tecer algumas considerações sobre o conceito de dialogicidade do educador 
Paulo Freire e sua preocupação com os contextos socioculturais dos educandos. Buscamos, sobretudo, 
elencar possíveis aproximações e distanciamentos com as experiências pedagógicas dos professores que 
trabalham na EJA (Educação de Jovens e Adultos), em Duque de Caxias/RJ, por meio das falas 
evidenciadas nos depoimentos colhidos por meio de entrevistas. A metodologia que utilizamos na 
condução de nossa pesquisa foi o estudo de caso. O estudo de caso qualitativo foi escolhido porque 
objetiva revelar os significados atribuídos pelos participantes ao caso investigado. Nossa estratégia 
metodológica foi a realização de entrevistas semiestruturadas com 9 professores da EJA, de duas 
escolas no terceiro distrito do Município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. As 
entrevistas, além de promoverem a aproximação com os agentes envolvidos, nos permitiram uma 
melhor visualização e percepção das experiências, dos diferentes olhares, sentimentos e os saberes que 
envolveram os entrevistados. Em um cenário de profundas mudanças e incertezas quanto às intenções 
dos governantes nos investimentos destinados à EJA, consideramos salutar a correlação e análise desses 
dados com uma perspectiva de inclusão: a perspectiva Omnilética. Nossos desdobramentos apontaram 
que a visão freiriana ainda não é bem compreendida por alguns professores, pois consideram que a 
dialogicidade se refere apenas a “momentos de conversas” entre a apresentação de um conteúdo e 
outro. 

Palavras-chave: Dialogicidade; Educação de Jovens e Adultos; Perspectiva Omnilética; Processos 
Formativos. 
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O OIIIIPE NA UFF: PERCURSOS DE PROFESSORES-PESQUISADORES EM REDE 

Márcia Maria e Silva – UFF 

Rejany dos Santos Dominick – UFF 

Helen Ferreira – UFF 

Claudia Marcia Borges Barreto – UFF 

INTRODUÇÃO 

Apresentamos dados do trabalho coletivo, realizado no OIIIIPe-UFF, a partir do projeto de 

pesquisa (2016-2019) Formação de Educadores: inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica 

em Contextos Internacionais de Ensino Superior. 

No ano de 2016 passamos a integrar o OIIIIPe. Este ano foi marcado por movimentos 

políticos hegemônicos conservadores, interpretado por muitos como um golpe na democracia e nas 

políticas públicas que nos haviam conduzido a um redesenho do perfil de alunos e de professores da 

instituição. Um exemplo é o Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) que, desde 2008, ampliou o acesso e a permanência na educação 

superior. Sua meta era dobrar o número de alunos nos cursos de graduação em dez anos, permitindo 

o ingresso de 680 mil alunos a mais na graduação. Vários foram os movimentos desencadeados 

para a criação de estrutura administrativa e física que potencializasse, para além da entrada, a 

permanência de grupos, sujeitos e culturas historicamente excluídos das universidades.  

A UFF expandiu com o REUNI, não apenas no número de alunos e professores. Houve 

aumento no número de cursos oferecidos, na diversidade de pessoas circulantes, no número de 

campi e no desenvolvimento de políticas para a inclusão da diversidade na instituição. Quem 

conheceu o restaurante universitário nos anos de 1990, hoje percebe o aumento da presença de 

pessoas negras, de mulheres, de alunos das classes populares, de LGBTI+ e de pessoas de diferentes 

faixas etárias. Temos mais alunos cadeirantes, cegos, surdos e autistas. Essa diversidade está 

presente em 131 cursos de graduação. 

A Universidade Federal Fluminense é uma das maiores do Brasil e está interiorizada no 

Estado do Rio de Janeiro. Dados do Censo da Educação Superior de 2017 revelam que foi a 

Universidade Federal que mais ofereceu vagas na graduação presencial e a segunda na 

graduação a distância. Foi a quarta federal mais procurada em quantidade de candidatos no 

ensino presencial e a segunda no ensino a distância. 
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O Censo indicou números robustos em relação aos grupos que compõem os interesses do 

OIIIIPe1. Sobre a Lei de cotas, o Reitor explicitou que “o modelo a ser aplicado por todas as 

universidades federais do país após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)” foi um retrocesso 

em relação ao que estava sendo usado pela instituição, pois estávamos com 25% das vagas voltadas 

para alunos de escolas públicas dos estados e municípios.  No artigo da Carta Maior (22/10/2012)2, 

o Reitor explicita que “cumprirá a Lei 12.711 (Lei de Cotas), de 29 de agosto de 2012, e mudará a 

política de inclusão social que vem aplicando desde 2007 para ingresso em seus cursos. Pela Lei, 

para 2013, 12,5% das 9.640 vagas” oferecidas pela universidade foram concedidas para estudantes 

vindos de escolas públicas e negros, pardos e indígenas. 

 A universidade decidiu manter, sem desrespeitar o STF, sua política de prioridades para 

alunos de escolas públicas. “Em consideração a esses alunos formados nas escolas dos estados e 

municípios, que vão ser discriminados na entrada da universidade, nós vamos, além dos 12,5% 

referentes à lei, dar mais 10% para nossa concepção de escolas públicas, que são as dos estados e 

municípios”, informou o reitor. Assim, na ocasião, a universidade reservou 22,5% das vagas para 

políticas de inclusão. 

No dia 07/11/2012, o 'Sensibiliza UFF' informou o seu papel de construir políticas de 

inclusão para pessoas com deficiência na universidade3. O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

(NAIS) - "Sensibiliza UFF" é o espaço que visa gerar e avaliar as políticas que buscam transformar 

a “Universidade Federal Fluminense em uma instituição mais inclusiva e cidadã”. A integração da 

pessoa com deficiência no ambiente social estava sendo buscada por meio da “geração de condições 

básicas de acesso à educação, mobilidade e facilitação no uso dos equipamentos e instalações da 

universidade”.  

O projeto de acessibilidade do Campus do Gragoatá nasceu desse espaço político. Foi 

“construído um caminho acessível interligando todos os blocos, a Biblioteca Central e outras áreas, 

como as de lazer e serviços, facilitando a locomoção das pessoas com deficiência física e pouca 

mobilidade, como os idosos. Os paralelepípedos foram removidos para a colocação de uma 

pavimentação de concreto com piso podotátil (ou pisos táteis)”.  

 
112.100 alunos cotistas, 2.170 alunos com atividades extracurriculares, 2.228 alunos com apoio social, 186 alunos em 
mobilidade acadêmica, 136 alunos com deficiência. Fonte: http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0. 
2 Disponível em Universidade Federal Fluminense aplicará modelo nacional de cotas. Consultado em 09/01/2017. 
3 Disponível em http://www.noticias.uff.br/noticias/2012/11/sensibiliza-uff.php. Data da consulta: 09/01/2020. 

http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Idades-da-Vida/Universidade-Federal-Fluminense-aplicara-modelo-nacional-de-cotas/13/26270
http://www.noticias.uff.br/noticias/2012/11/sensibiliza-uff.php
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Foi criado um programa de bolsas de apoio a estudantes com deficiência, a fim de facilitar a 

permanência até a conclusão do curso. Uma conquista da qual ainda usufruímos, bem como da 

oferta do ensino de Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos cursos de licenciatura, ainda que com 

carga horária menor do que a desejável.  

Com relação à formação de pessoas para o trabalho na educação e no ensino com enfoque 

inclusivo, interdisciplinar, inovador e intercultural, dentre muitas, destacamos três grandes 

iniciativas das quais participamos e que reverberam na formação de professores em diferentes 

níveis de ensino: o Programa de Inovação e Assessoria Curricular (PROIAC4), o Curso de Mestrado 

Profissional em Diversidade e Inclusão (CMPDI) e a RevistAleph.  

Criado em dezembro de 2012 junto à Pró-Reitoria de Graduação o PROIAC objetiva 

assessorar, elaborar e executar projetos e ações de implementação e acompanhamento curricular, 

integrando inovação, pesquisa, tecnologia e desenvolvimento docente. Foi institucionalizado após 

três eventos envolvendo professores e gestores da área biológica e da saúde, com os quais foram 

discutidos os problemas enfrentados no trabalho docente, visando à construção de consciência 

crítica sobre a necessidade de apoio institucional ao professor (BARRETO, 2018). 

Segundo Barreto (2016), as atividades do PROIAC têm gerado mudança de atitude de 

docentes, além de subsídios aos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) para atualização, ajuste 

curricular e qualificação profissional. Mudanças e conquistas didáticas e pedagógicas têm sido 

divulgadas na Mostra de Inovação no Ensino Superior5. O programa tem como foco contribuir para 

que os professores, que lidam hoje com um grupo de alunos bastante distinto daquele que 

historicamente frequentava a Universidade, repensem as práticas curriculares e gerem experiências 

instituintes.  

O CMPDI foi uma outra iniciativa de docentes de diferentes unidades de ensino da UFF que 

buscavam romper com a lógica dos programas de mestrados focados em uma única graduação, 

conferindo-lhe um caráter interdisciplinar.  O curso, aprovado na área de ensino, no ano de 2013, 

tem sua coordenação no Instituto de Biologia da UFF e se estrutura em quatro linhas6 de pesquisas, 

que se articulam com os objetivos do OIIIIPe.  Um grande número de pesquisadores do OIIIIPe-

UFF participa do CMPDI e tem uma produção acadêmica e artística acontecendo em diálogo com 

docentes da educação básica e outros profissionais sobre a inclusão e a diversidade em uma 
 

4 Fonte: www.proiac.uff.br. 
5 Agenda Acadêmica da UFF. Fonte: http://www.uff.br/?q=tags/agenda-academica. 
6 Fonte: http://cmpdi.uff.br/area-e-linhas-de-pesquisa/. 

http://www.proiac.uff.br/
http://www.uff.br/?q=tags/agenda-academica
http://cmpdi.uff.br/area-e-linhas-de-pesquisa/
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sociedade, em cuja conjuntura atual é preciso todo dia reafirmar direitos que já deveriam estar 

consagrados pela Constituição de 19887, como os que estão expressos nos artigos 5º: “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade”; e no 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.        

A RevistAleph nasce com o desejo de evocar movimentos que estavam às margens da 

história, mas empenhados na construção de uma sociedade e uma escola tramada por movimentos 

de solidariedade. A proposta inovadora, do ponto de vista teórico e metodológico, foi apresentada 

pela professora Célia Linhares. Os projetos e movimentos instituintes são aqueles que expressam 

uma vontade política de inclusão:  religiosa, cultural, digital, para ampliar o potencial de vida e dos 

saberes que precisam ganhar dinâmicas desterritorializadas. É um periódico aberto, que se coloca 

dentro do espírito proposto pela ciência aberta (ALBAGLI, 20148; OLIVEIRA e SILVA, 2016; e 

SANTOS, 2017).  

A categoria “instituinte” é sua síntese e os artigos publicados se colocam na contramão das 

ações e práticas alicerçadas por atuações mecânicas e reprodutivistas, que desconsideram a 

pluralidade humana, portanto, uma revista que se inscreve na interculturalidade. É um espaço aberto 

para a socialização da produção de conhecimentos de pesquisadores, extensionistas, professores dos 

diferentes níveis de ensino e de estudantes das Universidades. Não publicamos artigos apenas de 

saberes consolidados. Buscamos integrar saberes, cruzar disciplinas, quebrar barreiras científicas 

historicamente construídas, (re)significando os movimentos incessantes de docentes, pesquisadores 

e discentes que constroem caminhos, saberes e relações que realimentam a criação e recriação da 

educação. 

 Os objetivos do projeto geral do OIIIIPe, nos fez redimensionar caminhos.  Cada professor 

já articulava pesquisas, ações de ensino e de extensão, em diferentes setores da instituição. Para 

dialogar de forma mais sistemática e profunda com as questões focais do projeto, no OIIIIPe - UFF 

de hoje, estamos mobilizados a insurgir, impulsionando diálogos entre aqueles e aquelas que 

convergem amorosamente para um campo democrático e que identificam, na diversidade, os 

caminhos que poderão potencializar a formação de uma sociedade onde caibamos todos nós, com 

 
7 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
8 Ver também https://www.youtube.com/watch?v=KouRJA_iH9Y&feature=youtu.be&t=3568. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.youtube.com/watch?v=KouRJA_iH9Y&feature=youtu.be&t=3568
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nossas singularidades, diferenças e, mais do que tudo, pluralidades de pontos de vista. A seguir 

descrevemos a equipe e trajetos para o diálogo. 

O OIIIIPE NA UFF:  2018-2019 

O quadro de pesquisadores do OIIIIPe na UFF, ao final de 2019, foi formado por 16 

professores de diferentes áreas de conhecimento como Educação, Biologia e Química, todos 

implicados nas práticas de inclusão, interculturalidade e inovação pedagógica. A adesão de novo 

membro se dá por decisão coletiva. A equipe conta com 3 bolsistas de desenvolvimento e uma 

voluntária. 

Acordamos que as reuniões presenciais seriam às sextas-feiras por quinzena, podendo haver 

participação on-line. Tentando lidar com a disponibilidade dos integrantes, decidimos alternar com 

a quarta-feira. Os encontros mostraram-se como espaços de identificação e socialização entre os 

participantes. Em um primeiro momento aprofundamos conhecimentos sobre o que cada um estava 

fazendo. A dinâmica reforçou o compromisso, impulsionando cada um a desafiar-se nos modos de 

interagir.   

O grupo tem firmado seu compromisso, em atividades em nível micro e macro. A 

coordenação sempre se faz presente nas reuniões do Observatório Matriz, mas, para além desta, 

contamos diversas vezes com outros membros do nosso grupo.  As reuniões na UFF ocorrem na 

semana seguinte à reunião geral.  Encaminhamos por e-mail as atas, armazenamos no Ambiente 

Virtual de Pesquisa (AVP) e compartilhamos através do Grupo OIIIIPe-UFF no Whats-App.  Ao 

utilizarmos esses canais de comunicação, atendemos às singularidades do nosso grupo.  

Os artefatos digitais têm servido como tecnologias intelectuais que perpassam a sua função 

como suporte técnico informacional e comunicacional. Os usos que empregamos criam interfaces 

com os sujeitos e seus modos de fazer e divulgar saberes. Para Lèvy (1993, p.137), “o pensamento 

se dá em rede na qual neurônios, módulos cognitivos, humanos, instituições de ensino, línguas, 

sistemas de escrita, livros e computadores se interconectam, transformam e traduzem as 

representações”, logo, na contemporaneidade, percebemos que a instrumentalização técnica dos 

profissionais de ensino tem que ser (re)configurada para atender às demandas e metamorfoses na 

era digital. O aprender a aprender se tornou mais dinâmico e necessário diante do desenvolvimento 

técnico e tecnológico que ocorre de forma rápida e constante. Temos trabalhado para que cada 

professor-pesquisador do OIIIIPe-UFF aperfeiçoe o manejo dos recursos disponíveis, sendo capaz 

de desenvolver e alimentar a rede. 
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Para estruturar a base do grupo, optamos por um sistema criado em 2015 pelos professores 

Maurício Rocha Cruz (Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES) e Helen Pereira Ferreira 

(UFF): o AVP. Trata-se de um ambiente de pesquisa que usa a Plataforma Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment), configurando a mesma como instrumento para e 

repositório de pesquisas. 

Por meio da apropriação da técnica, das ferramentas tecnológicas e da socialização dos 

conhecimentos em gestão dos sistemas informacionais, temos implantado uma dinâmica que busca 

horizontalizar a organização da rede de professores-pesquisadores para incrementar o projeto do 

OIIIIPe-Matriz e ampliar a compreensão sobre quem somos e sobre o que pensamos. 

A marca do final do século XX é a revolução informática que afeta os modos de vida através 

de agenciamentos sociotécnicos que ocorrem de forma célere. Tais mudanças estão afetando o 

universo acadêmico: a produção científica e as relações estabelecidas neste processo. Lèvy (1993, 

p.07) nos convida a refletir que, na atualidade, “a técnica é uma das dimensões fundamentais onde 

está em jogo a transformação do mundo por ele mesmo”. Nessa perspectiva, assumimos, como um 

de nossos desafios, aproximar docentes pesquisadores de práticas que dialoguem com as 

tecnologias informacionais de maneira a ampliar a autonomia, a criatividade, a colaboração e o 

compartilhamento. Buscamos, através de práticas coletivas e colaborativas, a elaboração e execução 

dos diversos projetos interinstitucionais e interdisciplinares. 

RESULTADOS  

Técnica e o tecnológico foram apropriados para o desenvolvimento e consolidação do 

OIIIIPe-UFF, desde o início da nova gestão (2018). Realizamos um movimento de integração com 

encontros on-line e estes possibilitaram maior participação nas decisões cotidianas tomadas por 

meio de estratégias comunicativas síncronas e assíncronas. Recorremos a aplicativos como 

WhatsApp, Hangouts e Skype. 

Pensando em uma base para estruturar o grupo, buscamos nos inserir nos meios digitais 

institucionais: site, Mooc, blog e outros. Procuramos, também, meios gratuitos: Classroom, Google 

Drive e outros como modus operandi. Nas plataformas institucionais, nossas limitações eram 

evidentes no que tangia ao espaço e à autonomia. Faltava trabalho conjunto à equipe técnica de 

informática da instituição. Ao usarmos as versões gratuitas, sempre pairava a dúvida quanto a, 

posteriormente, nossos dados estarem disponíveis ou não. Para além disso, uma questão ética 
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tensionava o grupo: uso do software livre - open source ou uso do software proprietário. Cabe 

salientar que software livre tem código aberto, assim há possibilidade de mudança no programa.   

A compreensão do ciberespaço como contexto de utilização e veiculação de formação, via 

uso das tecnologias digitais e das redes, apresenta possibilidades de interação, construção e acesso 

ao conhecimento e às informações que, segundo Lèvy (1999), produzem significações, linguagens e 

“modos de uso” que caracterizam a cibercultura.  

A tecnologia social se fez presente no atendimento de demandas do grupo envolvido, nas 

interações sociais de sujeitos de diferentes campos do conhecimento e com diversidade de saberes. 

Dialogando com uma perspectiva contrária ao consumismo e ao individualismo tão presentes na 

cultura contemporânea, nos apropriamos do espaço e dos conteúdos da internet de forma livre, 

democrática e gratuita. Sob esse paradigma, os acessos aos conhecimentos disponíveis podem 

propiciar situações nas quais os pesquisadores se percebem como interagentes e não apenas como 

consumidores acríticos, interagidos pelas mídias eletr�nicas.  

Mais do que aquisição e (re)significação das “novas” tecnologias intelectuais, o OIIIIPe-

UFF milita no campo da tecnodemocracia. Não basta ter acesso a programas, pois é preciso que os 

diferentes pesquisadores desenvolvam e alimentem a rede, sendo impulsionados a testar e aprimorar 

suas próprias habilidades, em colaboração, na equipe.    

O ESTUDO COLABORATIVO SOBRE INOVAÇÃO 

A análise dos textos enviados por cada docente revelou os lugares de onde falamos, 

expressando a forte presença de diferentes campos de conhecimento, tais como: a Didática, a 

Educação Especial, a Educação Inclusiva, as Artes, a Filosofia, os Estudos da Infância, os Estudos 

Interculturais, os debates sobre Inclusão Digital, a Tecnologia Social, o Ensino das Ciências, os 

Estudos da Linguagem, a Psicanálise e a Biologia do Conhecimento. Essas áreas foram 

interconectadas pelos conhecimentos científicos e por concepções políticas de formação de 

professores. 

Ficou clara a diversidade temática e teórica, a heterogeneidade no posicionamento sobre o 

que consideramos como inovador. Alguns participantes do grupo trabalham com palavras/conceitos 

que se aproximavam e se distanciavam de inovação. Insurgência (CANDAU, 2010), experiências 

instituintes (LINHARES, 2007) e fissuras foram tomados como conceitos que poderiam nos ajudar 
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a melhor definir o caminho do diálogo com uma concepção de inovação que se distanciasse do 

universo dos interesses do mercado. 

Nesse contexto, levantamos dados sobre o pensamento de Schumpeter (1883-1950), a partir 

do trabalho de Ragonezzi (2009)9.  É considerado o primeiro a atribuir à inovação, atrelada aos 

avanços tecnológicos, condição para a expansão do mercado empresarial. Schumpeter defendeu que 

os consumidores poderiam ser “educados” a desejar ter o que não precisam, sob a justificativa de 

que os produtos antigos podem ser substituídos por novos. Esta informação impacta pela relação 

que estabelece entre criação, destruição, tecnologia e educação para alcançar objetivos 

especificamente de venda, de formação de uma consciência para o consumo e submissão ao 

mercado (SCHUMPETER, 1978, apud DUNKER & HUMBLOT, 1997). 

Leher (2010) nos ajudou a identificar aspectos do debate sobre inovação nas universidades 

brasileiras. O autor explicita que, a partir dos anos 1990, esta foi se tornando uma base para se 

instituir as relações público-privado nas públicas, foi sendo instaurado um “capitalismo 

acadêmico”. A educação entraria como uma “chave para o desenvolvimento, a prosperidade e o 

futuro da nação” (LEHER, 2010, p. 880). Para o autor, a prevalecer o discurso de que as 

universidades deveriam dar foco a conhecimentos do tipo “operacional e pragmático”. Conceitos 

como produtividade, qualidade, competitividade, gestão, eficiência, eficácia, excelência, 

empreendedorismo dominam o cenário e a qualidade passa a ser referida não mais a partir de um 

determinado “ethos acadêmico”, mas pelo mercado. 

Percebemos que, apesar do conceito nascer em uma paisagem mercadológica, tensioná-lo 

filosófica e politicamente reconstruiria o conteúdo em benefício de projetos públicos potentes. 

Assim, de forma insurgente, trouxemos a palavra para os territórios dos projetos e dos referenciais 

com os quais cada um de nós estava produzindo.  No campo das práticas pedagógicas e das 

reflexões sobre a formação docente, realizamos apropriações a partir das implicações históricas e 

das políticas institucionais para pensar a inovação tecnológica e pedagógica fundadas no 

protagonismo discente. Nossa perspectiva era transformar o que muitos dizem ser o “caos”, em 

possibilidades de trabalho didático-pedagógico. 

Questionamentos foram feitos sobre a pertinência do uso da palavra inovação, devido a uma 

perceptível impregnação, no campo da educação, de princípios da economia capitalista, da 

perspectiva neoliberal e do discurso salvacionista das novas tecnologias na Educação, que não 

 
9 "Inovação: da concepção ao mercado - um mapa deste percurso". COPPE/ UFRJ. 
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abarcavam reflexões sobre a importância de haver mudanças também nos modos de compreender e 

de realizar as interações entre estudantes, professores e conhecimentos dentro e fora de sala de aula. 

Mais do que incluir novos artefatos é indispensável reconhecer contribuições que estudos sobre 

culturas, práticas da docência, profissionalização, linguagens e diversidade trazem para o campo 

educacional para pensarmos as táticas de praticantes em um mundo em mutação e que precisa 

incluir novas maneiras de aprender-ensinar e de se conectar.  

Desterritorializar a concepção de inovação de sua origem, sem ignorá-la, era um ato político. 

Convocamos outros de nós para inovar, gerando outra semântica para o instituído. Assim, uma 

formação inovadora deve possibilitar uma transposição do lugar de quem apenas aceita as tensões 

sociais e cognitivas propostas pelas novas tecnologias e passa a interagir com elas de forma a 

descobrir e redescobrir possibilidades, reinventando métodos e artefatos que possibilitem uma 

sociedade em rede não só no que tange aos sistemas informatizados, mas também no que diz 

respeito ao  enfrentamento das desigualdades.  

CONCLUSÕES 

O OIIIIPe-UFF, em sua experiência de integração de saberes e fazeres na diversidade, teve 

muito êxito. Após migrarmos para o AVP, temos avançado no intuito de conhecer melhor as 

pesquisas de cada membro, circular as informações, armazenar e processar dados dos trabalhos 

desenvolvidos, em esfera individual e coletiva.  

O AVP do OIIIIPe-UFF tem se edificado por muitas mãos, tanto dos professores quanto 

bolsistas, alavancando a ampliação da plataforma. O choque geracional, a troca de saberes, a 

sagacidade dos jovens atrelada à experiência dos professores, têm proporcionado colaborações 

capazes de gerar layout com múltiplas linguagens, acessível ao público que alimenta e que também 

se alimenta das produções do OIIIIPe-UFF. 

Identificamos que, do ponto de vista do grupo da UFF, a palavra inovação orbitava no 

universo das práticas pedagógicas: perspectiva instituinte, reinvenção, mudança, transformação, 

fissura, descontinuidade, criação-invenção, recriação, cultura hacker, ressignificação e 

protagonismo discente. 

Por fim, concluímos que, para o grupo, uma formação inovadora deve possibilitar uma 

transposição do lugar de quem apenas aceita as tensões sociais e cognitivas propostas pelas novas 

tecnologias e passa a interagir com elas de forma a descobrir e redescobrir possibilidades, 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 261 

reinventando métodos e artefatos na educação, gerando potência para a construção de uma 

sociedade em rede que extrapole o ciberespaço e seja potente para gerar movimentos capazes de 

superar, neste momento histórico, as desigualdades sociais, econômicas, de gênero, religiosas, 

etárias, sexual e étnico raciais, dentre as muitas existentes. 
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Resumo 

Apresentamos dados do trabalho coletivo, realizado no âmbito do Observatório Internacional de 
Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica da Universidade Federal Fluminense (OIIIIPe-
UFF), no período de 2016 a 2019. Participar de uma rede de docentes envolve o reconhecimento de 
que há trabalhos já em andamento aos quais vão se integrar outras ações de caráter colaborativo. Para 
viabilizar de maneira criativa esse processo, buscamos ambientes interativos e remotos. A partir da 
introdução de novos artefatos digitais como via de comunicação, o desafio foi integrar novos perfis 
docentes em trabalho de pesquisa cooperativo frente às instabilidades intensificadas a partir do ano de 
2016, período que coincidiu com nossa adesão ao OIIIIPe-Matriz. Fomos afetados por movimentos 
políticos conservadores, interpretados por muitos como um golpe na democracia. Políticas públicas, 
que nos haviam conduzido a um redesenho significativo do perfil de alunos e de professores, foram 
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sendo aniquiladas. Iniciou-se um processo de bloqueio das iniciativas de inclusão na sociedade e nas 
instituições universitárias brasileiras. Nesse contexto, investimos em estratégias de compartilhamento e 
diálogo on-line, visando às produções docentes baseadas no tripé que sustenta a universidade: ensino, 
pesquisa e extensão. Através da incorporação de artefatos digitais, o OIIIIPe-UFF dinamizou os modos 
de interação entre os pesquisadores do Observatório, nos levando à maior transparência e ao acesso 
mais rápido às produções acadêmicas. Isso se deve à gestão autônoma de sistemas de informação, que 
nos permitiu superar os meios convencionais de divulgação científica e atingir uma parcela maior da 
sociedade civil. 

Palavras-chave: Trabalho Coletivo; Produção Docente; Artefatos Digitais; Processos Formativos. 

LITERATURAS E DIFERENÇAS: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO MORRO DA BOIADA 

COMO PROCESSO FORMATIVO DE INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO NUMA PERSPECTIVA 

OIIIIPEANA 

Shirley Ferreira – E.M. Dante Jaime Brochado 

Mylene Cristina Santiago – UFJF 

É na roda que as histórias são narradas.  

É na roda que cada integrante é estimulado a falar.  

É na roda que se dá a visibilidade.  

É na roda que a cortina de silêncio é arrancada.  

É na roda que a imaginação corre solta... 

INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvido pelo 

MEC e financiado pela CAPES, no âmbito na Faculdade de Educação da Universidade de Federal 

de Juiz de Fora- MG, ocorre a partir de três eixos: Brincar e Natureza; Ciências e Tecnologias; e 

Literaturas e Diferenças. Para efeito desse trabalho, e em alinhamento com o Observatório 

Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica (OIIIIPe), nos concentraremos 

no terceiro eixo, e apresentaremos e discutiremos aqui as experiências vivenciadas em nosso 

projeto, tendo em vista extrairmos alguns apontamentos oriundos de nossa análise sobre o PIBID. 

Para tanto, falaremos, breve e inicialmente sobre o OIIIIPe, a fim de contextualizar o/a leitor/a 

acerca do enquadramento científico de nosso relato. Na sequência, falaremos sobre o PIBID, as 

experiências propriamente ditas e nossas conclusões. 

Essa experiência está inserida entre as ações realizadas junto ao OIIIIPe, que se trata de uma 

rede de pesquisadores que envolve 23 universidades nacionais e internacionais com o propósito de 

investigar contradições e perspectivas emergentes em propostas e experiências de inclusão, 

interculturalidade e inovação pedagógica desenvolvidas no processo de formação de educadores em 

universidades nacionais e internacionais, por meio de variadas metodologias e de subprojetos de 
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pesquisa que serão desenvolvidos colaborativamente pelas universidades participantes, sendo 

respeitadas as demandas regionais de cada Instituição de Ensino Superior (IES). 

De forma coletiva, temos buscado criar estratégias que garantam a organização do trabalho 

colaborativo em rede, de modo que ações e proposições locais se articulem com o objetivo geral do 

projeto, promovido debates importantes no sentido de viabilizar troca de experiências e diferentes 

debates teóricos-metodológicos envolvendo os conceitos chave da pesquisa: inclusão, 

interculturalidade e inovação pedagógica.  

O PIBID COMO PROCESSO FORMATIVO E IMERSÃO DOCENTE 

Este Programa tem como objetivo promover a imersão dos futuros docentes no território 

educacional, espaço este, propício para a integração entre educação superior e educação básica. Ao 

inserir os estudantes de licenciatura nas escolas públicas, desde o primeiro ano do curso, possibilita-

se maior articulação entre teoria e prática. Vivenciar e atuar no contexto em que as instituições 

estão localizadas, se torna essencial para a formação desses profissionais.  

Tal possibilidade ainda está distante dos estágios obrigatórios cobrados pelos cursos 

superiores. Segundo Gatti (2010, p.1371) “a maior parte dos estágios envolvem atividades de 

observação, não constituindo em práticas efetivas dos estudantes de Pedagogia nas escolas”. 

A pesquisadora acrescenta que os estágios são fundamentais para a formação dos futuros 

pedagogos, no entanto considera que alunos devam ter “um contato mais aprofundado com as redes 

de ensino básico, por serem espaços privilegiados para a aprendizagem das práticas docentes” 

(GATTI, 2010, p. 1371). Nesse sentido, a proposta do PIBID de Pedagogia da UFJF, contempla 

plenamente a percepção da teórica. 

Com relação à contribuição do PIBID para a professora-supervisora, é perceptível que 

quando ela planeja, estuda e, sobretudo, reflete sobre sua atuação em sala de aula, sua formação 

contínua está, certamente, se enriquecendo. Paulo Freire (1996, p. 39) afirma que “na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a sua prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.  

A atuação das estudantes do Curso de Pedagogia, no contexto do projeto Literaturas e 

Diferenças, se deu no projeto de Contadores de Histórias de uma escola pública de Juiz de 

Fora/MG, no qual desenvolveram várias atividades com os alunos a partir das histórias dos livros. 
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Neste texto, de forma resumida, iremos apresentar alguns relatos, identificando as bolsistas como 

B1, B2 e assim por diante, com o propósito de garantir o anonimato. 

CONHECENDO O MORRO DA BOIADA: IMERSÃO NA ESCOLA 

Historicamente, alega-se que o Morro da Boiada (Figura 1) é o atual bairro Santo Antônio, 

situado na zona leste da cidade de Juiz de Fora- MG. Sua importância se deve ao fato de conter uma 

narrativa semiótica preciosa para o entendimento dos primórdios da fundação de sua urbanidade. 

Muitas histórias e “causos” que foram passados de boca em boca, considerados de tradição oral, 

povoam ainda hoje o imaginário dos moradores, e dos pesquisadores locais, devido ao seu teor 

intrigante e desconhecido. Entre as mais conhecidas é a história do Santo Antônio Fujam, do China 

Seco e a do Velho do buraco. “É, quem vai ao Morro da Boiada tem muito que ver, ouvir e 

contar...” (FERREIRA, 2008, p. 115). 

A fim de apresentar a Escola que inspira o relato desse trabalho, que fica localizada no 

Morro da Boiada, recorremos à narrativa da estudante B7, que assim a descreve:  

Esta escola é bem parecida com muitas outras que já conhecemos: tem salas, quadros 

de giz, carteiras, portões e professores. O que não conhecemos é o espaço incrível que 

a professora S conseguiu construir; para começar, seu ateliê – como gosto de chamar – 

tem um palco, ao invés daquela sala tradicional que já mencionei. Além disso, é 

ornamentada com variados trabalhos, produzidos por ela, com seus alunos: de um 

lado, vemos um quadro feito de tecidos, representando as casinhas dos moradores do 

Santo Antônio; no outro, mais um quadro com três bonecas baianas com potes nas 

cabeças, representadas a partir de pedaços de E.V.A enrolados (estilo a arte quilling); 

e, nas outras paredes, os demais trabalhos, como a cortina de tecidos de diferentes 

estampas, a cortina de miçangas, fantoches em caixotes pregados nas paredes, entre 

outros. Tudo isto ao final do corredor de mesmo nome do bairro: Galeria do Morro da 

Boiada [Figura 2]. Sem esquecer que a Galeria também é embelezada com os mais 

diversificados artesanatos. Apresentada a escola – ou o recorte que mais nos importa 

aqui dela –, podemos começar essa história. Como Alice no País das Maravilhas, guio 

você nesta viagem para adentrarmos no bairro Santo Antônio: um país desconhecido 

até então, repleto de contos e fantasias escondidas, que até mesmo seus moradores 

desconhecem. 

Conhecer novos contextos, novas histórias e culturas, são experiências que podemos chamar 

de inclusão multicultural. Nossas bolsistas, com suas diferentes origens, através dessa experiência 

vivenciam uma espécie de choque cultural, que lhes oportunizam novos olhares, sentimentos, 
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descobertas e contatos com identidades outras, que por sua vez estimulam uma sensibilidade 

pedagógica e a noção da importância da construção de um currículo culturalmente apropriado 

(SANTIAGO; AKKARI, 2014). 

O PIBID NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E O CONTEXTO DE ATUAÇÃO DAS PIBIDIANAS 

Quando falamos em educação de qualidade nas escolas públicas brasileiras, logo pensamos 

na formação que é oferecida aos professores nos cursos de graduação. Historicamente, essa 

preocupação é considerada um grande desafio, diante do entendimento de que os estágios 

supervisionados, não suprem as necessidades dos docentes com relação ao cotidiano escolar. Diante 

desse pressuposto, o PIBID está sendo conceituado como uma proposta ímpar, no processo de 

aprendizagem e vivência no magistério, pois possibilita aos licenciandos um contato direto com as 

instituições.  

No subprojeto “Literaturas e Diferenças” participaram oito estudantes da Pedagogia, uma 

professora-supervisora da escola pública e dois professores- coordenadores da Faculdade de 

Educação da UFJF. As atividades iniciaram em agosto de 2018 e terminaram em fevereiro de 2020. 

No decorrer desse tempo, aconteceram reuniões semanais com os envolvidos, considerados 

momentos formativos. Nos encontros, foram realizadas leituras e discussões sobre capítulos de 

livros e artigos, planejamentos, como também, relatos dos encontros que aconteciam na escola 

durante a semana, que muitas vezes eram problematizados no sentido de refletir o trabalho docente. 

As bolsistas atuaram no projeto de Contação de Histórias de uma escola pública da cidade, 

acompanhadas pela professora-supervisora, que já realiza esse trabalho há 16 anos. Juntas 

desenvolveram atividades com as crianças do 2º ano ao 5º ano do ensino fundamental, matriculadas 

na Jornada Ampliada da instituição. Este segmento define-se por ampliar o tempo escolar do aluno, 

no horário de 11h às 15h, no contra turno do ensino regular. Nesta proposta, os educandos 

participam também de outras aulas: Dança, Laboratório de aprendizagem, Laboratório de ciências, 

Brinquedoteca, Laboratório de informática, Judô, Futebol, Vôlei, Artes, Percussão e Mesa alfabeto.  

A inclusão dos alunos na Jornada Ampliada ocorreu mediante a vulnerabilidade social, 

barreiras de aprendizagem e indicação dos professores regentes. A proposta consistia em contar 

histórias, elaborar jogos e situações de aprendizagem e participação que explorassem diferenças em 

relação a gênero, religião, raça, deficiência, contextos familiares, entre outras. 
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As atividades eram planejadas em reuniões semanais envolvendo as bolsistas, a professora 

supervisora e professores da UFJF. Sempre buscávamos avaliar as estratégias desenvolvidas na 

semana anterior para então dar continuidade e planejar novas intervenções juntos aos estudantes da 

educação básica contando com a participação das bolsistas do Curso de Pedagogia. 

Em paralelo a essas atividades, as bolsistas produziam portfólio e relatavam suas vivências 

na escola e participação no projeto. Para efeito de ilustração, destacaremos alguns relatos das 

bolsistas em relação a essa experiência. 

PORQUE VOCÊ ESCOLHEU PARTICIPAR DO PIBID? OS SENTIDOS CONSTRUÍDOS 

PELAS BOLSISTAS 

Os portfólios realizados pelas bolsistas fornecem pistas que destacam os sentidos 

produzidos, através da experiência formativa oportunizada pelo PIBID, desde a decisão de 

participar do processo de seleção. Percebemos que se trata de vivências que produzem reflexões e 

mudanças de perspectivas, à medida que as bolsistas contextualizam e são convidadas a refletirem 

sobre esse processo de reflexão-formação-prática, conforme os excertos apresentados abaixo: 

Quando questionada pela supervisora, vi-me confrontada com essa questão. Para além 

da conceituação que tinha em mente no início do projeto – Programa Institucional de 

Bolsas à Docência. Hoje penso que o PIBID é uma oportunidade de contrapor e de 

correlacionar o que aprendemos na faculdade com a realidade escolar. É uma 

oportunidade de nos questionar sobre o que sabemos de educação, de crianças, de 

ensino, de olhares sensíveis... E não se trata de somente saberes teóricos. É uma 

oportunidade de construção de nós mesmos para o que virá a ser nosso papel de 

professora, de educadora – papel este que vem sofrendo tantos impasses e 

apontamentos (B1, 2019). 

Escolhi participar do PIBID, pois essa é uma experiência única que trabalha em 

conjunto teoria e prática. Além dos estudos, realizamos os planejamentos semanais e a 

avaliação do trabalho executado nas reuniões semanais com o grupo do PIBID. Além 

disso, os temas que são desenvolvidos são interessantes e necessários na escola. Estou 

gostando muito desse programa (B2, 2019). 

Em sala de aula temos somente o conteúdo, temos somente a teoria, ficamos um 

pouco distante da realidade de uma escola, pois escutamos relatos e experiências 

apenas. Com a bolsa de iniciação à docência temos a oportunidade de ter esse contato 
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com a escola, de vivenciar a realidade dos professores, dos alunos e da escola, de 

acompanhar o cotidiano de uma instituição escolar (B3, 2019). 

A busca de integração da teoria com a prática mostra ser uma preocupação entre as futuras 

docentes. Os congressos, seminários, as aulas expositivas e os estágios de observação são 

necessários para o processo formativo, mas não favorecem uma compreensão ampliada do cotidiano 

escolar. Podem, inclusive, ocasionar lacunas entre o conhecimento prático e o conhecimento 

teórico, fazendo crer que o curso de graduação em Pedagogia não seja suficiente para sanar as 

necessidades dos pedagogos, quando já estão atuando na escola. (GATTI, 2010). Essa é uma 

constatação dos recém-formados quando chegam às escolas, levando-os, muitas vezes, a se sentirem 

desiludidos e em crise com a docência, diante da distância da teoria e da prática.   

Como podemos observar, o PIBID agrega valor na formação desses futuros profissionais no 

campo educacional, oportunizando a experiência de conhecerem a rede pública de ensino, a 

comunidade escolar e os problemas que a profissão enfrenta no seu cotidiano que, é a busca de um 

trabalho de qualidade para os filhos dos trabalhadores que, em sua maioria, estão matriculados na 

escola pública.  

O professor desempenha um papel imprescindível em nossa sociedade, por isso a sua 

formação continuada é muito discutida no meio acadêmico. O processo deve ser amplo, ir além do 

saber teórico. Demanda prática, experiência, reflexão, na possibilidade de se deparar com as 

barreiras do exercício da profissão, que tem a ver com a desvalorização do magistério, investimento 

na educação de nível básico, salas de aulas cheias, alunos em situações de risco e comportamentos 

agressivos. E é na prática que percebemos toda a complexidade que envolve o cotidiano escolar, 

diante da convivência com os educandos, professores e os funcionários da escola.    

Além da formação continuada, é importante mencionar a autorreflexão dos docentes sobre a 

prática escolar, a fim de superar práticas pedagógicas descontextualizadas e pouco significativas ao 

universo cultural dos alunos. A prática reflexiva na sala de aula se reverbera em aprendizagens mais 

significativas, com o compromisso da humanização. Assim, consideramos que a ação reflexiva está 

interligada ao processo de formação dos educadores.  

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: UM INSTRUMENTO POSSÍVEL PARA SE DISCUTIR AS 

DIFERENÇAS NA ESCOLA?  

A arte de contar histórias, além de estimular a imaginação e promover a diversão, favorece a 

formação de identidades, diante da relação que é colocada entre contador e ouvinte, pois “[...] faz 
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com que a bagagem cultural e efetiva destes ouvintes venham à tona, assim, levando-os a ser quem 

são” (TORRES e TETTAMANZY, 2008). No contexto da educação formal, as histórias que as 

crianças escutam, possibilitam ampliar o repertório, a promoção da alteridade e também a superação 

de preconceitos. Desse modo, o objetivo maior do subprojeto “Literaturas e Diferenças” foi 

trabalhar a valorização das diferenças, usando como recurso a Contação de Histórias.  

Por outro lado, quem conta as histórias também vivencia experiências, emoções e 

possibilidade de contatos com novas identidades/alteridades: 

Outra situação que me marcou foi quando li o livro para eles pela primeira vez: era 

uma mistura de sentimentos, medo, nervosismo, preocupação e peguei um livro no 

qual não havia nada escrito, apenas imagens, para quem vai contar pela primeira vez 

na vida assusta. Mas não poderia ter tido uma experiência melhor com o 4º ano. 

Dividimos em três grupos; para o meu grupo vieram três meninos, sendo que um deles 

era muito “bagunceiro”, não sei se é a palavra certa, mas ele é um aluno difícil de 

lidar. Porém, ao começar a contar a história me senti a melhor contadora de histórias 

do mundo, porque consegui prender a atenção de todos e depois contar com o apoio de 

todos na atividade que propus (B3, 2018). 

A professora retomou a contação de histórias que os alunos estavam ensaiando. Fiquei 

impressionada, mesmo depois de muito tempo sem ensaiar, demonstraram que 

estavam falando com propriedade, com segurança. Consegui ouvir pela primeira vez 

com clareza a voz de uma menina. Percebemos nessa aluna um movimento de 

mudança (B4, 2019). 

O livro que li com as crianças foi “O espelho de Lelê” de Valéria Belém. Trabalhei 

com quatro alunos, três meninos e uma menina, sendo que três deles se reconhecem 

negros. Falar com crianças sobre esse tema é muito importante por tratar de algo 

vivido entre eles. É muito perceptível na Jornada a exclusão de algumas crianças por 

sua identidade. Sou negra e passei na minha infância muitos problemas por causa do 

que eu era, mas não reconhecia, acho que por ser impedida de me reconhecer. Por isso 

vejo a grande importância nesse trabalho, para estimular as crianças a se verem como 

são (B5, 2018). 

É, portanto, fundamental, refletir as ações que são realizadas nos espaços escolares, 

enquanto locais de produção de conhecimento e de interação social, que possibilitam nos sujeitos, a 

qualificação ou desqualificação da sua imagem. Cabe lembrar, que as instituições públicas de 

educação básica periféricas, são constituídas majoritariamente por alunos negros, assim, ao trazer 

para a rotina escolar, histórias em que o negro aparece como personagem principal, é uma maneira 
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de representar esse grupo ético, afirmando a identidade deles. Afinal, historicamente, a identidade 

negra tem sido negada, por ter sido vinculada a imagens negativas e estereotipadas. Por isso, a Lei 

10639/2003 tornou obrigatório nos currículos escolares, a História e a Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. Segundo Valente: 

[...] É no transcorrer desse processo que se cristalizam concepções falsas sobre os 

negros também internalizadas pelo grupo étnico dificultando a construção de uma 

identidade positiva, capaz de contrapor às concepções negativas, elaboradas 

historicamente pelos grupos brancos dominantes (2005, p. 64). 

As manifestações de racismo, embora possam sofrer processo penal, são consideradas 

concepções que fazem parte do imaginário coletivo do povo brasileiro. Por essa razão, as práticas 

do cotidiano escolar que buscam a valorização desse grupo étnico e que propõem instigar a luta 

contra o preconceito, a discriminação e o racismo, para efetivar uma igualdade, são pertinentes 

(PEREIRA, 2010). Outro aspecto relevante se trata das relações de gênero, cujas narrativas no 

contexto escolar possibilitam desconstruções e problematizações de hierarquias e atributos 

femininos ou masculinos: 

Nesse dia foi contada a história do “Menino Nito”. A cada dia que passa, percebo o 

poder da literatura, porque através de um livro de literatura é possível desde cedo 

descobrir a ideia de que “Homem que é homem não chora”. O interessante de 

trabalhar esse tema, é que desde cedo possibilita a desconstrução do machismo que 

está impregnado na sociedade. Além do mais, é uma oportunidade de se abrirem, 

contarem um pouco de como é a vida deles (B7, 2018). 

A supervisora contou a história “Duas mulheres e o céu” para o 4º e 5º anos. Após 

essa leitura, ela propôs para as crianças reproduzirem, da sua maneira, o que 

entenderam sobre o conto através de um teatro de fantoches. A maioria dos alunos 

tomaram a iniciativa e o que me chamou a atenção, em relação aos meninos, é que eles 

não ligavam de ser uma das mulheres (B8, 2019). 

Acreditamos que a escola é um espaço formador, por isso deve oferecer às crianças obras 

literárias provocadoras, de qualidade, que as façam refletir. Depois da contação de histórias, 

oportunizar o diálogo dos alunos, para que estes manifestem suas opiniões na turma, tendo, assim, 

devidamente problematizados seus pensamentos pelo professor, para que observem os padrões de 

comportamento entre homens e mulheres, que foram sendo construídos na sociedade. Muitas 

estratégias com o uso da literatura podem ser realizadas no trabalho docente. No entanto, se faz 
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necessário criatividade, desenvoltura metodológica e argumentos consistentes para incentivar a 

receptividade diante das diferenças dos seres humanos.  

Na contação de história “Cinderela e Chico Rei”, onde as personagens são negras, 

fiquei pensando que o trabalho tem dado certo, entretanto é um processo para se 

identificar como pessoa negra, e não é fácil, é uma luta constante para saber combater 

as atitudes e expressões preconceituosas, então muitas vezes é mais fácil negar isso. A 

história do negro se resume como algo ruim e triste, falando popularmente, contudo é 

através da escola, da representatividade que é possível mostrar o outro lado da história 

(B3, 2019). 

Neste dia eu e as meninas ficamos responsáveis pela contação de histórias clássicas 

com personagens negras, fiquei responsável pela história “Cinderela e Chico Rei”. Eu 

fiquei maravilhada, tudo que envolve a temática negra mexe muito comigo. A questão 

da representatividade é muito importante para eles, considerando esta 

representatividade para a afirmação da identidade negra, se eu tivesse essa 

representatividade que eles têm hoje, teria uma infância totalmente diferente (B5, 

2019). 

Sobre a minha responsabilidade ficou a leitura do livro “João e Maria”. De todos os 

comentários o que mais chamou a minha atenção foi quando a [...] se reconheceu no 

livro e disse que a ilustração era dela. Essa representatividade é muito importante, 

sobretudo para as crianças negras que gostam dos contos clássicos (B8, 2019). 

Os contos clássicos europeus trouxeram para o imaginário popular brasileiro, o pressuposto 

de que os personagens dessas histórias devem ser todos brancos. E essa ideia não contempla o 

segmento étnico que predomina nas escolas públicas periféricas, afetando diretamente a autoestima 

dos alunos não brancos. Assim, se valer dessa desconstrução de imagens, por meio dos novos livros 

que estão chegando nas livrarias, sem perder o encantamento da tradição, pode ser de grande valia 

para os professores nas discussões sobre padronização de beleza. 

Foi nesse contexto que as bolsistas exerceram e assumiram protagonismo nas atividades do 

PIBID. Com base nas experiências vivenciadas na escola, tiveram oportunidade de realizar oficinas 

em eventos formativos, tendo como temas: Literaturas e gênero: problematizando padrões de 

masculino e feminino na escola; Contos de fadas: desconstruindo padrões raciais e de gênero; 

Literaturas e diferenças: dialogando sobre identidades raciais na escola.  

Chamamos especial atenção à oficina “De que cor é o lápis cor da pele?, que consistiu em 

uma atividade com uso de lápis com diferentes tonalidades para se produzir autorretratos e convidar 
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os participantes a refletirem e problematizarem o recorrente uso do tom rosa como cor da pele, de 

modo a evidenciar a importância de descontruir padrões e estereótipos. A problematização de 

naturalizações tais como o “lápis cor da pele” pode ser atividade desencadeadora de reflexões mais 

profundas que nos levam a descobrir novas identidades ou preconceitos que julgávamos não existir. 

CONCLUSÕES 

Com base nos relatos, é possível perceber a importância do PIBID na formação dessas 

docentes, como ação relevante e de grande aceitação entre as participantes, diante da vivência 

prolongada no cotidiano escolar. A imersão permitiu um sentimento de pertença e reflexão do 

ambiente, diante dos desafios enfrentados, no sentido de conviver com outros profissionais, alunos 

e os problemas que estão presentes na dinâmica da escola.  

Com base na experiência vivenciada, consideramos que o PIBID deveria ser um instrumento 

de formação a substituir os estágios supervisionados na atual configuração. Essa iniciativa 

institucional deve ser mantida e ampliada para todos os acadêmicos de licenciaturas e pedagogia.  

O projeto “Literaturas e diferenças” e o projeto de Contação de histórias existente na escola 

se complementaram e dialogaram devido à grande semelhança entre seus objetivos.  A experiência 

vivida nos impulsiona a acreditar que a literatura e as diferentes estratégias de aprendizagem e 

participação oportunizadas a partir dela, é um meio fecundo para expandir pensamentos, 

concepções e atitudes, possibilitando, assim, uma sintonia possível e necessária entre ensino 

superior e educação básica.  
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ANEXOS 

Figura 1. Morro da Boiada, Juiz de Fora, MG 

 
Fonte: http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/mgtv-1edicao/videos/v/conheca-o-morro-da-boiada-local-onde-surgiu-

juiz-de-fora/5090043/ 
 

Figura 2. Galeria do Morro da Boiada 

 
Fonte: Acervo das autoras 

http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/mgtv-1edicao/videos/v/conheca-o-morro-da-boiada-local-onde-surgiu-juiz-de-fora/5090043/
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/mgtv-1edicao/videos/v/conheca-o-morro-da-boiada-local-onde-surgiu-juiz-de-fora/5090043/
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Resumo 

Este painel relata uma experiência de inclusão de crianças surdas no Ensino Fundamental de uma 
escola municipal, em São José dos Campos, estado de São Paulo. Desde 2011, esta escola tornou-se 
Projeto Especial de Escola Bilíngue para surdos. Para garantir a inclusão efetiva dos alunos surdos, a 
Secretaria de Educação e Cidadania do município investiu em formação docente com especialistas, 
surdos e ouvintes, da área da surdez. Ao longo de três anos, de 2011 a 2013, os docentes receberam 
assessoria, visando a construção e desenvolvimento de um projeto de educação bilíngue efetiva para os 
alunos surdos incluídos na instituição. Nos encontros, que aconteciam mensalmente, os docentes 
tiveram oportunidade de realizar estudos teóricos e refletir sobre sua prática a partir dos conceitos 
estudados, aproximando a prática da teoria. Assim, os docentes foram construindo uma proposta de 
ensino da Língua Brasileira de Sinais e da Língua Portuguesa para os alunos surdos matriculados na 
escola. Em relação ao desenvolvimento deste processo de inclusão que garantisse um ensino que 
efetivasse a aprendizagem da Língua Portuguesa escrita para os surdos (L2), objeto deste trabalho, após 
estudos e reflexões sobre a sua prática, os docentes promoveram a elaboração de sequências didática 
para o ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita (L2). Bimestralmente os docentes analisavam 
as produções escritas dos alunos e refletiam sobre suas intervenções e os resultados alcançados. Assim, 
foi-se alinhando a teoria sócio-interacionista e a prática e conquistou-se resultados significativos na 
aprendizagem dos surdos em sua L2. Os efeitos da adoção da sequência didática para a promoção da 
aprendizagem da escrita dos alunos surdos, motivou a elaboração deste trabalho que tem como 
objetivo apresentar a trajetória de formação dos docentes, a sequência didática desenvolvida por eles e 
os objetos educacionais digitais que garantiram a função social das produções dos alunos. 

Palavras-chave: Inclusão de surdos 1, Bilinguismo 2, Sequência Didática 3 e Objetos Educacionais 
Digitais 4. 

INCLUSÃO DE SURDOS: MOVIMENTO CONTÍNUO DE FORMAÇÃO E REFLEXÃO 

Eliane Cristina de Oliveira – UNESA E UNITAU 

INTRODUÇÃO 

É importante considerar alguns dos marcos legais que expressam o avanço da compreensão 

da inclusão na sociedade brasileira, em específico na educação em relação ao surdo: a Constituição 

de 1988, a lei nº 9.394/96; a lei nº 10.098 de 2000, a lei nº 10.403 de 2002, o decreto nº 5.626 de 

2005, a Lei nº 12.319/2010, a Lei nº 8117/2010, a Portaria nº 117/SME/2010, sendo estas duas 

últimas no âmbito do município de São José dos Campos, Estado de São Paulo. 

A Constituição de 1988, em seu artigo 208, estabelece o marco legal da garantia do “direito 

de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino”.  

Este direito é reforçado e detalhado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 

9.394 (BRASIL, 1996), que traz como princípio, no Art. 3º, inciso III, a igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola. No Art. 4º, prevê “o atendimento educacional especializado 
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gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede 

regular de ensino”. 

Embora não trate de forma específica sobre as questões relacionadas ao surdo e a surdez, a 

lei aborda aspectos referentes à inclusão dos deficientes no ensino regular, garantindo-se 

atendimento especializado assim como “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas necessidades”. Neste momento da legislação brasileira 

o surdo está sob a nomenclatura do deficiente. 

É na Lei nº 10.098 (BRASIL, 2000), que estabelece as normas gerais e critérios básicos para 

a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

que teremos explicitado a expressão deficiência auditiva no Capítulo VII, que trata da 

acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização. Em seu artigo 19 indica que: 

Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano de medidas 

técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra 

subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de 

deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento (BRASIL, 2000, 

p.4). 

Bolonhini e Costa (2011, p. 92), apontam que a Lei nº 10.098, constitui “um discurso 

fundador referente a Libras”, ao considerar a linguagem de sinais como um meio de comunicação 

do surdo. 

A Lei nº 10.436 (BRASIL, 2002), constitui outro marco fundamental no processo de 

reconhecimento da identidade surda, dando lugar sócio-político a Língua de Sinais (não mais 

linguagem) e ao sujeito surdo, agora membro da comunidade de pessoas surdas. Supera-se a 

nomenclatura deficiente ao especificar como portadores de deficiência auditiva, separando a pessoa 

daquilo que a diferencia. A lei nº 9.177 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2014), estabelece como 

terminologia “pessoas com deficiência”, corroborando esta distinção. 

Desdobra-se da Lei nº 10.436, regulamentando-a, a Lei nº 5.626 (BRASIL, 2005), que 

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. São 31 artigos distribuídos em nove capítulos 

que versam sobre: a definição de pessoa surda e deficiência auditiva; a obrigatoriedade da disciplina 

de Libras nos currículos de formação docente e opcional nos demais cursos de formação superior; a 

formação do professor e do instrutor de Libras; exames de proficiência e outras avaliações; 

prioridade das pessoas surdas nos cursos de formação docente e instrutor em Libras e para ministrar 
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a disciplina de Libras; traz medidas para a difusão e uso da Libras e Língua Portuguesa como forma 

de dar ao surdo acesso à educação; a formação necessária ao tradutor intérprete de Libras/ Língua 

Portuguesa; a garantia dos surdos à educação bilíngue; a garantia do tradutor intérprete em sala de 

aula para os surdos; atendimento educacional especializado em um turno diferenciado para o 

desenvolvimento da complementação curricular; o direito a formalização por parte dos pais ou 

pelos próprios alunos, de sua opção ou preferência pela educação sem o uso de Libras; a garantia 

dos surdos à saúde e orientação à família sobre as implicações da surdez e a importância do acesso 

a Libras e a Língua Portuguesa; o papel do poder público no apoio e à difusão da Libras; o controle 

do orçamento público e o controle do uso e difusão das medidas legislativas. 

Outro avanço, no sentido de consolidar o uso e a difusão da Libras, reconhecendo e 

valorizando a cultura e a comunidade surda, garantiu a Lei nº 12.319 (BRASIL, 2010) que 

regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Destes avanços legais decorrem a Lei Municipal nº 8.117 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2010) que implanta a educação bilíngue para os alunos surdos ou com deficiência auditiva no 

município e instituindo, na Portaria nº 117 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010), a EMEF Profa. 

“Maria Aparecida dos Santos Ronconi” como escola Bilíngue, para funcionar “como referência de 

atendimento aos alunos surdos da Rede de Ensino Municipal”. 

Em 17 de outubro do ano de 2016, a portaria nº 288/SME/16 aprova o Projeto Especial de 

Libras e Língua Portuguesa como 2ª. Língua para surdos, da EMEF Profa. Maria Aparecida dos 

Santos Ronconi (Boletim do Município, no. 2354, de 21/10/2016, p. 17). Este novo projeto adequou 

aspectos que a Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos e os docentes da 

unidade escolar consideraram importante realizar. Além do nome, de Projeto Especial de Escola 

Bilíngue – LIBRAS/ Língua portuguesa (2012) para Projeto Especial de Libras e Língua Portuguesa 

como 2ª. Língua para surdos, acrescentou-se dois princípios e ampliou-se de seis para onze 

objetivos, que passaram a ser divididos em gerais e específicos. 

Desde o início da execução do projeto em fevereiro de 2011, duas frentes de trabalho são 

abraçadas pelos docentes e equipe técnica da escola e Secretaria da Educação e Cidadania - SEC: o 

esforço de valorização da cultura surda e das trocas culturais entre ouvintes e surdos e a construção 

de um trabalho pedagógico voltado para a aquisição da Língua Portuguesa Escrita pelos surdos 

como segunda língua. Tais frentes foram muito desafiadoras e obtiveram avanços graças à 

contratação de assessorias especializadas externas pela SEC do município. No trabalho de 

promoção da aquisição da Língua portuguesa na modalidade escrita pelos surdos contou-se com a 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 277 

Prof. Dra. Maria Cristina da Cunha Pereira, que mensalmente, durante três anos consecutivos – 

2011, 2012 e 2013 – reuniu-se com os docentes regentes e docentes interlocutoras realizando estudo 

teórico sobre concepção de língua e de ensino de 2ª. Língua e análise das atividades propostas aos 

alunos surdos, propiciando uma reflexão sobre a prática a partir da teoria. Assim, foi-se 

aproximando a prática da teoria e construiu-se uma sequência didática, de leitura e escrita como 

prática social. Visando garantir aspectos visuais e possibilidades de acesso a literatura para os 

surdos, os textos construídos coletivamente pelos surdos passaram a ser disponibilizados em livros 

digitais no site da escola a partir de 2016. Desde então, o corpo docente da escola se mobilizou para 

produzir materiais didáticos digitais que promovessem a inclusão escolar do surdo e favorecesse sua 

aprendizagem dentro e fora da escola. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O primeiro ponto a ser abordado é o que reafirma o papel relevante da Língua de Sinais 

Brasileira no processo de letramento do português pelo surdo, pois é ela a responsável pela 

constituição de seu sentido (FERNANDES, 2006). Karnopp e Pereira (2015), explicam que é a 

língua de sinais que irá possibilitar, num primeiro momento, o conhecimento de mundo, tornando 

possível que os alunos surdos atribuam sentido ao que leem. 

Outro aspecto a ser considerado é a compreensão da língua como um fenômeno social, 

segundo a teoria de Bakhtin (FARACO, 2006), e isso implica que a língua deve ser entendida como 

prática social. Seu ensino, portanto, deve se dar nas interações que resultam em textos. Assim 

explica Pereira: 

 Como atividade discursiva, o foco é colocado no texto e não nos vocábulos e o 

objetivo deixa de ser a condução do processo pelo professor e passa a ser o resultado 

do processo interativo entre professores, alunos e textos. São as situações de uso da 

escrita que possibilitam a apreensão da sua convencionalidade. O texto, nesta 

concepção, é visto como lugar de interação e os interlocutores, como sujeitos ativos 

que dialogicamente, nele se constroem e são construídos (PEREIRA, 2007, p.23). 

 Assim, é expondo os estudantes, tanto surdos como ouvintes, a situações de leitura e 

escrita, ou seja, propiciando diferentes modos de participação das crianças nas práticas discursivas, 

que se estabelecem as condições para que se apropriem da leitura e da escrita. Como aponta Pereira 

(2006), a exposição à escrita possibilitará às crianças surdas estabelecerem relação com a escrita 

com base na visão. Entendendo que é pela visão que os surdos terão acesso à Língua Portuguesa na 
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modalidade escrita, Pereira (2014) ressalta que é necessário que os alunos leiam muito, já que é 

desta forma que serão inseridos no funcionamento linguístico-discursivo da Língua Portuguesa.  

Considerando que, na abordagem de educação bilíngue para surdos, a Língua Portuguesa é 

segunda língua, a sua aprendizagem deve ser mediada pela Língua Brasileira de Sinais. Por meio da 

interpretação dos textos os alunos vão descobrir que a mesma ideia é expressa em língua de sinais e 

em português e através da comparação entre as duas línguas, os alunos terão condições de ampliar 

seu conhecimento sobre o funcionamento das duas línguas, explica Pereira (2014). 

Durante as formações foi possível atuar em duas representações dos docentes que 

constituem obstáculo a um processo de inclusão dos surdos: a primeira é a que diz respeito a 

compreensão dos professores da língua como código, a segunda, é a de que surdo não consegue 

aprender língua portuguesa, localizando as causas do fracasso a surdez. 

O termo representações aqui utilizado é o que se refere ao conceito de Representações 

Sociais proposto por Serge Moscovici em sua obra publicada na França em 1961, “La psycanalyse, 

son image et son public” (SÁ, 2011), cuja a primeira aproximação aceita pela comunidade científica 

foi apresentada por Jodelet  (JODELET, 2001): “a representação social é uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 

Várias pesquisas têm sido realizadas mostrando a importância da utilização do referencial 

teórico das Representações Sociais “para a compreensão da complexidade que envolve o trabalho 

do professor” (SOUSA, 2014, p. 829). Como destaca Alves-Mazzoti (2008, p.18): “por seu papel na 

orientação de condutas e das práticas sociais, as representações sociais constituem elementos 

essenciais à análise dos mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo”. Sousa 

(2014, p. 829) ressalta “as possibilidades da educação de se contrapor aos mecanismos de exclusão, 

discriminação e desigualdade social” e Alves-Mazzoti (2008, p.19) aponta que “entre os desafios 

com que os professores são confrontados em sua prática docente, destacam-se a educação das 

classes menos favorecidas e papel da escola na ruptura do ciclo de pobreza”. Visando um melhor 

dimensionamento do problema do fracasso escolar das crianças pobres busca-se nos “estudos sobre 

as percepções, atribuições e atitudes dos professores e alunos, bem como de comportamentos 

diferenciados do professor em função das expectativas” (ALVES-MAZZOTI, 2008, p. 20) a 

compreensão dos “sistemas simbólicos que, atuando no nível grupal e macrossocial, interferem nas 

interações cotidianas na escola, contribuindo para o fracasso escolar” (ALVES-MAZZOTI, 2008, p. 

41). 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa aqui apresentada se refere ao relato de um processo formativo ocorrido entre os 

anos 2011 a 2013. Após este período até 2019, o processo formativo realizou-se com alternância de 

intensidade/quantidades, contudo mantendo-se a continuidade dos estudos e reflexões sobre a 

prática, no mínimo bimestralmente. Assim, para a identificação das representações dos docentes em 

relação ao surdo e a Língua Portuguesa, não serão utilizadas nesta pesquisa as técnicas tradicionais 

de coleta de dados no campo das Representações Sociais: a Técnica de Associação Livre de 

Palavras – TALP, entrevistas semiestruturadas submetidas a software, como o Alceste ou o EVOC 

(PEIXOTO, 2007; CAMARGO, 2017). 

Como uma pesquisa qualitativa será apresentado alguns recortes de fatos registrados em 

livro ata das formações e exemplos de atividades propostas aos alunos que exemplificam as 

representações docentes de surdo como incapaz e da língua como código para a reconstrução de 

uma representação que reconhece a capacidade de aprender do surdo e do conceito da língua como 

atividade discursiva.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Logo na primeira Assessoria realizada pela professora Doutora em Linguística pela PUC, 

com experiência na área do ensino da leitura escrita da Língua Portuguesa para surdos, no dia sete 

de abril do ano de dois mil e onze, é possível localizar vários trechos do registro que revelam a 

concepção de surdo e da Língua Portuguesa entre os docentes que participaram desta assessoria: 

Trecho retirado da ata: 

“fala” docente 

Trecho retirado da ata: 

“fala” da assessora 

Análise 

“A professora 1 expõe sua 
dificuldade em transmitir para os 
alunos o que a professora da sala 
propõe. Embora ela traga 
atividades diversificadas, algumas 
são analisadas pela DI como não 
viáveis de serem realizadas pelos 
alunos. 
 
... “a professora 1 comenta que a 
professora esqueceu de deixá-las 
com ela. No entanto oferece o 
caderno que tem um exemplo de 
atividade que é oferecida para 
análise”.  
 
“A atividade oferecida para análise 

“Assessora pede para analisar as 
atividades”. 
 
“Comenta que conhecer 
previamente a atividade é muito 
importante e necessário”. 
 
“Assessora avalia que a atividade 
da forma como foi oferecida é 
realmente não viável”. 
 
“Ressalta que sempre devemos 
nos reportar ao conhecimento da 
LP e não a série do aluno, pois 
estes têm prejuízo na aquisição da 
Língua. Comenta o ensino 
pautado em palavras e pergunta 

O que precisa ser superado e 
os desafios que precisavam ser 
alcançados: 
 
- Superar: o improviso  
- Alcançar: o planejamento 
antecipado e partilhado; 
 
- Superar: a língua como 
código centrada em partes 
pequenas letras e palavras  
- Alcançar: o foco de trabalho 
no texto e em sua 
compreensão global; 
 
- Superar: as classificações 
formais; 
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é um exercício de desembaralhar 
letras que formariam palavras 
correspondentes as imagens que 
constam na proposta.! 

aos docentes: e o texto? Pede 
para não se ater a palavras soltas, 
e procurar entender o texto sem 
se preocupar com todas as 
palavras”. 
 

- Alcançar: conhecer o que os 
alunos sabem sobre a língua de 
sinais e a língua portuguesa e 
ampliar o repertório nestas 
duas línguas. 

“A professora 2 relata que a 
professora de LP solicita à aluna 
que esta desenhe o que entendeu 
na realização das propostas de 
atividades oferecidas”. 

Assessora evidencia sua 
preocupação em se ficar no 
desenho e não se chegar a LP. 
Fala da importância de escrever 
no português bem escrito e que o 
surdo chegará a LP lendo”. 
 

- Superar: o trabalho restrito a 
desenho; 
- Alcançar: oferecer o texto e 
incentivar a leitura e a escrita; 
 
 

Professora 3, expôs que sua maior 
dificuldade é que os alunos não são 
alfabetizados. Procurará avaliá-los 
oralmente, a princípio, pois eles 
não tem capacidade de ler”. 

Assessora informa que a LS entra 
na educação a partir de 
2004/2005 e que o acesso a LP, 
nos surdos, se dá pela visão. 
Explica que não é que não são 
capazes, eles não tiveram 
acesso”. 

- Superar: a crença na 
incapacidade do surdo;  
- Alcançar: acreditar na 
capacidade do aluno surdo em 
ler e escrever não se 
restringindo ao desenho e 
palavras soltas. 
 

Em 13 de julho do ano de dois mil e treze os registros da assessoria já revelam um 

deslocamento na concepção de língua e de surdo, dos docentes, conforme segue: 

Trecho retirado da ata: 

“fala” docente 

Trecho retirado da ata: 

“fala” da assessora 

Análise 

“O trabalho iniciou-se com a 
apresentação da docente 2 ..., 
que expôs a sequência didática 
da Dona Baratinha realizada 
com os alunos dos anos iniciais. 
A professora 2 destacou as 
seguintes etapas do trabalho: 
Leitura do texto pelo aluno; 
apresentação da história em 
Libras; Reconto em Libras 
garantindo o sentido do texto; 
construção da lista de apoio; 
texto coletivo tendo a professora 
como escriba; escrita individual 
com o apoio o texto coletivo e 
listas de apoio ... esclareceu que 
a partir da história trabalhou 
outros gêneros: convite, lista de 
convidados, lista de presentes 
que o aluno pode dar e gostaria 
de ganhar, receita”. 

“A assessora destacou neste 
momento a importância de se 
iniciar o trabalho sempre a partir 
do texto escrito. O texto deve 
aparecer desde o começo, pois é 
por meio dele que o aluno 
aprenderá Língua Portuguesa”. 

Aspectos já consolidados: 
- Planejamento antecipado; 
- O trabalho a partir do texto; 
- Textos da literatura, não 
simplificados; 
-Crença na capacidade do surdo 
em ler e escrever; 
- O trabalho com diversidade de 
gêneros; 

O processo de formação continuada e reflexiva possibilitou, como destaca Sousa (2002), o 

desenvolvimento da consciência crítica sobre os conceitos referentes a surdo e a surdez, ou seja, as 

representações, o que resultou na reorientação das práticas pedagógicas, refletidas na produção e 

aperfeiçoamento constante das sequências didáticas planejadas pelos docentes para conquistar o 

avanço contínuo do processo de aquisição da língua portuguesa pelo aluno surdo. 
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CONCLUSÕES 

A divulgação de resultados de sucesso na aprendizagem dos alunos surdos na aprendizagem 

da Língua Portuguesa na modalidade escrita (L2) contribui para desmistificar a ideia de que o aluno 

surdo não aprende Língua Portuguesa escrita. As questões do fracasso escolar dos surdos residem, 

na maior parte das vezes, na inadequação da metodologia de ensino e não na surdez ou no surdo 

(PEREIRA, 2007). Assim, somente por meio de um trabalho que considera a língua em 

funcionamento, ou seja, dentro dos processos de interação discursiva, tendo consequentemente o 

texto como foco de trabalho, ponto de partida e de chegada, apresentado e explorado por meio de 

uma sequência de atividades se garante as condições para a conquista de avanços sucessivos no 

processo de funcionamento e uso da Língua Portuguesa na modalidade escrita (L2) pelo aluno 

surdo. A construção destas duas representações – a do surdo como capaz e a do ensino da língua 

como atividade discursiva - iniciada nos três primeiros anos do projeto e continuada até os dias de 

hoje (8 anos), confirma que “modificar essa ou qualquer outra prática educativa é uma trajetória 

longa” (SOUSA, 2002, p. 299), que exige investimento em estudo teórico, planejamento conjunto, 

reflexão da prática, monitoramento e apoio aos docentes no processo de transição. 
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Resumo 

O artigo descreve uma experiência de inclusão de crianças surdas no Ensino Fundamental, em uma 
escola municipal de São José dos Campos, estado de São Paulo, em andamento desde 2011. A proposta 
de implementação da Educação Bilíngue do município de São José dos Campos decorre dos avanços 
legais sobre inclusão no geral e da inclusão do surdo em específico e do empenho da área técnica da 
Secretaria de Educação e Cidadania de propiciar uma inclusão que garantisse os avanços nas 
aprendizagens dos surdos atendendo as especificidades linguísticas previstas por lei.  O objetivo é 
apresentar o trabalho de formação docente para o letramento da Língua Portuguesa escrita como 2ª. 
Língua para surdos realizada por meio de estudos teóricos e reflexão sobre a prática pedagógica 
direcionada aos surdos. Considerando os aportes teóricos do sócio-interacionismo, as contribuições das 
pesquisas linguísticas em relação ao papel da LIBRAS e o ensino de segunda língua para os surdos e o 
conceito de Representações Sociais de Serge Moscovici, busca-se descrever as 
desconstruções/reconstruções nas representações de surdo e do ensino da Língua Portuguesa 
necessários para implementar um processo de letramento do surdo na aquisição da Língua Portuguesa 
na modalidade escrita de forma efetiva. Como resultado, demonstra-se que o processo de reconstrução 
de representações no campo da educação que favoreça o processo ensino aprendizagem exige uma 
abordagem de longo prazo com estudo teórico, acompanhamento, monitoramento para apoiar a 
transição de uma prática pedagógica realizada a partir da representação do surdo como incapaz e da 
língua portuguesa restrita apenas ao código, para uma prática sustentada pela representação da 
capacidade do surdo para aprender e da língua como prática discursiva. 

Palavras-chave: Inclusão de surdos 1; Formação docente 2; Representações Sociais 3.  

BILINGUISMO NA INCLUSÃO DE SURDOS: ANÁLISE DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Clara Lúcia Puertas de Miranda – PMSJC 

INTRODUÇÃO 

O projeto bilíngue da Escola Municipal Prof.ª Maria Aparecida dos Santos Ronconi (São 

José dos Campos/SP) surgiu da necessidade de oferecer uma proposta pedagógica que respeitasse a 

condição linguística dos alunos com surdez matriculados na rede pública municipal e inclusos em 

sala regular. 

Atualmente, de acordo com o Decreto 10.436, de 24 de abril de 2002, a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) é a língua natural adquirida de forma espontânea pela pessoa surda em contato com 

outros usuários dessa língua. Também o Decreto 5.626, de 5 de dezembro de 2005, determina que 

as pessoas com surdez têm direito a uma educação que considere a Língua Brasileira de Sinais e a 

Língua Portuguesa, preferencialmente na modalidade escrita, dentro uma proposta bilíngue 

(BRASIL, 2005). 

De acordo com Oliveira (2014), atendendo a legislação de âmbito nacional referente à 

inclusão de alunos surdos, a prefeitura de São José dos Campos aprovou a portaria nº 
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117/SME/2010 que institui como Escola Bilíngue, a partir de 2011, a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Prof.ª Maria Aparecida dos Santos Ronconi – escola “Ronconi” (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2010). 

Durante todo o percurso do projeto bilíngue da Escola Ronconi, a Secretaria Municipal de 

Educação, os professores de sala regular, os docentes interlocutores de Libras (intérpretes 

educacionais) e a orientação pedagógica estiveram engajados em ampliar ou buscar novos 

conhecimentos sobre as necessidades didáticas dos alunos inclusos. A produção de discussões e 

publicações referentes ao tema, abriram espaço para a criação e para a mudança de paradigmas, 

também na escola em questão, trazendo para a pauta de estudo o fazer em sala de aula e abrindo 

espaço para os “estudos dos processos interativos envolvidos na leitura” (KARNOPP e PEREIRA, 

2011, p.33). 

As propostas de trabalho realizadas, atualmente, na escola resultam deste movimento de 

pesquisa e abertura ao diálogo, onde os avanços na área da linguística, dos estudos surdos, culturais 

e das ciências da cognição “tem contribuído para um melhor entendimento das questões 

relacionadas ao letramento e minorias” (KARNOPP e PEREIRA, 2011, p.33). O fazer pedagógico 

da unidade de ensino, em sua proposta bilíngue, foi sendo aprimorado com o passar dos anos, 

agregando todas as facetas do aprofundamento teórico, das vivências no chão da escola e das 

especificidades de cada aluno com surdez dentro do projeto. 

Dessa forma, este trabalho irá narrar uma sequência didática de ensino da Língua Portuguesa 

para um aluno com surdez do ensino fundamental, incluso no projeto da Escola Ronconi e tratará 

das estratégias utilizadas para oferecer uma educação bilíngue linguística e culturalmente, 

enriquecida de elementos visuoespaciais. As etapas da sequência didática suscitarão o debate acerca 

da valorização da Língua de Sinais no espaço escolar, já que a leitura e a escrita da Língua 

Portuguesa podem passar a ter outro significado social, se os alunos sinalizarem sobre esta 

aprendizagem. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O projeto bilíngue instituído por lei para a Escola Ronconi traz entre os seus objetivos: 

- Desenvolver práticas de ensino que reconheçam a Libras e a Língua Portuguesa na 

modalidade escrita como línguas de instrução utilizadas em todo processo educativo 

para o aluno surdo; 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 285 

- Favorecer o desenvolvimento cognitivo e psicossocial dos alunos surdos, ao 

possibilitar o reconhecimento e a construção de sua identidade e cultura surda e a 

expressão de comunicação, desejos e conhecimentos sociais; 

- Propiciar o uso e a difusão da Libras reconhecidamente como língua oficial e rica em 

aspectos linguísticos e culturais; 

- Possibilitar aos alunos surdos a compreensão e o acesso à informação, às atividades e 

aos conteúdos curriculares no processo de ensino e aprendizagem (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016, p. 5-6). 

Considerando tais propósitos e buscando construir uma identidade bilíngue, a sequência 

didática de ensino da Língua Portuguesa para surdos desenvolvida pela Escola Ronconi considerou, 

em seu planejamento, toda essa reflexão onde: 

Não se pode deixar de considerar as diferentes abordagens utilizadas na exposição à 

língua, a adoção da língua de sinais na educação e a representação que os profissionais 

e mesmo os pais têm sobre as possibilidades de os alunos surdos aprenderem a ler e a 

escrever na ausência da oralidade (KARNOPP e PEREIRA, 2011, p. 33). 

Nessa proposta, a língua escrita (do português) é subentendida como um objeto cultural, um 

conhecimento construído pela humanidade para significar diferentes trocas sociais (FERREIRO, 

1995). De acordo com essa abordagem, as práticas pedagógicas valorizam a diversidade textual 

necessária ao letramento – usando a leitura e a escrita em práticas sociais efetivas (SOARES, 2001). 

Expostos à situações de leitura e escrita da Língua Portuguesa com textos significativos e 

com o incentivo à narrativa e ressignificação em Língua de Sinais, os alunos surdos elaboram 

estratégias para a compreensão do que é lido e constroem hipóteses sobre a escrita (KARNOPP e 

PEREIRA, 2011). Este trabalho com diferentes textos escritos, visualmente acessíveis aos alunos 

surdos, movimenta a busca por sentido e a relação com experiências anteriores (tanto na Libras 

como na Língua Portuguesa), afinal, 

(...) o conhecimento prévio torna possível ao leitor fazer previsões e inferências sobre 

o texto, operações imprescindíveis para a compreensão da leitura. (...) ao ler um texto, 

o leitor recorre ao que ele já sabe, ao conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É 

por meio da interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento de 

mundo, de língua (linguístico) e de texto, que o leitor consegue atribuir sentido ao 

texto. O conhecimento de mundo envolve o conhecimento que o leitor adquiriu nas 

experiências e no convívio em uma sociedade, bem como o conhecimento que tem 

sobre o assunto do texto. O conhecimento de língua consiste de conhecimento do 
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vocabulário e das regras gramaticais da língua que é usada na escrita. O conhecimento 

de texto refere-se ao conjunto de noções e de conceitos sobre o texto (PEREIRA, 

2018, p.140-141). 

A necessidade de ampliação do conhecimento prévio dos alunos com surdez é uma demanda 

na Escola Ronconi e em outros contextos de estudo, como apontam as pesquisas de Pereira (2009 e 

2018) e Quadros (1997 e 2011).  

Analisando que grande parte das crianças surdas são filhas de pais ouvintes, a troca 

linguística é prejudicada e faz-se necessário um grande esforço para incentivar o uso da Libras e o 

convívio da criança com outras crianças ou adultos fluentes na Língua de Sinais. Conforme 

Quadros (2011, p.31): “possibilitar a aquisição da linguagem das crianças surdas implicará um 

desenvolvimento mais consistente do seu processo escolar”. 

Outros estudos (FERNANDES, 2003; LODI, 2004 e MOURA, 2008), apontam neste 

mesmo sentido, reforçando a importância da Língua de Sinais como base para que os alunos 

construam inferências em sua leitura e escrita da Língua Portuguesa. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo tratou-se de uma pesquisa ação. Foi decidido que seria analisada uma 

sequência didática de ensino da Língua Portuguesa para um aluno surdo matriculado no ensino 

fundamental, tendo como foco as estratégias e intervenções promovidas e a análise e discussão dos 

encaminhamentos realizados, afim de se ilustrar questões acerca do bilinguismo na educação de 

surdos. 

Segundo Thiollent (2005), a pesquisa ação consiste em: 

Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2005, p.16). 

Desse modo, este tipo de pesquisa atendia melhor ao objetivo proposto, pois possibilitou a 

investigação prática da relação estabelecida entre as concepções e representações sobre o ensino da 

Língua Portuguesa para surdos/bilinguismo e a experiência real, exemplificada e narrada – acerca 

de um aluno e suas respostas específicas. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As pesquisas de Pereira (2009) e Fernandes (2003) motivaram o planejamento desta 

sequência didática de ensino da Língua Portuguesa para surdos, consolidada no ano letivo de 2019. 

O aluno incluso que realizou as propostas já estava em seu quinto ano dentro do projeto 

bilíngue, possuía defasagem idade-série (16 anos frequentando o 8º ano do ensino fundamental) e 

estava plenamente envolvido na comunidade surda – fazendo uso fluente da Libras e convivendo 

com outros jovens e adultos surdos. Seu histórico, pessoal, no entanto, é marcado por uma longa 

trajetória de terapias de fala oral e adaptação à aparelhos auditivos, inclusive ao implante coclear. 

Aparentemente, tais recursos não trouxeram ganhos satisfatórios para o âmbito da comunicação 

com autonomia e o aluno, juntamente com sua família, optaram pela aprendizagem da Língua de 

Sinais tardiamente. 

Dessa forma, considerando os interesses dos alunos da turma (nesta sala de aula, havia outro 

aluno surdo com 13 anos) e a possibilidade de estímulo à leitura prazerosa, foi escolhido o texto 

“Piscina” (SABINO, 1988), de acordo com o gênero textual “crônica”. Professora regente (Língua 

Portuguesa) e docente interlocutora de Libras realizaram as propostas em parceria, durante as aulas 

do período regular, envolvendo, também, os demais alunos da sala (ouvintes). 

Assim, iniciou-se o trabalho explorando os conhecimentos prévios sobre o tema da crônica. 

A professora regente apresentou slides com informações referentes à condomínios de alto padrão 

próximos à comunidades carentes e tratou desta realidade durante a primeira semana (fotos, vídeos, 

reportagens, conversas e questões interpretativas sobre o assunto, com a Libras sempre presente). 

Essas primeiras vivências ampliaram o conhecimento de mundo do aluno acerca da realidade 

tratada na crônica e o auxiliaram a inferir sentido sobre o texto. 

O aluno demonstrou curiosidade durante as aulas, participando das discussões e 

respondendo às questões propostas. Organizou-se, ainda, um glossário inicial com algumas 

características dos condomínios de alto padrão e das favelas (com piscinas, jardins, segurança; ou 

com barracos, falta de água, mulheres levando latas com água). 

Em outro momento, a professora regente disponibilizou a cópia da crônica para a turma e 

motivou os alunos a tentarem supor do que se tratava o texto, a partir da leitura de seu título, do 

nome do autor e das imagens anexadas. O aluno não reconheceu a palavra título da crônica, mas 

observou as imagens com interesse, expondo suas hipóteses sobre o tema: “esse texto tem casas de 

ricos e favelas”. 
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Toda turma, foi então, orientada a realizar a leitura silenciosa do texto. O aluno mostrou-se 

interessado e debruçou-se sobre o texto, passando o lápis sobre as linhas e apontando as palavras 

que reconhecia (UMA, BELA, MULHERES, ELE, SOL, QUANDO, SAIA, NÃO, COMO, UM, 

CASA, QUE, ELA, JÁ, NO e PAZ). Para algumas palavras, o aluno quis confirmar suas hipóteses 

como: GROTESCO leu como GOSTAR; JARDIM leu como JACARÉ e INSTANTE como 

INSTAGRAM. Explicou-se quais seriam os sentidos destes termos no contexto dos trechos do texto 

e o aluno percebeu a diferença. 

Assim, com as informações que possuía, o aluno justificou que “acho que esse texto explica 

como são as casas de luxo e a favela e quem são as pessoas ricas e as pessoas pobres”. Nesta 

ocasião, foi estimulada a troca entre os alunos com surdez, fazendo com que eles complementassem 

as informações sobre a leitura que já possuíam, ponderando sobre o entendimento do colega. 

Seguiu-se para a leitura em voz alta (professora regente) e interpretação em Libras (docente 

interlocutora). O aluno mostrou-se muito atento, conseguindo recontar a maior parte dos 

acontecimentos do texto logo nesta primeira apresentação. 

Prosseguiu-se, assim, com as leituras diárias, buscando estabelecer relações com o reconto 

em Libras: procurando no texto os trechos que o aluno recontava em Libras ou lendo trechos para 

depois recontá-los em Libras. Rapidamente o aluno aprimorou seu reconto e participou das 

propostas de leitura com dedicação.  

Para complementar o entendimento do texto e dispor de mais um recurso visual, a 

professora regente organizou a construção de uma lista de apoio com os personagens, lugares, 

marcadores temporais e episódios da crônica, explicando que este quadro seria utilizado 

posteriormente nas situações de escrita sobre o texto. 

Dando continuidade à Sequência Didática, a professora regente iniciou a reescrita coletiva 

do texto, consultando a lista de apoio e garantindo a coerência e a estrutura do gênero. Optou-se por 

realizar a reescrita envolvendo toda a sala e realizou-se a interpretação em Libras dos trechos 

sugeridos pelos demais alunos da turma – garantindo que o aluno percebesse o contraste entre as 

línguas Portuguesa e Libras. 

Em outra oportunidade, foi incentivada a produção escrita com apoio, onde o aluno 

demonstrou utilizar-se de seu reconto para buscar auxílio nos textos disponíveis à consulta, 

preocupando-se com os aspectos discursivos e notacionais da crônica. Também, demonstrou 

reconhecer as palavras presentes na lista de apoio e solicitou ajuda para escrever os trechos: “colhia 
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água com a lata” e “as duas mulheres se olharam”. O aluno utilizou pontuação, conjunções, artigos 

e preposições como: E, UM, DE, QUE. 

Após estas etapas da sequência didática, realizamos atividades de leitura e escrita sobre o 

texto com o objetivo de ampliar os aspectos discursivos e notacionais para as próximas produções 

escritas do aluno (como leitura e escrita de listas com expressões do texto; desafios de leitura e 

escrita de trechos da crônica; reescrita da lista de apoio ou jogos da memória e forca). Estas 

vivências culminaram na possibilidade de uma produção escrita sem apoio, na qual o aluno 

assumiria a função de reescrever a crônica, utilizando os recursos que já dispunha sobre o texto 

trabalhado. 

O aluno preferiu produzir seu texto com letra imprensa maiúscula, mostrando-se seguro para 

organizar sua escrita em um parágrafo e utilizar o ponto final ao término das frases. Pode-se 

verificar que o aluno se preocupou com os aspectos discursivos do gênero, citando os lugares e os 

principais fatos cotidianos narrados na crônica. Também usou alguns marcadores temporais 

(DIARIAMENTE, SÁBADO DE MANHÃ e DEPOIS) favorecendo a coesão de seu texto. Não 

mencionou, no entanto, o fato – principal – da residência possuir uma piscina que serviu para a 

“estranha criatura” colher água (contraste de realidade social) e que dá nome ao texto. 

Quanto aos aspectos notacionais, ficam evidentes o uso de conjunção aditiva; palavras já 

estabilizadas em experiências anteriores com a escrita; palavras com reflexão, cuja a escrita se 

aproxima da convencional, onde o aluno utilizou estratégias de resquícios da memória; e 

pseudopalavras, em uma tentativa de incorporar estas expressões ao seu texto, mesmo sem ter 

qualquer resquício de memória de sua escrita convencional. 

Após esta produção individual, desenvolveu-se atividades de revisão textual, retomando a 

leitura e reconto diários do texto para que o aluno pudesse avançar em suas habilidades discursivas 

e produzindo uma nova reescrita coletiva – desta vez, somente com os alunos surdos e a docente 

interlocutora como escriba. 

A professora regente prosseguiu, ainda, com a leitura de outras crônicas durante as aulas, 

favorecendo o entendimento sobre as características do gênero. Foram trabalhados os textos: “Porta 

de colégio” (Affonso Romano de Sant’Anna), “Sobre a crônica” (Ivan Ângelo), “Peladas” 

(Armando Nogueira) e “O assalto” (Luis Fernando Veríssimo). 

Propôs-se, ainda, uma atividade de criação, a partir dos elementos estudados durante a 

sequência didática. Nesta produção escrita, a docente interlocutora de Libras assumiu novamente a 
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posição de escriba e o aluno criou uma nova versão para a crônica “Piscina”, desta vez, sob a visão 

da mulher que pegou água na piscina. Depois de muita discussão com o colega, o aluno narrou em 

Libras como poderia ser essa versão, utilizando fatos do cotidiano e mantendo-se fiel ao contexto da 

proposta. 

Pode-se observar que o aluno participou ativamente de todas as etapas da sequência, 

referenciando as características do texto e do gênero em português, por meio da Língua de Sinais. A 

dedicação do aluno exprime o que Karnopp (2011) registrou em sua pesquisa sobre os anseios dos 

surdos ao se depararem com a aprendizagem da Língua Portuguesa, concluindo que eles: 

priorizam as atividades de leitura e de escrita, seguidos de tradução de textos para a 

Libras, compreensão das ideias do texto e do significado das palavras. (...) Entre as 

atividades que os alunos sugerem, estão as que valorizem a experiência visual dos 

surdos (KARNOPP, 2011, p. 71). 

Durante as situações discursivas (conversas, debates ou produções textuais coletivas), o 

aluno demonstrou compreender a mensagem do texto, os conflitos sociais entre os moradores da 

casa e da favela, a ironia e o preconceito marcados pelo autor, fazendo com que a importância dos 

recursos visuais e elementos constitutivos da Língua de Sinais (expressão corporal e facial, tempo, 

espaço e direção) fossem evidenciados, além de equalizar o status do registro das línguas 

visuogestuais ao status do registro gráfico das línguas orais – reforçando o que se espera dentro de 

uma abordagem bilíngue equalizada (Quadros, 2011). 

Quanto à leitura e escrita do texto e das atividades e quanto aos elementos notacionais 

registrados pelo aluno, fica claro que há uma reflexão constante sobre o uso da Língua Portuguesa e 

essa elaboração de inferências é riquíssima, considerando as grandes diferenças que envolvem as 

duas línguas. Durante a leitura, o aluno foi orientado a buscar pistas para seu melhor entendimento, 

tomando consciência que não há como proceder em uma leitura linear de palavras termo a termo 

tal procedimento não conduz à reflexão do aluno, além de não ser possível estabelecer 

relação termo a termo entre línguas de estruturas gramaticais completamente 

diferentes. Os resultados dessa leitura quase sempre conduzem ao português 

sinalizado (FERNANDES, 2003). 

Também em sua produção escrita, é refletida a elaboração de hipóteses visuais, em um 

processo de ampliação de suas habilidades como bilíngue (KARNOPP, 2011) e em um movimento 

árduo para se fazer compreender como autor de seu próprio texto. 
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CONCLUSÕES 

Analisando as estratégias de ensino utilizadas na sequência didática descrita à luz do que é 

proposto por Fernandes (2003), é possível concluir que o planejamento das atividades de leitura e 

escrita contribuiu para que o aluno refletisse sobre suas competências como leitor e escritor de uma 

segunda língua. 

Comparando com o estudo de Pereira (2018), o texto escolhido foi visualmente 

contextualizado; sua leitura e discussão foram realizadas, também, em Língua Brasileira de Sinais; 

os elementos característicos do gênero textual foram tratados, visualmente e na Libras; além de se 

privilegiar a leitura por inferência e a reelaboração escrita. Tais recursos salientam a necessidade de 

se priorizar o principal objetivo, no que diz respeito ao ensino da Língua Portuguesa para surdos, 

que é eles se tornem leitores autônomos e sintam-se capazes de transitar entre as duas línguas. 

Nessa perspectiva e segundo Quadros (2011), o bilinguismo é tratado de forma “aditiva”, na 

medida em que as duas línguas envolvidas no processo são consideradas igualmente importantes, 

sem subtração ou menosprezo de status e todos podem descobrir os vieses das culturas e 

identidades que se intercruzam. Esse bilinguismo, ainda assim, é completamente diferente do que se 

costuma observar, já que envolve modalidades de línguas diferentes (visuoespacial e oral-auditiva) 

e a primeira língua geralmente é adquirida tardiamente – no caso de crianças surdas que não 

convivem com adultos sinalizantes. “Descobrir os laços de tais cruzamentos e das fronteiras que são 

estabelecidas é desafiador, tanto para os surdos como para os ouvintes envolvidos” (QUADROS, 

2011, p.31). 

O letramento de alunos surdos precisa, portanto, percorrer um processo onde visual e escrita 

caminhem juntos e favoreçam a correlação entre duas línguas que são tão distintas. 
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Resumo 

O estudo tem como objetivo discutir as práticas de ensino bilíngue (Língua de Sinais e Língua 
Portuguesa – leitura e escrita) desenvolvidas com alunos surdos inclusos na Escola Municipal Prof.ª 
Maria Aparecida dos Santos Ronconi, na cidade de São José dos Campos/SP. Esta escola assume a 
função de “pólo” na educação de crianças e adolescentes com surdez no município e, de acordo com a 
legislação vigente e referencial de pesquisa/formação de professores, vem construindo sequências 
didáticas que valorizam a Língua de Sinais como primeira língua, como marca cultural e identidade da 
comunidade de surdos e como língua de instrução para todo o conhecimento de mundo tratado na 
escola, bem como a aquisição da segunda língua – Portuguesa – na modalidade de leitura e escrita. Este 
trabalho discorre sobre as concepções referentes ao bilinguismo e ao ensino da Língua Portuguesa para 
surdos, discutindo as diferenças entre as línguas visuoespaciais e orais-auditivas, os contextos de acesso 
à primeira língua (de sinais) por alunos surdos filhos de pais ouvintes e o quanto essa experiência tem 
papel fundamental na aquisição da leitura e da escrita da segunda língua. Uma sequência didática 
consolidada na referida escola é apresentada, contemplando as etapas elaboradas em conjunto pela 
equipe pedagógica da unidade de ensino. Os resultados de um aluno ilustram o debate sobre a 
importância de se dispor dos quesitos visuais da língua escrita para oferecer aos alunos textos 
significativos, tratando a linguagem como objeto cultural e, partir daí, favorecer a construção de sentido 
no que é lido ou escrito. Dessa forma, a metodologia adotada inclui pesquisa bibliográfica e 
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problematização inspirada na prática de Pesquisa-Ação, estimulando a reflexão e o debate sobre a 
aprendizagem da Língua Portuguesa por alunos surdos. 

Palavras-chave:1 inclusão de surdos; 2 bilinguismo; 3 ensino da Língua Portuguesa para surdos. 

OBJETOS EDUCACIONAIS DIGITAIS: PARCERIA DE INSTITUIÇÕES PROMOVENDO O 

PROTAGONISMO DOCENTE E ESTUDANTIL 

Rosemary Aparecida Ribeiro Pereira de Sousa – ITA 

INTRODUÇÃO  

Este artigo visa apresentar o projeto de criação de Objeto Educacional Digital (OED) por 

docentes e alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof.ª Maria Aparecida dos Santos 

Ronconi (escola Ronconi), na cidade de São José dos Campos/SP. A escola Ronconi desenvolve 

uma proposta de trabalho bilíngue para alunos com surdez inclusos na rede pública municipal e 

firmou uma parceria de formação junto ao Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e 

Tecnológica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (LPECT- ITA). Dessa forma, os materiais de 

apoio didático digital são produzidos com a inserção da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

envolvendo a participação de alunos e docentes da unidade escolar. O projeto bilíngue surgiu da 

necessidade de oferecer uma proposta pedagógica que respeitasse a condição linguística dos alunos 

com surdez matriculados na rede pública municipal e inclusos em sala regular. O bilinguismo é uma 

proposta de ensino usada para tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar (Quadros, 

1997). 

Atualmente, de acordo com o Decreto 10.436 (BRASIL, 2002), a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) é valorizada como meio legal de comunicação e expressão, constituindo um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades surdas do Brasil. Ou seja, a 

Libras é a língua natural adquirida de forma espontânea pela pessoa surda em contato com outros 

usuários dessa língua. 

Ainda nesta perspectiva, conforme o Decreto 5.626 (BRASIL, 2005), as pessoas com surdez 

têm direito a uma educação que garanta a sua formação, em que a Língua Brasileira de Sinais e a 

Língua Portuguesa, preferencialmente na modalidade escrita, constituam línguas de instrução e que 

o acesso às duas línguas ocorra de forma simultânea no ambiente escolar, colaborando para o 

desenvolvimento de todo o processo educativo. Para os alunos surdos inclusos dentro deste projeto, 

então, a Língua Brasileira de Sinais é sua primeira língua que dará as condições para a 

aprendizagem da segunda língua, a Língua Portuguesa (leitura e escrita).  
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Como demonstrou Miranda (2017), durante todo o percurso do projeto bilíngue da escola 

Ronconi, vários desafios foram surgindo e, o mais recente, constitui a urgência de utilizar melhor os 

recursos tecnológicos disponíveis no ambiente escolar (internet e lousa digital, por exemplo), além 

de garantir a função social nas produções escritas dos alunos. Esta preocupação foi atendida com a 

parceria desenvolvida com o Laboratório de Pesquisa em Educação Científica Tecnológica 

(LPECT) do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) com a Secretaria de Educação e Cidadania 

– SEC, que executou uma proposta de formação dos professores da rede Municipal de São José dos 

Campos, em 2016.  Desta formação, surgiu o interesse do LPET em dar continuidade aos estudos 

nesta área para os docentes da escola Ronconi, a partir de 2017. Desde então, docentes da escola 

Ronconi participam dessa formação, criando Objetos Educacionais Digitais (OED’s), como livros, 

textos informativos, jogos ou glossários - sempre com a inclusão da Libras. A partir da produção 

dos OED’s surgiu a necessidade da construção de um site próprio da escola onde estes OED’s 

pudessem estar disponíveis para o acesso de toda a comunidade escolar, conforme figuras 1, 2, 3 e 

4. 

Para a escolha dos temas a serem elaborados como OED, levou-se em conta a proposta 

bilíngue da escola Ronconi e a realidade da maioria dos alunos com surdez, de famílias ouvintes, 

que “[...] têm pouco acesso às conversas que ocorrem em casa, no dia a dia, assim como às 

narrativas de histórias que são passadas de gerações a gerações” (KARNOPP e PEREIRA, 2010). 

Refletiu-se, ainda, acerca da diversidade textual necessária ao letramento - usar a leitura e a escrita 

em práticas sociais efetivas (SOARES, 2001). 

Optou-se, então, por textos de diferentes gêneros, jogos ou glossários que contemplassem 

informações nas duas línguas: Libras e Língua Portuguesa (modalidade escrita e, em alguns OED’s, 

a narrativa oral para auxiliar os alunos ouvintes com deficiência visual).  

Já que este movimento de leitura e escrita, como contar histórias, são pouco utilizados pelos 

familiares ouvintes de crianças surdas (KARNOPP e PEREIRA, 2010), espera-se que o acesso a 

estes objetos pela internet possa facilitar esta interação e colaborar para que os alunos avancem na 

ampliação do léxico das duas línguas – Libras e Língua Portuguesa – principal foco de trabalho da 

escola Ronconi e uma necessidade real também observada em outras regiões do Brasil, como 

apontam os trabalhos de Ferreira (2012) e Brito (2015). 

Assim, este trabalho refletirá sobre o acesso aos OED’s, pela internet, e como esta 

ferramenta contribui para valorização da Língua de Sinais e das vivências de leitura e ampliação de 

conhecimento de mundo dos alunos inclusos na escola Ronconi. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A política de inclusão escolar tem como objetivo a promoção da educação para todos, onde 

se entende que é uma educação que reconhece as diferenças e esta se baseia na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação do Brasil (LDB Lei 9394/96 cap. V artigo 58), onde a Educação Especial é 

definida como modalidade escolar para educandos “portadores de necessidades especiais”, 

atendidos preferencialmente na rede regular de ensino (QUADROS, 2003).  

Apesar de tal parâmetro legal, a realidade do país se mostra completamente outra. Ainda em 

grande parte de nosso território o surdo sofre com práticas linguísticas que não consideram a Língua 

de Sinais e dispõem de metodologias pouco inclusivas (PEREIRA, 2018). 

O que se observa é que a título de uma educação para todos, silenciam-se vozes e impõem-

se relações de minoria-maioria representadas e validadas pelo processo educacional, fruto da cultura 

do oprimido. Sofrer no silêncio e sentir-se “menor” são formas de consolidação de uma política de 

exclusão que reproduz a ideia de “um mundo homogêneo” globalizado (SKLIAR,1997). 

O sujeito Surdo é inserido nesta educação, construída politicamente para sujeitos 

determinados, que precisam ser enquadrados aos parâmetros a que estas se propõem.  

Apesar da Lei nº 10.436/2002 (BRASIL, 2002), ter a finalidade de fornecer as crianças 

surdas uma educação de qualidade, para isso, faz-se necessário trabalhar com eles levando em 

consideração o que se refere a seu modo diferenciado de captar o mundo (Miranda, 2017). É 

necessário em uma conjuntura sobre o ensino a surdos, respeitar as diferenças linguísticas, sua 

identidade e cultura, através do diálogo, da troca de experiências e das relações interpessoais entre 

surdos e ouvintes. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Os Objetos Educacionais Digitais – OED´s – postados no site www.escolaronconi 

libras.com foram produzidos utilizando o programa Microsoft Power Point. No caso dos livros 

digitais após a definição do texto narrativo a ser trabalhado com todos os alunos da turma, inicia-se 

a busca por material ilustrativo, elaboração do layout, pesquisa por sinais específicos em Libras e 

análise das versões mais adequadas do conto para atender os fins didáticos de alfabetização.  

Em cada trecho da história, insere-se uma imagem legendada correspondente à narrativa, 

bem como um vídeo com interpretação em Libras. No início do projeto a produção dos vídeos com 

a interpretação em Libras, a gravação e a edição eram realizadas pelos professores inseridos no 
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projeto e pela equipe de apoio do LPECT – ITA, tanto por docente interlocutores (DI) como os 

docentes regentes de sala. 

 Subsequentemente os alunos surdos e ouvintes começaram a participar de todo o processo 

de produção do material digital, a partir de reconto coletivo realizado em sala de aula com todos os 

alunos envolvidos na produção, ilustração e gravações das interpretações em Libras. A edição final 

do trabalho e a postagem no site fica sob responsabilidade dos professores da escola Ronconi e 

orientadores do LPCET – ITA. Posteriormente a finalização do material, apresenta-se em sala de 

aula o OED para todos os alunos: surdos e ouvintes.  

Na escola, o livro digital em Libras, é desenvolvido a partir de uma sequência didática 

específica para todos os alunos, considerando-se algumas especificidades para aluno surdo, que são 

a utilização imprescindível de recursos visuais e a fluência da Língua Brasileira de Sinais (Libras).  

Considerando que a sequência didática já foi tratada como parte deste painel, é importante 

ressaltar o momento da produção coletiva do texto, onde os alunos recontam o texto e o docente 

registra. É este reconto, construídos por todos os alunos da turma, que será utilizado no OED. 

Todos os momentos da sequência didática constituem oportunidade de ampliar os conhecimentos 

do aluno surdo, tanto na Libras, sua L1, com na língua Portuguesa escrita, sua L2.  

O trabalho desenvolvido foi pensado para atender as necessidades dos alunos surdos, 

considerando que os surdos aprendem pela visualização, por isso, faz-se necessário que o trabalho 

paute pelas imagens com inserção de textos e ainda a utilização da língua brasileira de sinais 

(Libras). 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O educador necessita focar nas possibilidades de aumentar a autonomia do surdo, 

propiciando a ele interagir com o grupo em que está inserido, para que ele entenda e se faça 

entendido, e isso fica prejudicado, se o indivíduo surdo não estiver junto com outros iguais e não 

tiver disponível um intérprete de Libras. Neste sentido, o projeto da escola Ronconi garante estas 

condições para uma inclusão efetiva: pares linguísticos surdos e docente interlocutor (DI), o que 

proporciona a comunicação dos surdos no ambiente escolar, tendo sido garantido suporte para a 

diferença linguística.  
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Com o projeto da escola Ronconi, a Secretaria de Educação e Cidadania do município de 

São José dos Campos promoveu condições para a superação de situações, como as expressas 

abaixo: 

Vários relatos de ex-alunos surdos integrados em escolas comuns denunciam a cultura 

do silêncio imposta a eles nessas escolas. Os alunos não sabiam como expressar suas 

angústias e ansiedades manifestando um sentimento de incapacidade e inferioridade 

de forma silenciosa” (SOUZA, 2000, p. 83). 

A efetivação dos OED’s constitui uma medida para a melhoria do aprendizado de pessoas 

surdas, pois, além de ampliar a formação dos profissionais, propicia dinâmicas de aprendizagem 

diferentes, lúdicas e participativas. Tendo garantido essa finalidade, a criança surda não se sentirá 

exclusa ou discriminada e assim poderá interagir com as crianças ao seu redor proporcionando tanto 

bem-estar pessoal, como também escolar. Neste sentido, o uso tecnologia a favor do 

desenvolvimento cognitivo e social do aluno surdo, configura-se como uma ação alinhada com a 

Base Nacional Comum Curricular BNCC (2017, p. 17) que preconiza “selecionar, produzir, aplicar 

e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender”. 

Os resultados têm mostrado que a execução de OED, na prática com crianças surdas e 

ouvintes, motivou os envolvidos e demonstrou a potencialidade do uso de diferentes tecnologias em 

sala de aula. 

A criação destes materiais possibilitou a constatação de que a leitura e a escrita da Língua 

Portuguesa podem e devem estar inseridas em contextos visuais, para que a experiência dos alunos 

com surdez (e também dos ouvintes) seja valorizada e possa enriquecer seu conhecimento de 

mundo e, consequentemente, sua leitura dos variados textos trabalhados. 

Outro aspecto importante constatado durante este trabalho foi o interesse e participação dos 

alunos, já que a criação do OED exigiu o desenvolvimento de formas mais dinâmicas, participativas 

e descentralizadas das práticas pedagógicas, fomentando a autonomia dos discentes. Os alunos se 

reconheceram no produto: OED. 

Agora, o trabalho vem evoluindo para o enriquecimento da página de internet própria da 

escola, divulgando melhor os trabalhos já disponíveis no site de armazenamento de OED (este está 

disponível para acesso, em parceria com Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e 

Tecnológica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica LPECT- ITA).  
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CONCLUSÕES  

Diante dos resultados apresentados, pode-se concluir que a construção de Objetos 

Educacionais Digitais contribuiu com o ensino dos alunos surdos e ouvintes da Escola Municipal 

Prof.ª Maria Aparecida dos Santos Ronconi, em São José dos Campos.  

A inserção neste universo trouxe à escola possibilidades de reflexão sobre as tecnologias 

digitais interativas e a verdadeira revolução antropológica pela qual a sociedade passa, pois, novas 

relações entre o ambiente e as pessoas são desencadeadas (GARCIA, 2011).  

O trabalho ainda demanda muita produção e ajustes, mas as intervenções iniciais já 

favoreceram momentos significativos tanto na ampliação do conhecimento de línguas e digital, 

quanto no interesse e curiosidade despertados na comunidade de alunos. 

Quanto ao desenvolvimento das competências e habilidades previstas na BNCC, a 

experiência de construção dos Objetos Educacionais Digitais, contribuíram com uma vivência mais 

inclusiva, promovendo o uso de diferentes linguagens e valorizando a Libras. 

A iniciativa desenvolveu o protagonismo estudantil e docente por meio do uso da 

tecnologia, disseminando informações de forma acessível a diferentes públicos, mostrando que o 

material digital é uma plataforma democrática, de fácil acesso e que não fica restrita ao ambiente 

escolar: os alunos compartilham com a família o que aprendem na escola, e o mesmo material fica 

disponível para livre acesso. Evidenciou-se também que a produção de materiais digitais com 

acessibilidade propiciou a autonomia pedagógica na criação de OED, aproximou a tecnologia das 

necessidades pedagógicas da escola e suscitou a discussão acerca de que não basta apenas 

introduzir aparatos tecnológicos para dinamizar práticas tradicionais já em vigor. Estes avanços 

implicaram, sobretudo, a construção de competências para incorporar a tecnologia criticamente no 

processo de aprendizagem dos alunos, pois este deve ser necessariamente o objetivo último para o 

qual o professor cria conteúdos e incorpora recursos digitais em sua prática. 

Parceria, tecnologia, protagonismo e inclusão, propiciaram o desenvolvimento de uma 

prática pedagógica com equidade de oportunidades. 
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ANEXOS 

Figura 1. Objetos Educacionais Digitais 

 
Fonte: www.escolaronconilibras.com.br, 2020. 

 

Figura 2. Diversidade de Objetos Educacionis Digitais de literatura já produzidos 

 
Fonte: www.escolaronconilibras.com.br, 2020. 

http://www.escolaronconilibras.com.br/
http://www.escolaronconilibras.com.br/
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Resumo 

A educação de Surdos no Brasil vem ganhando espaço, porém, ainda há muito que avançar. O primeiro 
desafio a ser enfrentado é o da barreira linguística que se apresenta desde muito cedo pelo fato das 
crianças surdas serem, em sua maioria, filhas de pais ouvintes que, por sua vez, desconhecem ou não 
dominam a Língua Brasileira de Sinais. Outras dificuldades encontradas são a escassez de materiais e 
recursos desenvolvidos especificamente para atender as necessidades linguísticas e estimular o potencial 
desses indivíduos e a pouca qualificação dos profissionais da área da educação que atuam com este 
segmento. Diante deste cenário, uma das ações para a superação deste quadro educacional, foi o 
desenvolvimento de uma proposta de formação de professores por meio de uma parceria com o 
Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica (LPECT) do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica– ITA e a Secretaria de Educação e Cidadania – SEC – da Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos, em 2016. A proposta da formação era instrumentalizar os profissionais a utilizarem 
ferramentas tecnológicas para serem aplicadas na sala de aula e, em uma das atividades realizadas 
durante a capacitação dos professores e gestores, foi desenvolvido um livro digital. Com o objetivo de 
atender a demanda do aluno surdo, foi produzido o Objeto Educacional Digital – OED: livro digital da 
fábula “O leão e o ratinho”, com acessibilidade em Libras. Esse livro digital teve sua importância 
reconhecida. Assim, um dos formadores do LPECT buscou a unidade escolar e deu continuidade à 
formação docente, o que resultou na criação de um site da escola onde estes OEDs são postados. A 
proposta deste artigo é mostrar como parcerias alinhadas a boas práticas resultam em ganho no 
desenvolvimento cognitivo e social do surdo. 

Palavras-chave: Inclusão de surdos, Parceria, Tecnologia; Protagonismo;  
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Resumo 
Este painel objetiva refletir sobre experiências de ensino desenvolvidas com estudantes da educação 
básica, que tinham como horizonte o desejo de construir, por meio do reconhecimento da diferença, a 
educação democrática. Sabe-se que o cotidiano escolar é marcado por desafios e tensões que trazem 
para esse espaço-tempo a necessidade de os educadores desenvolverem caminhos novos para incluir 
seus diversos alunos, que por sua vez são os sujeitos que anunciam, na prática cotidiana escolar e social, 
a necessidade de mudanças das epistemologias escolares e das formas de ensinar e aprender. Assim, é 
desafio desse painel construir o diálogo sobre educação inclusiva, ampliando a compreensão para o 
entendimento de que, para incluir, é preciso inicialmente reconhecer as diferenças, sejam elas 
cognitivas, físicas, sociais, culturais, de gênero. O primeiro texto refletirá a experiência vivenciada por 
uma professora de Educação Especial na escola pública, para mostrar as implicações, considerando a 
práxis da educação inclusiva, de uma prática didática da disciplina matemática, pautada no ensino 
colaborativo, em alunos com deficiência física. O segundo texto aborda práticas metodológicas de 
ensino desenvolvidas com estudantes do ensino médio de escolas do campo, em um curso de extensão 
promovido pela Universidade Federal do Ceará, que tinha como premissa a necessidade da inclusão da 
cultura e dos saberes camponeses para a formação e compreensão crítica dos jovens sobre a realidade 
do campo. O terceiro texto apresenta uma intervenção docente através do uso dos recursos 
iconográficos, mais precisamente o desenho, como ferramenta de auxílio à aprendizagem de um aluno 
com diagnóstico de Deficiência Intelectual Leve. A tessitura que compõe este painel se fez no 
movimento da iminência das práticas educativas, na diversidade dos olhares sobre as necessidades de 
inclusão e no desejo de fazer experiências metodológicas de ensino dialogarem, versando sobre a 
formação humana cidadã e possibilitando vislumbrar as sementes de uma educação/escola inclusiva e 
democrática. 

Palavras-chave: Inclusão; Educação Especial; Metodologias de Ensino; Educação Democrática.  

O FAZER PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: IMPLICAÇÕES DA 

PARCERIA COLABORATIVA EM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA  

Célia Fonsêca de Lima – EEAC 

INTRODUÇÃO 

As discussões sobre a inclusão de pessoas que apresentam alguma deficiência têm se 

multiplicado em vários setores da sociedade, especialmente nas instituições de ensino, provocando 

reflexões e mudanças devido à complexidade de fatores a serem revistos por essas instituições para 

que seus profissionais, especificamente os professores, estejam habilitados para atuar em sala de 

aula, numa perspectiva de inclusão, consolidando uma realidade a ser vivenciada por todos que 

participam da escola.  

Para tanto, a construção de uma escola inclusiva implica transformações no seu contexto 

educacional, seja em mudanças de paradigmas metodológicos, na sua estrutura física e também na 

formação continuada de seus profissionais. Por falar em mudanças, vale salientar que a literatura 
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científica de países mais experientes em inclusão escolar tem evidenciado que a estratégia didática 

do ensino colaborativo na prática pedagógica é uma boa proposta para se trabalhar a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais na escola.  

Nessa perspectiva, o presente relato discorre sobre as implicações de uma prática didática 

pautada no ensino colaborativo em alunos de uma sala de aula do ensino médio, e questiona: quais 

as implicações desta prática didática na inclusão de pessoas com necessidades especiais nessa 

modalidade de ensino?  

Diante do exposto, refletir sobre experiências do fazer pedagógico para trabalhar numa 

perspectiva de educação inclusiva se faz pertinente, uma vez que esse é mais um desafio, dentre 

tantos, enfrentados pela escola que deseja empregar a inclusão no seu cotidiano. 

Assim, este artigo apresenta o relato de um estudo de campo, com análises descritivas, de 

abordagem qualitativa e que utilizou como instrumento para a construção dos dados um diário de 

campo, registrando as observações no acompanhamento e desenvolvimento da atividade trabalhada 

com os alunos. O objetivo é mostrar as implicações de uma prática didática da disciplina 

matemática, pautada no ensino colaborativo, em alunos com deficiência física e considerando a 

práxis da educação inclusiva. 

Em termos de organização do texto, encontra-se dividido, além do resumo, introdução e 

considerações finais, em quatro seções. A primeira seção a concepção de educação especial e de 

educação inclusiva; a segunda discorre sobre a estratégia didática do ensino colaborativo para uma 

prática inclusiva, visto que esse foi o modelo de ensino escolhido para a atuação da parceria em 

uma experiência pedagógica; a terceira seção apresenta os procedimentos metodológicos do 

trabalho; e, finalmente, a última seção mostra os registros, resultados e discussões sobre as 

implicações do desenvolvimento da estratégia didática trabalhada em alunos com deficiência física, 

considerando sua inclusão.  

CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

De acordo com Martins (1999), foi a partir do século XX que a Educação Especial começou 

a se estruturar nas escolas. Segundo a Lei 9394/96, no Cap. V, Art. 58, “entende-se por educação 

especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”. E, com esse 

entendimento, deu-se início ao surgimento das instituições especializadas e de classes especiais para 
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atender esse segmento da população. Dessa forma, houve um avanço no reconhecimento de seus 

direitos e de seus valores como cidadãos.  

Na década de 1980, a educação especial ganhou um novo rumo: o da inclusão escolar, que 

pressupõe a abertura das instituições escolares para atender todos os educandos em sala de aula de 

ensino regular, mostrando a necessidade de se rever o tratamento para com os alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). Nesse sentido, o professor é desafiado a trabalhar em 

sala de aula considerando o aspecto da diversidade, seja com alunos “normais” ou com deficiências 

significativas.  

Percebe-se, assim, o objetivo da ampliação de atendimentos do número de alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais no ensino regular. Diante disso, em 1994, representantes dos 

países de todo o mundo, sob a coordenação do governo espanhol, assinaram a Declaração de 

Salamanca, que constitui: 

Um documento internacional muito importante para a educação, organizado a partir da 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, efetivada na 

Espanha, em junho de 1994, que reuniu vários países os quais discutiram sobre 

necessidades educacionais especiais (OREALC/UNESCO, 1994). 

Esse documento traz consigo a importância do implemento de mudanças/inovações nas 

políticas e sistemas educacionais, tendo como base os princípios: reconhecimento das diferenças, a 

importância de “escolas para todos” e a promoção da aprendizagem e da formação de professores. 

De acordo com a Declaração de Salamanca, o conceito de necessidades educacionais especiais 

inclui: 

[...] crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de 

origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, 

étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados. 

Tais condições geram uma variedade de diferentes desafios aos sistemas escolares 

(UNESCO, 2016, on-line). 

E, para o termo “necessidades educacionais especiais”, o referido documento acrescenta que 

“(...) refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se 

originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem” (UNESCO, 2016, on-line). 

No Brasil, a educação especial apresenta um trajeto que não é diferente dos demais países; 

inicia-se de forma lenta e tímida no que concerne à ação educacional voltada para as pessoas com 

deficiência. Foi a Lei nº 5.692/71 que começou a dar uma atenção maior para a educação especial, 
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garantindo o atendimento educacional aos deficientes nas escolas de 1º e 2º graus, mas deixando a 

desejar com o predomínio de segregação através de “classes especiais” nas escolas regulares. 

Kassar (1998) aponta que, apesar das políticas de incentivos e da adoção dessas novas medidas, a 

Educação Especial, a clientela mais comprometida, ficou sob responsabilidade das “instituições 

especializadas”, competindo apenas ao Estado arcar com seu apoio financeiro.  

Outro fato importante para os avanços da escolarização dos deficientes no Brasil e que 

merece destaque foi a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB nº 

9.394/96), que se refere à oferta do ensino especializado já na educação infantil. Com isso, fica 

assegurado o atendimento educacional de apoio especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, priorizando a rede regular de ensino (FERREIRA, 1998; KASSAR, 1998). 

Atualmente, recentemente aprovada, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(LBI nº 13.146/15) menciona em seu Art. 27: 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurando sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de 

forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015). 

No entanto, é importante ressaltar que o movimento que defende a inclusão de todos na 

escola tem evidenciado grandes desafios para a humanidade no que diz respeito a perceber e aceitar 

o outro com a sua subjetividade e na sua diversidade cultural e ética. É notório que as pessoas com 

deficiências não são bem vistas pela sociedade e, em se tratando de inclusão, isso não se limita 

somente à inserção física desses educandos nas salas de aula do ensino regular. A realização de 

novas práticas pedagógicas que considerem a subjetividade desses sujeitos e seus modos de 

aprendizagem variados assinala também um caminho a ser adotado para que aconteça de fato a 

inclusão tão almejada por todos. 

A ESTRATÉGIA DO ENSINO COLABORATIVO PARA UMA PRÁXIS INCLUSIVA 

Mesmo diante das inúmeras possibilidades de ocorrer a inclusão, há escolas que não se 

ajustaram ainda a esse novo modelo de educação. Muitos professores não sabem como proceder 

pedagogicamente para atender o aluno com deficiência. Segundo Mantoan (2003, p. 41), “a maioria 

dos professores tem uma visão funcional do ensino e tudo o que ameaça romper o esquema de 

trabalho prático que aprenderam a aplicar em suas salas de aula é inicialmente rejeitado.” Isso 
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implica procedimentos metodológicos tradicionais que, por sua vez, não correspondem aos anseios 

de um trabalho em sala de aula que envolva a inclusão. 

A inclusão educacional depende tanto de políticas inclusivas quanto de práticas 

pedagógicas, ou seja, é responsabilidade de todos. Na escola, faz-se necessário construir um projeto 

pedagógico atentando para essa questão, assegurando não só ao aluno com deficiência o acesso a 

um currículo flexível, mas também mudanças de paradigmas metodológicos e a aplicação de 

estratégias didáticas accessíveis que atendam a todos.  

Como estratégia didática inclusiva, o ensino colaborativo como forma de trabalho tem sido 

utilizado na escola. Segundo Capellini (2004, p. 8), trata-se de: 

[...] uma estratégia didática inclusiva em que o professor da classe comum e o 

professor, ou especialista planejam de forma colaborativa procedimentos de ensino 

para ajudar no atendimento a estudantes com deficiência, em classes comuns, 

mediante um ajuste por parte dos professores. Nesse modelo, dois ou mais professores 

possuindo habilidades de trabalho distintas juntam-se de forma coativa e coordenada, 

ou seja, em um trabalho sistematizado, com funções previamente definidas para 

ensinar grupos heterogêneos, tanto em questões acadêmicas quanto em questões 

comportamentais em cenários inclusivos.  

De acordo com Marin e Braun (2013, p. 53): 

O propósito é garantir a articulação de saberes entre ensino especial e comum, 

combinando as habilidades dos dois professores. Assim, o professor regente da turma 

traz os saberes disciplinares, os conteúdos, o que preveem o currículo e o 

planejamento da escola, juntamente com os limites que enfrenta para ensinar o aluno 

com necessidade especial.  

O professor de educação especial e o professor regente ou titular, como queiram denominar, 

devem se responsabilizar pelo planejamento e avaliação do ensino. Na sala de aula, os dois 

profissionais trabalham juntos, desenvolvendo um currículo diferenciado, respeitando as limitações, 

criando opções para a aprendizagem e provendo apoio a todos os alunos na sala de aula. Então, a 

partir dessa perspectiva, deve-se organizar, elaborar e realizar estratégias didáticas, com a finalidade 

de garantir a participação e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais específicas no 

contexto escolar. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Isso posto, o presente trabalho nasce de um estudo de campo, por meio da abordagem da 

pesquisa-ação, de análise qualitativa, utilizando como instrumento de construção dos dados um 

conjunto de observações sistemáticas registradas num diário de campo durante o processo em sala 

de aula, bem como a participação ativa da pesquisadora nas atividades realizadas. Vale salientar 

que, de acordo com Thiollent (2011, p. 22), a pesquisa-ação “(...) não se trata de simples 

levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação, os pesquisadores 

pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados.”   

Inicia-se com o planejamento da estratégia pedagógica pautada no ensino colaborativo, 

numa parceria entre o professor titular e a professora de educação especial. Esta acompanha, com 

apoio pedagógico, dois alunos com deficiência física; um apresenta, além da deficiência física, 

paralisia cerebral leve; ambos estão matriculados na mesma sala de aula, a 1ª série C do ensino 

médio.  Sua função consiste em realizar o trabalho em duas vertentes: a primeira refere-se ao 

trabalho pedagógico, envolvendo os diferentes interventores para o processo educacional; a segunda 

é referente ao apoio direto ao aluno na classe comum ou em outros contextos educacionais. Esse 

profissional, em sala de aula, terá sempre que complementar, no âmbito da sua especialidade, as 

definições de estratégias pedagógicas e também identificar alguns dos vários meios de motivação, 

representação e expressão para um melhor atendimento ao aluno com algum tipo de deficiência.  

Há profissionais de 13 disciplinas curriculares ofertadas nessa série, que funciona no turno 

vespertino e tem 38 alunos numa faixa etária de 15 a 22 anos, com 78,9% fora da faixa de idade 

prevista para esse nível escolar. O professor titular da disciplina de matemática é o nosso 

colaborador. Ele trabalha na instituição há três anos, lecionando em praticamente todas as séries do 

ensino médio, nos turnos matutino e vespertino. Nessa turma, suas aulas acontecem na quarta-feira, 

no 1º horário; na quinta-feira, no 1º e 2º horários; e na sexta-feira, no 1º, num total de quatro aulas 

por semana. A prática didática escolhida se baseia na estratégia didática inclusiva, com ensino 

colaborativo, e foi desenvolvida no período de 12 aulas seguidas. 

A instituição pública na qual foi desenvolvida a presente ação é a Escola Estadual Amaro 

Cavalcanti, localizada no bairro de Santa Cecília, na cidade de Jardim de Piranhas-RN. É uma 

escola de porte médio, que oferta o Ensino Médio nos turnos matutino e vespertino e Educação de 

Jovens e Adultos – EJA no período noturno. 
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Atende aproximadamente quatrocentos alunos, dentre os quais seis apresentam algum tipo 

de deficiência, sendo: um surdo, dois com deficiência física (dentre esses, como foi visto, um 

apresenta, além da deficiência física, paralisia cerebral leve), um com deficiência múltipla, um com 

deficiência intelectual e um com baixa visão. A escola não possui sala de recursos multifuncionais. 

Possui um profissional especializado que realiza o apoio pedagógico em sala de aula, além da ação 

de um intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). A equipe de supervisão pedagógica é 

composta por dois profissionais, sendo um coordenador e um supervisor que se responsabilizam 

pelos três turnos. 

REGISTROS, RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Previamente planejada em parceria e com foco de fazer diferente, foi proposta uma paródia 

para o ensino do conteúdo curricular função quadrática, utilizando a fórmula de Bhaskara, que é o 

nome que homenageia o grande matemático indiano que a demonstrou como um método resolutivo 

para equações do segundo grau. Assim, pesquisando-se na Internet, encontrou-se um vídeo no site 

www.youtube.com, que se refere à filmagem de uma paródia já pronta (Ver em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=hGNT5C8r3wU>). Ela foi realizada em 2014 pelos alunos da 

1ª série do Ensino Médio do CADE - Colégio Adventista de Eunápolis, localizado na Bahia e que 

teve a orientação do Professor Watila Porto. Decidiu-se então que essa paródia seria a estratégia 

didática para se trabalhar o conteúdo em questão.  

A seguir, apresentam-se resumidamente os registros do diário de campo e, de forma 

analítica, as impressões observadas no desenvolvimento das aulas. 

Registro 1. Resumo correspondente às primeiras 4 aulas, de natureza expositiva-dialogada, 

em julho de 2019: 

Num primeiro momento, a aula começa com o professor titular apresentando uma 

videoaula sobre o conteúdo “função quadrática”; em seguida, pausando-a, realizava as 

explicações necessárias e esclarecedoras para toda a turma, numa espécie de ensino 

dialógico e integrador para um melhor entendimento e aprendizagem do assunto. Num 

segundo momento, ou seja, nas aulas seguintes, continuou as explanações, sempre 

interagindo com a turma... Resolveu no quadro branco algumas questões relacionadas 

e, utilizando o livro didático da disciplina, pediu que os alunos resolvessem algumas 

questões em sala. E, para exercitar em casa, entregou uma lista de exercício impresso 

para ser resolvido. Como professora de educação especial, busquei um método de 

ensino complementar não diferenciado, mas flexibilizado para a melhoria do 
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entendimento e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Isso sempre ocorria respeitando as limitações deles, especialmente para a aluna com 

paralisia cerebral. Assim, encerraram-se as aulas da semana. 

Percebeu-se que não houve tratamento diferenciado para os alunos com deficiência física 

presentes em sala. As explicações ministradas pelo professor titular foram para todos. Em alguns 

momentos, o professor titular se dirigia aos deficientes perguntando se estavam entendendo o 

conteúdo, mas também isso foi feito para os demais.  

Nesse sentido, afirma Mantoan (2003, p. 38) que: 

[...] ensinar atendendo às diferenças dos alunos, mas sem diferenciar o ensino para 

cada um, depende, entre outras condições, de se abandonar um ensino transmissivo e 

de se adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora, que se contrapõe, 

a toda e qualquer visão unidirecional, de transferência unitária, individualizada e 

hierárquica do saber. 

Ao ensinar colaborativamente, de acordo com Marin e Braun (2013, p. 53), “(...) o propósito 

é garantir a articulação de saberes entre ensino especial e comum, combinando as habilidades dos 

dois professores.” Desse modo, verificou-se que o ensino foi pautado na interação, colaboração e 

participação ativa de todos os alunos. 

Registro 2. Resumo de mais 4 aulas, com a proposta do desafio, em julho de 2019: 

Num segundo momento, dando continuidade às aulas planejadas sobre função quadrática, o 

professor titular exibiu um vídeo sobre esse conteúdo para uma melhor fixação da fórmula de 

Bhaskara (https://www.youtube.com/watch?v=hGNT5C8r3wU). Todos participaram com alegria e 

interação, repetiram e cantaram juntos, várias vezes, a letra e a melodia da música. Os alunos com 

deficiência participaram ativamente da aula, cantarolando baixinho, interagindo com os demais 

colegas. A aluna com paralisia cerebral tentava a todo custo aprender a letra da música que fala 

sobre todo o processo da resolução de uma função quadrática, e, numa alegria só, com suas 

limitações de fala, balbuciava algumas palavras, principalmente o refrão da música. Todos foram 

contagiados pela melodia que se trata de um ritmo bastante animado. Em meio a essa interação, 

inclusão, integração, o desafio foi lançado para a turma: “Vocês conseguirão realizar a filmagem 

desta paródia, sendo vocês os protagonistas”? O silêncio reinou na sala. Falei: “gente, vocês são 

capazes, tenho certeza”. Um aluno perguntou: “E, como faríamos isso”? O professor titular 

explicou que seria em grupos voluntários, que poderia ser filmado pelo celular e depois editado por 

algum aplicativo grátis da internet. Então, incentivados, formaram-se alguns grupos para a 
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realização da filmagem da paródia, seguindo o modelo do vídeo. Não tive dificuldades para inserir 

os alunos com deficiência em um grupo para a realização do trabalho; eles foram convidados a 

participar de um deles pelos colegas da sala. Não houve nenhum preconceito e discriminação 

quanto às suas limitações. Combinaram logo de se reuniram para traçar as estratégias de como 

realizar a filmagem. 

Constatou-se que a escolha didática para se trabalhar o conteúdo de matemática através de 

elementos audiovisuais, como a videoaula e a filmagem do modelo da paródia, proporcionou 

também implicações nas ações para uma prática inclusiva. Ao articular esses saberes entre todos, 

implicou para os alunos com deficiência oportunidades para o companheirismo, aceitação e 

amizade entre todos na sala de aula, favorecendo assim o desenvolvimento da autoestima e o 

potencial de cada um, no respeito às suas diferenças. Corroborando com Delours (1998), o respeito 

às diferenças entre as pessoas está na valorização da capacidade de cada ser humano em suas 

realizações.  

Registro 3. Resumo correspondente às últimas 4 aulas, com filmagem, em julho de 2019: 

Inicialmente, os alunos se encontraram extra-sala para planejar como iriam realizar a 

filmagem. Decidido isso, aprenderam a letra da música e ensaiaram bastante em casa. 

Marcaram os dias da filmagem, que ocorreram em algumas dependências da escola no 

turno vespertino. Participei assiduamente, filmando no meu celular as participações de 

cada um e depois enviei via whatsapp para um deles editar no aplicativo de edição de 

vídeos. Foi muito divertido e cansativo, tivemos que refazer as cenas várias vezes 

devido a erros grotescos dos cantores amadores. Os alunos com deficiência 

participaram ativamente, mesmo com suas limitações. Percebeu-se uma demonstração 

da satisfação de estar fazendo parte de todo o processo. Em nenhum momento 

observaram-se descasos por parte dos colegas do grupo. Apesar das dificuldades de 

realizar a atividade, pois os conhecimentos sobre gravar vídeo com o celular eram 

amadores, os resultados foram surpreendentes. 

Experiências de trabalho em grupos que respeitem a diversidade exercitam, de acordo com 

Mantoan (2003, p. 37): 

 [...] a capacidade de decisão dos alunos diante da escolha de tarefas; a divisão e o 

compartilhamento das responsabilidades com seus pares; o desenvolvimento da 

cooperação; o sentido e a riqueza da produção em grupo; e o reconhecimento da 

diversidade dos talentos humanos, bem como a valorização do trabalho de cada pessoa 

para a consecução de metas que lhes são comuns. 
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Destarte, os resultados apontam que um trabalho didático planejado e executado em 

parceria, esta pautada no ensino colaborativo, corrobora com a inclusão. Esse momento implicou, 

para os alunos com deficiência, oportunidades de participar ativamente do processo de ensino e 

aprendizagem, com autonomia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À luz das análises aqui discutidas, pôde-se constatar que as implicações de uma prática 

didática, em parceria no fazer pedagógico em uma sala de aula do ensino médio e considerando a 

inclusão de alunos com deficiência física, teve resultados satisfatórios e promoveu a inclusão.  

Portanto, foi relevante a estratégia escolhida para a intervenção – a filmagem de uma 

paródia sobre função quadrática, seguindo o modelo de um vídeo do www.youtube.com.br. Embora 

sendo uma repetição, imitação do feito, possibilitou a inclusão dos alunos com deficiência física 

quando estes se sentiram parte de um todo, quando houve exposições do gênero oral linguístico e 

quando tentaram oralizar, mesmo com suas dificuldades e limitações, a letra e a melodia. 

Ocorreram, ainda, implicações no desenvolvimento da esfera cognitiva quando houve 

aprendizagem da fórmula de Bhaskara com a memorização e implicações sociais quanto ao 

companheirismo, a aceitação, a amizade e a autoestima, tanto dos alunos com necessidades 

especiais, como para todos os demais alunos. 

É pretensão realizar uma exposição das filmagens dos grupos para toda a comunidade 

escolar e os seus familiares, a fim de estimular os demais professores das outras áreas do 

conhecimento a trabalharem a estratégia do ensino colaborativo em parceria com o professor de 

educação especial. 
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Resumo 
Este estudo propõe relatar uma experiência vivenciada como professora de Educação Especial em uma 
escola pública da cidade de Jardim de Piranhas – RN, na qual são acompanhados, pedagogicamente, 
dois alunos com deficiência física numa 1ª série do ensino médio. Objetiva mostrar as implicações, 
considerando a práxis da educação inclusiva, de uma prática didática da disciplina matemática, pautada 
no ensino colaborativo, em alunos com deficiência física. O referencial teórico-metodológico apresenta, 
inicialmente, um breve relato histórico sobre as concepções da educação especial e da educação 
inclusiva, com base em documentos legais das políticas educacionais (BRASIL, 1996, 2015), Mantoan 
(2003) e Ramos (2010); e, para as discussões sobre a estratégia do ensino colaborativo, os estudos de 
Capellini (2004), Marin e Braun (2013), dentre outros. Trata-se de um estudo de campo, por meio da 
abordagem da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011), de análise qualitativa dos dados coletados através 
de observações sistemática registradas num diário de campo e participação ativa durante o processo em 
sala de aula. Assim sendo, dos resultados obtidos verificou-se que as estratégias escolhidas para a 
intervenção – filmagem de uma paródia sobre função quadrática, seguindo o modelo de um vídeo do 
www.youtube.com.br – foram relevantes e implicaram possibilitar não só a inclusão, mas exposições do 
gênero oral linguístico, desenvolvimento da esfera cognitiva como a aprendizagem, memória, reflexões, 
e o social constatado no companheirismo, aceitação, e autoestima, tanto dos alunos com necessidades 
educacionais especiais, bem como para todos os demais alunos. 

Palavras-chave: Ensino colaborativo; Educação Especial; Inclusão. 
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EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E INCLUSÃO DOS SABERES DO CAMPO: REFLEXÕES 

SOBRE A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA AGRÁRIA JOVEM 

Kamila Costa de Sousa – UFC 

Celecina de Maria Veras Sales – UFC 

INTRODUÇÃO 

Tematizar a formação das juventudes em uma perspectiva de educação democrática e de 

inclusão dos saberes do campo, foco deste texto, ocorre em momento oportuno, por estarmos em 

um contexto político-educacional que coloca em cena os interesses dos setores econômicos que 

buscam dar o rumo para a educação pública dos jovens brasileiros. Embora essas mudanças se 

processem no sistema de ensino e a escola ainda seja uma importante instituição educativa, é 

imprescindível reconhecer que existem vários outros espaços em que as juventudes vão se 

constituindo, não se reduzindo apenas às salas de aula da escola, pois há “(...) processos formativos 

vivenciados pelos/as estudantes fora da escola, em suas outras ‘salas de aula’, salas essas que 

possuem dimensões plurais, com territórios heterogêneos e com dinâmicas diversas” (SOUSA; 

SALES; SOUZA, 2016, p. 200). 

A metáfora das “outras salas de aula” utilizada pelas autoras busca promover o debate sobre 

os outros espaços-tempos vividos pelas juventudes que, assim como a escola, também educam, 

formam. Nesse sentido, as outras salas de aula tentam agregar os territórios e temporalidades em 

que as juventudes vão se inserindo, constituindo-se e promovendo também interseções entre os 

conhecimentos universais e os saberes populares, entre a escola e os seus lugares de inserção.   

Por compreender que existem múltiplos espaços-tempos heterogêneos formativos das 

juventudes, este texto tem como objetivo geral refletir sobre as experiências das metodologias de 

ensino desenvolvidas no Curso Técnico em Agroecologia e Extensão Rural, promovido pelo 

Programa Residência Agrária Jovem (REAJO), na Universidade Federal do Ceará (UFC). O 

REAJO tinha como meta formar 50 jovens estudantes do ensino médio e recém-egressos das 

escolas do campo das áreas de Reforma Agrária, “para uma compreensão crítica da realidade do 

campo com base nos princípios da agroecologia e enfoque no desenvolvimento sustentável do 

campo” (UFC, 2015, p. 02). Esse curso se construiu reconhecendo não só os espaços-tempos de 

aula como necessários para a compreensão crítica da realidade, mas identificando as lutas sociais, a 
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organização juvenil em coletivo, o próprio território camponês e a ação/intervenção na realidade 

social camponesa como elementos fundantes para essa compreensão crítica pelos sujeitos cursistas.   

A Educação do Campo, resultado das lutas dos movimentos sociais do campo por uma 

educação contextualizada com a realidade social e cultural dos camponeses, configura-se como uma 

perspectiva de educação inclusiva, pois traz o debate sobre a necessidade de reconhecer e incluir a 

diversidade do repertório dos modos de vida das camadas populares, desenvolvendo, assim, a 

equidade na educação, à medida que essa é entendida como “(...) condição que favoreça o combate 

das práticas de subordinação ou de preconceito em relação às diferenças de gênero, políticas, 

étnicas, religiosas, culturais, de minorias, etc.” (SPOSATI, 1996, p. 5). Incluir os saberes populares 

do campo na educação, portanto, efetiva-se como um caminho para a superação da exclusão social e 

cultural a que historicamente os camponeses foram submetidos.  

CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS DEMOCRÁTICAS 

O Curso Técnico em Agroecologia e Extensão Rural do REAJO somou-se à defesa de uma 

educação digna, crítica e política para as populações que vivem no campo, proposta que 

compreende ser apenas por meio da educação que os camponeses poderão fortalecer suas formas de 

ser e estar no campo, de se organizar e de serem reconhecidos como sujeitos que possuem direitos 

sociais, entre esses o da terra como fonte de vida, cultura e trabalho, para assim defender o território 

camponês das ameaças que assolam a continuidade do campesinato brasileiro.  

Essa perspectiva de educação é denominada de Educação do Campo, cuja nomenclatura 

expressa a trajetória de lutas e resistências dos camponeses no Brasil, por uma educação 

comprometida com o desenvolvimento popular do campo. O termo “campo” em substituição ao 

“rural”, presente na então Educação Rural, busca romper com uma visão arbitrária desse espaço 

como apenas destinado à produção de alimentos e/ou lugar do atraso, naturalmente não 

desenvolvido. A terminologia “campo” reconhece esse como Território Camponês, ou seja, “(...) é o 

espaço de vida do camponês. É o lugar ou os lugares onde uma enorme diversidade de culturas 

camponesas constrói sua existência” (FERNANDES, 2012, p. 744).  Para esse território, para o 

povo camponês é necessária outra concepção de educação e de escola.  

As bases intelectuais e práticas da Educação do Campo podem ser encontradas nas 

experiências de educação popular vivenciadas no país a partir dos anos de 1950 e impulsionadas 

pelas ideias de Paulo Freire. Costa (2012, p. 121) contribui afirmando que: 
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A Educação do Campo não pode ser entendida como deslocada do conceito de 

educação popular. Sabemos que esta nasceu fora da escola, mas como concepção de 

educação ela teve e tem grande influência na educação escolar. A educação popular 

faz opção pelo resgate da função social da Educação por meio de um novo projeto de 

sociedade. 

Promove-se então, na Educação do Campo, a formação dos sujeitos camponeses/as, 

valorizando os saberes de que são portadores e que, historicamente construídos, fazem parte do 

cotidiano familiar e da comunidade, em diálogo com os conhecimentos universais acumulados pela 

humanidade, para promover assim a elaboração de conhecimentos novos, vivos, críticos e 

contextualizados com o território camponês.  

No Ceará, a conquista do direito à educação básica para as juventudes de áreas de Reforma 

Agrária se expressa com a Resolução nº 426 de 2008, que regulamenta a educação básica na escola 

do campo. Com essa conquista, após as ocupações e reivindicações do MST junto ao Governo do 

Estado do Ceará, entre os anos de 2010 a 2012, foram inauguradas e iniciaram suas atividades 5 

escolas de ensino médio do campo.  

Nas escolas do campo, a educação contra-hegemônica se constrói em muitas práticas 

cotidianas, mas com destaque para o currículo escolar que, em sua base diversificada, dá ênfase à 

cultura e ao trabalho camponês. Por meio dos componentes curriculares “Projetos, Estudos e 

Pesquisa”, “Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas (OTTP)” e “Práticas Sociais 

Comunitárias”, os/as jovens vão sendo formados em uma perspectiva crítica, engajada e 

transformadora da realidade. Mudanças que se concretizam, por exemplo, no trabalho na agricultura 

familiar camponesa, quando, por meio do conhecimento da agroecologia (foco da formação do 

componente de OTTP), as juventudes vão mudando hábitos, como o uso de agrotóxicos na 

produção de alimentos das suas casas e comunidades.  

É opondo-se ao projeto elitista em curso no Brasil que a Educação do Campo, por meio das 

escolas do campo e dos conhecimentos agroecológicos, busca construir e desenvolver práticas 

agrícolas que respeitem a natureza e garantam uma alimentação saudável à nação. Projeto esse que 

defende a agricultura familiar camponesa, ao lutar e resistir pelo projeto de segurança e soberania 

alimentar para o país.  

Para esse projeto ser conquistado, a Agroecologia é uma importante aliada dessa perspectiva 

de educação, pois, ao valorizar e reconhecer os saberes e as técnicas dos povos tradicionais do 

campo (GUHUR; TONÁ, 2012), em diálogo com os conhecimentos universais, “[..] incorpora 
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princípios ecológicos e valores culturais às práticas agrícolas que, com o tempo, foram 

desecologizadas e desculturalizadas pela capitalização e tecnificação da agricultura” (LEFF, 2002, 

p. 42), criando novas possibilidades para a produção de alimentos e da vida no campo.  

Foi somando-se a essa luta em defesa de um projeto de desenvolvimento popular para o 

país, vinculado à soberania e segurança alimentar, por meio de uma educação crítica imbricada com 

a realidade dos assentamentos rurais, da produção de alimentos e da vida no campo, que o Curso 

Técnico em Agroecologia e Extensão Rural surgiu. Nossa compreensão é de que a universidade 

deve ser uma importante aliada para a construção de novos conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento social, econômico e popular do país.  

O curso se construiu a partir de quatros eixos: Educação do Campo, Sujeitos do Campo, 

Extensão Rural em Bases Agroecológicas e Tecnologias Sociais Apropriadas às Condições do 

Semiárido, que apesar de terem sido didaticamente abordados por etapas, não estiveram isolados 

durante as reflexões e incursões sobre/na realidade do campo por parte dos/as educadores/as e 

jovens durante o processo formativo do curso. A organização do curso em eixos temáticos buscou 

construir um conhecimento mais amplo sobre a realidade do campo, a partir dos seus sujeitos, da 

educação que se constrói nas escolas do campo, das experiências agroecológicas desenvolvidas em 

assentamentos rurais, bem como das tecnologias sociais apropriadas para cada região.  

As experiências de ensino desenvolvidas a partir do REAJO anunciaram caminhos para a 

construção da educação democrática, por esse fazer pedagógico ter tido, como compromisso ético, 

dialogar com os jovens estudantes a partir de suas realidades sociais e tornando-os sujeitos das suas 

próprias práticas educativas. Para Mogilka (2003), a possibilidade de se construir uma educação 

democrática se dá no salto das práticas de ensino para práticas educativas, o que significa, para o 

autor, que o homem se forma não apenas no campo cognitivo, mas a partir das vivências sociais do 

contexto do qual faz parte.  

METODOLOGIAS DE ENSINO PARA A FORMAÇÃO DA JUVENTUDE DO CAMPO 

Neste tópico, será abordada uma das metodologias que constituíram o Curso Técnico em 

Agroecologia e Extensão Rural, destacando seus fundamentos teóricos em diálogo com a 

experiência prática do mesmo. Apesar de em cada etapa do curso termos contado com a 

colaboração de diferentes educadores/as, com suas metodologias próprias e maneiras de aprofundar 

cada temática, o curso teve como bases teóricas a Pedagogia da Alternância, a Pesquisa-Ação e a 

Extensão Rural, como caminho orientador da formação que se buscou construir para e com os/as 
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jovens. No entanto, para este estudo, realizamos um recorte da experiência, tendo em vista discutir a 

formação dos jovens a partir da Pedagogia da Alternância e da metodologia da alternância.  

A Pedagogia da Alternância surgiu na Europa nos anos de 1935, mais precisamente na 

França, a partir das experiências de educação rural (RIBEIRO, 2008), que se buscava desenvolver 

para se contrapor ao tipo de educação que era oferecida aos rurícolas e que não fazia conexões com 

a realidade desses territórios. Passos e Melo (2012) acrescentam que as ofertas de educação e 

trabalho para os jovens franceses camponeses eram pouco atrativas e, devido a isso, muitos eram os 

que saiam da propriedade familiar para estudar. Essa situação preocupou os pais e mães, pois a 

saída dos filhos interferia na agricultura familiar camponesa, já que perdiam mão-de-obra para 

produção.  

Outra preocupação relatada pelos autores era a necessidade de ter profissionais com uma 

formação agrícola sólida para atuar no campo. Frente a isso, os agricultores se organizaram com 

apoio do sindicato e da igreja, “(...) para pensar em um tipo de formação que oferecesse boas 

condições aos jovens de uma aprendizagem prática no estabelecimento agrícola familiar e que lhes 

proporcionasse, ao mesmo tempo, uma formação geral e técnica” (PASSOS; MELO, 2012, p. 240). 

É a partir dessa mobilização da família camponesa em defesa da educação dos filhos e do futuro da 

propriedade agrícola familiar que surgiram os primeiros cursos de formação agrícola, realizados 

alternadamente na escola e na propriedade familiar.  

Essa pedagogia apresenta como principal característica a articulação da formação dos 

sujeitos em dois tempos: Tempo Escola (TE) e o Tempo Comunidade (TC). Essa articulação se dá 

pela compreensão de que uma educação transformadora, crítica e engajada necessita se desenvolver 

contextualizada com a realidade social dos sujeitos, onde “(...) o saber prático obtido junto à 

família, na execução das tarefas e a teoria, obtida na escola durante a troca de experiências e 

absorção dos conteúdos ensinados, se fundem” (CALIARI; ALENCAR; AMÂNCIO, 2002, p. 5). 

Assim, os tempos escola e comunidade representam a dinâmica da construção do conhecimento 

novo a partir do saber vivo/vivido/experienciado.  

A escolha por essa pedagogia como caminho metodológico do Curso Técnico em 

Agroecologia e Extensão Rural se fez pela perspectiva relacional que ela promove ao desenvolver 

teoria e prática imbricadas no território camponês. Através dela, foi possível alcançar o objetivo de 

formar jovens com uma compreensão crítica da realidade do campo, pois a juventude cursista é 

composta de sujeitos do campo, que estão cotidianamente vivenciando os saberes, a cultura, o 

trabalho, as potencialidades, os desafios, as resistências e as lutas de seus assentamentos.  
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Tais experiências originadas na vida cotidiana serviram como mote para o debate teórico, 

para que então os/as jovens compreendessem, a partir de suas vidas, o projeto de sociedade e 

produção de alimentos em curso promovidos pelo agronegócio, que os exclui de seus territórios e 

que mata e envenena os recursos naturais. Por isso e principalmente, esse debate os permitiria 

construir novos conhecimentos a partir dos saberes compartilhados por seus familiares e 

comunidades em diálogo com a agroecologia, para então agirem e contribuírem com a transição e 

transformação agroecológica das práticas agrícolas familiares em seus assentamentos.  

A partir das orientações da Pedagogia da Alternância, o curso se desenvolveu em etapas que 

eram divididas em Tempo Escola (TE) e Tempo Comunidade (TC). Os TE aconteceram na 

Universidade Federal do Ceará, nas escolas de ensino médio do campo que participaram do curso, 

na Fazenda Experimental da citada universidade e em outras experiências de escolas do campo, 

como a Escola Família Agrícola Dom Fragoso e a Frei Humberto. Os TC se desenvolviam nos 

assentamentos rurais dos próprios jovens. 

No TE, os eixos temáticos eram desenvolvidos teoricamente pelos/as educadores, mas com a 

preocupação de estimular nos/as jovens a reflexão sobre a realidade dos assentamentos em que 

vivem, para então debater criticamente sobre o campo, a educação, o trabalho, a produção de 

alimentos, entre outros assuntos. Tomaremos como exemplo um dos conteúdos programáticos 

desenvolvidos em um dos TE.  

Na primeira etapa do curso, a temática de estudo foi “Conjuntura atual, questão agrária e 

juventude”. Nesse TE, foram abordados conteúdos que refletiam a questão agrária no Brasil; a 

importância dos movimentos sociais do campo na defesa da Reforma Agrária, do direito à terra, à 

água, à vida no campo; e, principalmente, o lugar das juventudes em seus assentamentos, na política 

púbica brasileira, no trabalho na agricultura familiar camponesa, na educação do campo e na luta 

pela Reforma Agrária. 

O interesse era de que os/as educandos/as do curso, a partir de suas realidades concretas, 

questionassem e dialogassem com os conteúdos, apresentando reflexões a partir de uma diversidade 

de linguagens e atividades.  

A juventude da Escola Nazaré Flor foi a primeira a apresentar nesse eixo de reflexão do TE. 

Fizeram um teatro-imagem do uso de agrotóxicos no campo. Foi interessante porque eles/elas iam 

instigando os/as demais jovens a falarem do que já conheciam – a própria realidade de alguns 

assentados que compram a ideia de que o agrotóxico é o meio mais seguro para proteger a 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 320 

produção; então, apresentaram os agrotóxicos que conheciam e que muitas vezes, sem 

conhecimentos sobre os seus malefícios, eram utilizados pelos pequenos agricultores.  

Os/as participantes da Escola Florestan Fernandes mostraram no seu teatro-imagem o 

cotidiano da juventude em seu assentamento, destacando a dança, uso de drogas, alcoolismo, o 

esporte (vôlei) e o uso das redes sociais (whatsapp). Também representaram a luta pela terra, o 

estudo e o trabalho na plantação. Destacaram que a internet é lenta e que em alguns lugares não 

conseguem ter acesso a ela, situação vista como algo negativo pela turma. Acrescentaram que as 

juventudes, para o lazer, assistem à TV e usam notebook. O uso de drogas (maconha, cocaína) no 

assentamento também foi abordado por eles/elas, que problematizaram que o álcool e o cigarro 

causam o mesmo prejuízo que a maconha, mas, por se pagarem impostos (empresas), são 

legalizados.  

Da Escola João dos Santos de Oliveira, os/as jovens, enquanto pensavam sobre a vida da 

juventude em seu assentamento, levantaram os problemas do campo, até que chegaram à questão da 

seca. Foi então que um jovem destacou que a água era privatizada, o que gerou novas intervenções. 

Outra jovem acrescentou que a seca era resultado da ausência de políticas públicas de distribuição 

de água para o consumo e produção da agricultura familiar camponesa, já que para o agronegócio 

não faltava água.  

Na participação dos/as jovens da Escola Maria Nazaré de Sousa, as sistematizações sobre a 

vida do/a jovem no assentamento abordaram problemáticas como a prostituição que, segundo 

eles/elas, também acontece no campo. O assentamento está localizado no litoral cearense e, nesse 

território, vivencia-se a especulação das terras para fins de turismo por redes de hotelaria. Há 

também a movimentação de turistas de outras regiões e países, expondo assim, em alguns casos, a 

juventude à oferta da renda através da prostituição. Foi destacada pela turma a saída do campo para 

as grandes cidades em busca de emprego e de estudo (fazer faculdade). Acrescentaram que alguns 

estavam se formando, mas outros pararam no caminho porque não conseguiram pagar a faculdade. 

Para eles/elas, a saída é para buscar melhorar de vida, com a expectativa de ajudar os pais. Também 

falaram dos que saem, mas que voltam para o campo “com uma mão na frente e a outra atrás”.  

Uma jovem contribuiu com o debate ao expor sua própria experiência de migração. Relatou 

sua vivência trabalhando em um mercantil, na cidade de Itarema, onde não tinha tempo para nada, 

só para trabalhar. Passado um tempo, decidiu voltar para continuar no assentamento e aproveitar a 

oportunidade desse curso. As juventudes identificaram que a mídia aliena os jovens, fazendo-os 

saírem do campo com a ideia de que terão uma vida melhor na cidade. Assim, saem com o objetivo 
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de ir para a cidade, ter um bom emprego com carteira assinada, mas o salário não dá para se manter, 

então acabam levando uma “vida de sobreviventes”. 

Recuperamos esses trechos registrados no diário de campo durante as etapas do curso para 

expor a forma como o conteúdo programático era abordado e como este era pensado em diálogo 

com a realidade concreta das juventudes. A partir da fala dos/as jovens, foi possível em cada etapa 

levantar informações sobre os assentamentos, suas principais problemáticas e potencialidades, para 

então buscar formas de, nos TE e TC, aprofundar alguns assuntos (como o uso de agrotóxicos por 

algumas famílias assentadas), conhecer tais questões e construir formas de transformar tais 

realidades a partir da perspectiva agroecológica e de desenvolvimento sustentável do campo. 

Após o término de cada TE, a coordenação do curso organizava as orientações para cada 

TC, com a intenção de que a juventude, a partir da teoria, refletisse sobre o contexto em que está 

inserida e, assim, compreendesse a realidade da qual faz parte. As atividades no TC eram 

individuais e coletivas, para que os/as jovens construíssem o conhecimento a partir da leitura de 

textos teóricos, do debate coletivo, do desenvolvimento da escrita e oratória e, principalmente, 

alargassem o olhar sobre o campo brasileiro, entendendo suas mediações, questionando os motivos 

e interesses pelos quais a agricultura familiar camponesa e a comunidade camponesa vivenciam a  

ausência de investimentos públicos e direitos que possam garantir a continuidade da vida na terra.  

No retorno para cada nova etapa de TE, os/as jovens socializavam com toda a turma as 

atividades que eram encaminhadas no TC anterior. Apresentavam a forma como, em coletivo, 

organizaram-se para realizar as atividades e como estavam desenvolvendo a relação com as escolas 

do campo, já que essa foi a instituição que ofereceu o suporte teórico (com a participação dos 

monitores e dos/as educadores/as de OTTP como orientadores de campo dos/as jovens cursistas) e 

técnico (com a orientação dos/as educadores/as, mas também a utilização dos recursos físicos, 

pedagógicos e didáticos da escola, como laboratório de informática, biblioteca, Campo 

Experimental da Agricultura Camponesa e da Reforma Agrária), para que os/as educandos/as 

atingissem os objetivos do TC.  

Em um dos retornos do TC, foi solicitado que as juventudes apresentassem um diagnóstico 

da realidade local a partir da história do assentamento, do seu mapa, das formas de trabalho 

desenvolvidas pelas comunidades em cada território, abordando as suas experiências e suas formas 

de vivenciar o campo. O resultado era sempre surpreendente, pois os/as educandos/as elaboravam 

desenhos, vídeos, teatro, fotografias e formas de registrar o assentamento a partir do olhar aprendiz.  
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Para realizar as atividades do TC, os/as jovens investiam tempo significativo para a pesquisa 

de campo, na qual o contato com a sua comunidade de origem os permitiu redescobrir o 

assentamento e as dimensões da vida e do trabalho presentes nesse lugar. Passos e Melo (2012, p. 

244) destacam que, na Pedagogia da Alternância, há relação de troca e de interação entre os saberes, 

pois se trata do “(...) diálogo entre o saber sistematizado e o saber popular em que o educando e a 

sua realidade (família, propriedade, comunidade) são o foco central do processo de ensino-

aprendizagem”. Os/as educandos/as faziam um duplo movimento entre saber popular-teoria, teoria-

saber popular, para compreender a dinâmica da luta pela Reforma Agrária e poder contribuir com a 

transformação dos seus territórios.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As metodologias utilizadas para a formação dos jovens no Curso Técnico em Agroecologia 

e Extensão Rural foram escolhidas por possibilitarem que a perspectiva do curso de se desenvolver 

enquanto uma educação democrática, inclusiva, progressista, engajada, do campo e popular fosse 

atingida. Acreditamos que os objetivos do curso foram alcançados e que os/as jovens foram 

construtores dos seus processos formativos, por terem vivenciado, nos tempos escola e comunidade, 

espaços de autogestão e de coletividade, elementos importantes para que possam prosseguir com a 

transformação da realidade do campo. Esperamos, com este texto, iniciar o debate sobre a formação 

das juventudes do campo e, assim, contribuir com algumas metodologias, estabelecendo caminhos 

que possam promover uma formação mais significativa para as juventudes do país.  
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Resumo 
Este artigo tem como objetivo refletir sobre as experiências e metodologias de ensino desenvolvidas no 
Curso Técnico em Agroecologia e Extensão Rural, promovido pelo Programa Residência Agrária 
Jovem (REAJO), na Universidade Federal do Ceará (UFC). O REAJO tinha como meta formar 50 
jovens estudantes do Ensino Médio e recém-egressos das escolas do campo das áreas de Reforma 
Agrária, para uma compreensão crítica da realidade do campo. O curso se constituiu a partir da 
compreensão da necessidade e do compromisso ético-político de desenvolver, para e com os jovens do 
campo, a educação democrática e inclusiva, à medida que promovia práticas educativas que incluíam os 
saberes e a cultura camponesa como elementos fundantes para a formação humana crítica dos jovens 
cursistas. Nessa perspectiva, o curso foi uma experiência de Educação do Campo que teve como 
suporte teórico a Pedagogia da Alternância, com o desenvolvimento do Tempo Escola (TE) e do 
Tempo Comunidade (TC) enquanto caminhos metodológicos para a compreensão da realidade dos 
assentamentos rurais cearenses, dos quais os jovens faziam parte. Esses jovens foram construtores dos 
seus processos formativos, por terem vivenciado, nos tempos escola e comunidade, espaços de 
autogestão e de coletividade, elementos importantes para que pudessem prosseguir com a 
transformação da realidade do campo. As experiências de ensino desenvolvidas a partir do REAJO 
anunciaram caminhos para a construção da educação democrática, por esse fazer pedagógico ter tido, 
como compromisso ético, dialogar com os jovens estudantes a partir de suas realidades sociais e 
tornando-os sujeitos das suas próprias práticas educativas. 

Palavras-chave: Educação Democrática; Metodologias de Ensino; Inclusão; Educação do Campo.  

E AGORA, COMO PODEREI ENSINAR? A ICONOGRAFIA COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA 

NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Soraya Nunes dos Santos Pereira – UERN 

INTRODUÇÃO 

A adoção de soluções simplistas pelos educadores, diante da dificuldade da prática 

educacional com alunos com deficiência intelectual e em meios às constantes reformulações na 

política educacional brasileira a que estamos suscetíveis nesse início do século XXI – ignorando 

problemas de ordem epistemológica, cultural, socioeconômica e política – tende a agravar as 

décadas de diagnósticos de crises no ensino. É, então, assentindo com a introdução de práticas 

pedagógicas não usuais que os educadores cumprem o seu papel no desenvolvimento do 
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conhecimento dos educandos, resultando numa reflexão crítica entre o seu fazer docente e o 

resultado subsequente a ele. 

O desenvolvimento de práticas diferenciadas, como a iconografia, implica a adoção de 

estratégias mais dialógicas entre educadores e educandos, promovendo a ressignificação de 

conteúdos, metodologias e habilidades necessárias para a aprendizagem de seus alunos e formação 

profissional. Saber introduzir e valorizar outros meios de linguagem no ensino que estimulem, 

como bem frisava Freire (1996), a reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade, 

implica necessariamente uma exploração de valores epistemológicos, culturais, socioeconômicos e 

políticos. É a essa capacidade de transformação e à produção de “outros” conhecimentos que esse 

artigo se direciona. 

A investigação se baseia na utilização do desenho nas atividades avaliativas de um aluno 

com diagnóstico de deficiência intelectual, enquanto linguagem diferenciada que levou o aluno 

participante deste estudo a um processo de aprendizagem mais interativo, prazeroso e significativo, 

dando-lhe condições de se posicionar criticamente frente a questões-problemas sugeridas em suas 

avaliações. Enfim, trabalhar os processos iconográficos em sala de aula foi um caminho trilhado 

pela professora pedagoga participante que se mostrou fascinante no sentido de se multiplicar em 

infinitas formas e possibilidades de aprendizagens em sala de aula. 

De acordo com Burke (2004), estudiosos como Fritz Saxl (1890-1948), Erwin Panofsky 

(1892-1968) e Edgar Wind (1900-1971) buscavam na iconografia uma nova forma de pensar o 

mundo. A ideia, de acordo com aquele autor, é que por meio das imagens muitas coisas podem ser 

descobertas, muitas mensagens subentendidas.  

A iconografia, segundo Kossoy (2007, p. 55-56): 

[...] situa-se no nível da imagem; a interpretação iconológica tem aí seu ponto de 

partida e estende-se além do documento visível, além da chamada evidência 

documental. Trata-se da recuperação de diferentes camadas de significação. A 

interpretação iconológica se desenvolve na esfera das ideias, das mentalidades.  

Essa nova forma de pensar o mundo permite também repensar fazeres docentes. A presença 

de um aluno com diagnóstico de deficiência intelectual não requer intervenções complexas em 

relação às práticas pedagógicas comuns, mas exige do professor uma atuação mais próxima, 

frequente e particular em relação a cada objetivo escolar e às habilidades envolvidas para que as 

metas se realizem, por isso a importância da ferramenta iconográfica para a atuação docente. 
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Do ponto de vista teórico, este artigo considera os conceitos vigotskianos de imaginação e 

criação, isto é, segundo Vygotsky (2009), no cerne da atividade de criação e do processo de 

imaginação estão as experiências vivenciadas pelo ser humano. Essas são fortemente marcadas pela 

cultura, vivências e relações estabelecidas com o outro. É importante salientar, enfatizando esses 

processos com foco no desenvolvimento infantil, que cada estágio etário apresenta diferentes 

manifestações de criação. Nessa perspectiva, Vygotsky (2003, p. 155) sugere que uma pessoa 

apresente maior potencial imaginativo conforme as experiências vivenciadas no decorrer da sua 

vida, visto que “(...) a principal fonte do comportamento imaginativo é a experiência real”. 

Nesse sentido, a educação escolar, seja ela tradicional ou inclusiva, não deve somente trazer 

para as práticas de sala de aula tarefas que envolvam um determinado conteúdo, mas também 

abordar questões sobre a interação e convivência humanas. No caso discutido aqui, além de uma 

prática diferenciada através do uso da iconografia, a educação inclusiva é utilizada como 

fortalecedora dessa prática, pois abarca métodos e reflexões que garantem a promoção educacional 

do aluno com deficiência (MANTOAN, 2006; SÁNCHEZ, 2005; SASSAKI, 2005).  

Cabe ao professor a (re)tomada desses aspectos fundamentais ao desenvolvimento do aluno. 

O modo como ele trará os recursos dependerá, sempre e sem dúvidas, da deficiência de cada um de 

seus alunos. 

No estudo ora apresentado, a professora pedagoga fez a escolha pelo uso do desenho ao 

avaliar o aluno. Sua avaliação era semelhante aos demais alunos da sala de aula, porém, ao solicitar 

a resposta, o aluno tinha a liberdade de fazê-la através do desenho.  

Inicialmente, foram explorados o ambiente escolar, sua sala de aula, a prática docente com o 

intuito de perceber como era a organização da sala de aula, o convívio entre os colegas, as inter-

relações entre professor-aluno e as estratégias didáticas utilizadas. Em um segundo momento, foi 

realizada uma entrevista com a professora no próprio ambiente de trabalho. Tínhamos como roteiro 

para a entrevista cinco questões, que deveriam ser respondidas oralmente, gravadas e transcritas 

posteriormente: 1- Como surgiu a ideia de trabalhar com o desenho como recurso de avaliação da 

aprendizagem? 2- Quando é adotado este procedimento, em todos os conteúdos e disciplinas? 3- Há 

alguma área do conhecimento em que o aluno demonstre mais dificuldade para realizar a avaliação 

através do desenho? 4- Você já conhecia ou utilizava a iconografia em sua prática docente? 5- 

Como você avalia o uso da iconografia como recurso didático na educação inclusiva?  



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 326 

Posteriormente, foram analisadas as avaliações do aluno, verificando os acertos, erros nas 

questões e lacunas no conhecimento. Os conceitos de imaginação e criação subsidiaram a 

interpretação analítica dos desenhos. 

A análise das observações feitas em sala, além de subsidiar a elaboração da entrevista, 

permitiu verificar que existia um clima de afeto que envolvia a relação professor-aluno, permitindo 

que o aluno se sentisse encorajado a se arriscar, motivado a realizar a tarefa, além de permitir o 

espaço para a imaginação e liberdade para criar. O aluno não utilizava a escrita em diversas 

atividades, sempre alegando ter dificuldade em realizar cada tarefa, mas era participativo e proativo, 

continuamente à disposição para ajudar colegas e professora. 

Tal comportamento corrobora com as características da deficiência intelectual, posto que ter 

tal deficiência não significa, necessariamente, que aquela pessoa se torne incapaz pelo resto da vida, 

mas que ela precisará de certos cuidados para que possa se desenvolver interativamente com outras 

pessoas nas diferentes esferas, sejam elas social, educacional, afetiva e/ou cognitiva, sendo esta 

última a maior causa de cuidados com essas pessoas, já que é essa cognição que permite que eles 

desenvolvam outras capacidades.  

Santos (2012, p. 8) explicita que: 

O quadro da deficiência intelectual é fundamentalmente marcado por uma inteligência 

geral comprometida, ou seja, o prejuízo cognitivo é a principal característica 

diagnóstica, correspondendo a: restrito raciocínio lógico, restrita capacidade de 

planejamento, solução de problemas deficitária, fraco pensamento abstrato, baixa 

fluidez da aprendizagem, memorização restrita, baixa coordenação visuoespacial e 

lateralidade, esquema corporal dificultado, limitada atenção, limitada generalização, 

prejuízo da capacidade expressiva (principalmente a verbal), deficitária capacidade de 

percepção, ausência de autodirecionamento etc.  

Apesar do comprometimento cognitivo, o aluno participava das aulas e tinha atenção às 

explicações, embora, em alguns momentos, houvesse a distração e a conversa com colegas, 

demonstrando um comportamento inquieto, mas logo e mais uma vez conduzido pela professora 

para o foco no conteúdo. A professora demonstrou planejamento de suas ações e uma didática 

coerente, discutindo os conteúdos de maneira simples e que contemplassem a aprendizagem do 

grupo-classe, trazendo ganhos educacionais para o aluno com deficiência.  

Nos dados analisados na entrevista, a professora respondeu prontamente às questões. 

Quando indagada sobre o surgimento da ideia de trabalhar com o desenho como recurso de 
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avaliação da aprendizagem, obtivemos as seguintes respostas: o aluno gostava muito de desenhar, 

embora com dificuldades na escrita e de compreender o assunto e, por último, desenhava com 

facilidade, conforme o seu entendimento.  

A iconografia surgiu de maneira espontânea na prática docente da professora, com o intuito 

de atender as necessidades do aluno. Seguindo esse princípio, ela permitiu a inclusão, de modo que 

ele, em sua singularidade, tivesse a possibilidade de desenvolver tanto suas capacidades cognitivas 

quanto as sociais. 

Tendo em vista que o comportamento do indivíduo está intimamente ligado ao processo de 

aprendizagem, é fundamental que o ensino escolar não privilegie a mera aquisição formal de 

informações, na qual se adota a estratégia de transmissão ou explicação de conteúdos. O professor 

deve criar condições para que o aluno não aceite depressa demais as informações sem que essas 

sejam consistentemente recebidas, assimiladas e aplicadas a alguma situação prática (real), seja via 

experiência ou associação com situações vivenciadas. No nosso caso, a professora associou algo 

prazeroso para o aluno e que realiza com eficiência, como ferramenta para o sucesso da 

aprendizagem. 

A professora respondeu ao segundo questionamento atentando que há certos conteúdos e 

disciplinas nos quais o aluno apresenta dificuldade e não consegue criar uma imagem que 

corresponda à sua resposta. Nessa situação, a professora faz uma prova diferenciada, transformando 

o enunciado também em desenhos, principalmente nas disciplinas que requerem o raciocínio 

matemático. Ressaltamos a importância desse ato pedagógico, pois é posto que a apreensão de todo 

o conteúdo curricular pelo aluno com deficiência intelectual pode ser significativamente limitada, 

mas percebemos que a atuação da professora possibilitou um efetivo desenvolvimento de suas 

potencialidades, tal como propõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, 

de 1996) em relação aos objetivos educacionais.  

Ao se referir às áreas de conhecimento com maior rendimento do aluno ao usar o desenho 

nas avaliações, a professora respondeu que foi a área de linguagem, devido à dificuldade do 

discente na compreensão dos enunciados quando lidos por ele mesmo. Entretanto, quando 

solicitado oralmente, o aluno compreende e responde oralmente, mesmo que a resposta não esteja 

correta. Nas atividades de produção escrita, ele não consegue realizá-las e, nesse momento, é 

utilizado o desenho como recurso. Vale salientar que, algumas vezes, a professora relata que não 

consegue entender o desenho, mas é solicitado ao aluno discorrer sobre aquilo que foi produzido, 

garantindo a compreensão do que foi imaginado. Vygotsky mostra que o processo de imaginar é 
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fundamental na formação dos conceitos, no desenvolvimento humano. E a função mais importante 

da imaginação seria a capacidade de ampliação das experiências para um indivíduo. 

[A imaginação] transforma-se em meio de ampliação da experiência de um indivíduo 

porque, tendo por base a narração ou a descrição de outrem, ele pode imaginar o que 

não viu, o que não vivenciou diretamente em sua experiência pessoal. A pessoa não se 

restringe ao círculo e a limites estreitos de sua própria experiência, mas pode 

aventurar-se para além deles, assimilando, com a ajuda da imaginação, a experiência 

histórica ou social alheias (VYGOTSKY, 2009, p. 25). 

É interessante observar que a professora sempre dava a oportunidade de ampliar suas 

orientações do conteúdo explicado em sala de aula, considerando as características do aluno e sua 

assimilação, acontecendo a verdadeira inclusão. 

Na questão 4, indagada sobre o conhecimento ou a utilização da iconografia em sua prática 

docente, a professora revelou que foi intuitivamente o seu contato com a iconografia no contexto de 

sala de aula. Partiu da própria observação do aluno, daquilo de que ele gostava. A questão que 

norteava sua prática era: Como ensinar um aluno que só sabe se expressar? E agora, como poderei 

ensinar? Vários estudiosos e leis educacionais brasileiras ressaltam as práticas motivadoras, alegres 

e afirmativas com estratégias ricas em estimulação à aprendizagem.  

A professora, apesar de não conhecer teoricamente o uso da iconografia como suporte 

didático, consegue parafrasear teorias e recomendações fundamentais sobre a iconografia associada 

ao ensino, e pratica o ato de inclusão escolar ao perceber que entender o significado do desenho 

realizado pelo aluno implica compreensão, entendimento e conhecimento; que é preciso ir além do 

que se vê, rompendo com a superficialidade do visível e imediato e aprofundar o diálogo sugerido e 

implícito no desenho. Nessa linha de pensamento, Ferreira e Franco (2013, p. 150) apontam que: “A 

aceitação deste pressuposto implica afirmar que as imagens não se constituem apenas em uma mera 

ilustração”. 

Isso revela que o fazer docente precisa cada vez mais ser profissionalizado, com formação 

teórica, seja ela inicial ou continuada, coerente com a prática cotidiana na sala de aula, de maneira 

que assegure competências ao professor no desenvolvimento assertivo de práticas metodológicas 

que auxiliem cada vez mais seus alunos, sejam eles com deficiência ou não. 

Na questão sobre como ela avalia o uso da iconografia como recurso didático na educação 

inclusiva, ela demonstra o quanto essa estratégia a ajudou no processo de ensino, mas, 

principalmente, auxiliou na inclusão do aluno, levando-o a participar das atividades e assimilar 
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conteúdos. Alertou para a importância da formação educacional necessária para a atuação na 

educação inclusiva, pois, apesar de ser graduada em pedagogia, percebe a lacuna existente na sua 

prática na área da iconografia.  

Assim, este estudo demonstrou que uma limitação, seja ela de formação ou funcional, não 

elimina a possibilidade de aprendizagens e de adaptações aos novos fazeres pedagógicos de um 

professor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que, na educação inclusiva, o recurso iconográfico ainda tem muito que ser 

trabalhado, posto que constitui uma ferramenta imprescindível para a adaptação de crianças com 

deficiências. Deve-se atentar para o fato de que todo processo de ensino e aprendizagem envolve 

um sujeito - o aluno, que é o maior interessado em seu processo de escolarização, seja na escola 

comum, seja na especial. Considerar suas emoções, sentimentos e concepções sobre as formas de 

escolarização é o primeiro passo para transformar o aluno em sujeito ativo, propiciando sua 

participação no processo de transferência escolar.  

Responder à questão “Como poderei ensinar?” não é tarefa fácil, mas este estudo 

demonstrou que o desejo que a professora sentiu em ser protagonista do seu fazer pedagógico, ao 

ensinar a um aluno com deficiência intelectual, foi essencial. Sua vontade de atuar de forma 

transformadora nos ensina caminhos e rotas a trilhar para a inclusão do aluno com deficiência, bem 

como a busca de aperfeiçoamento de recursos didáticos, materiais e adaptação de conteúdos que 

promovam a aprendizagem. 

A iconografia se revelou um apoio didático no ensino do aluno com deficiência intelectual. 

A postura da professora em utilizá-la garantiu ao aluno o acesso à aprendizagem e, apesar da 

maneira intuitiva, sua prática ganhou uma nova dimensão, contribuindo para inclusão e a 

predisposição para transformar a realidade. 
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Resumo 
Este artigo apresenta a iconografia como recurso didático fortemente ligado com a Educação Inclusiva. 
Traz para a discussão a intervenção docente através do uso dos recursos iconográficos, mais 
precisamente o desenho, como ferramenta de auxílio à aprendizagem de um aluno com diagnóstico de 
Deficiência Intelectual leve. Do ponto de vista teórico, considera os conceitos de Vygotsky (2009) de 
imaginação e criação, quando retrata que, no cerne da atividade de criação e do processo de imaginação, 
estão as experiências vivenciadas pelo ser humano. Para tanto, utiliza a análise dos desenhos elaborados 
em atividades avaliativas produzidos pelo aluno com diagnóstico de deficiência intelectual, do 6º ano do 
ensino fundamental da Escola Municipal Raimundo Rocha, no município de Patu (RN), bem como 
uma entrevista com a professora para compreender os contextos, modos e objetivos dessa intervenção 
didática, a fim de analisar a sua utilização enquanto via de acesso à aprendizagem. Responder à questão 
“Como poderei ensinar?” não é tarefa fácil, mas este estudo demonstrou que o desejo da professora de 
ser protagonista do seu fazer pedagógico, ao ensinar um aluno com deficiência intelectual, foi essencial. 
Sua vontade de atuar de forma transformadora nos ensina caminhos e rotas a trilhar para a inclusão do 
aluno com deficiência, bem como a buscar formas de aperfeiçoamento de recursos didáticos, materiais 
e adaptação de conteúdos que promovam a aprendizagem. 

Palavras-chave: Inclusão; Iconografia; Deficiência Intelectual. 
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 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

Existir é uma questão de ser-em-ação.  

(RIBEIRO, 2011, p. 87) 

Compreendendo que o mundo é um conjunto de relações significativas, recorremos aqui-agora em 

Froebel (1782-1852) cujo pensamento é que a criança é como uma “planta humana” ou “semente do 

bem” que precisaria de condições do meio para germinar, um ser repleto de potencialidades, um vir 

a ser constante, semente do amanhã. 

Sendo assim, este estudo trata-se de uma prática educativa realizada dentro do Hospital 

Infantil Nossa Senhora da Glória, tendo como sujeito da pesquisa uma criança de seis anos de 

idade, vítima de um craniofaringioma- tumores no cérebro, que lhe causou a cegueira aos três anos 

de idade, sendo acompanhada por sua mãe que possui um câncer no útero. 

A prática educativa nos motivou a compreender a seguinte questão: O “que é” e “como é” 

ser paciente-aluno, que se tornou cego aos três anos de idade devido a um craniofaringioma, a 

utilizar como recurso didático tintas de diversas cores para pintar algo que surtiu efeitos de sentidos 

em si e no outro? De onde viria tanta ousadia? 

Sendo o mundo um campo em ação e sabendo que somos afetados por este mundo e o 

afetamos igualmente, compreendemos que “a realidade é dinâmica, isto é, tudo está, nesse exato 

momento em permanente mudança através da impermanência do processo de ser, embora seus 

dados sejam coexistentes e materialmente interdependentes” (RIBEIRO, 2011, p. 57). 

A construção dessa prática pedagógica se solidificou a partir do momento em que a 

professora-pesquisadora dentro da classe hospitalar compreendeu que em conformidade com Freire 

(2015) “ensinar exige querer bem aos educandos” (p.198), poia, a criança possui potencialidades, 

sendo ela considerada por Froebel como “semente do bem”. 

A educação é um processo permanente na existência humana, ela então, não é um elemento 

único da escola, ou seja, o processo ensino-aprendizagem permanece presente em todos os 

horizontes, inclusive nos não escolares. Nesta direção o hospital é um espaço-tempo de estrutura de 

conhecimento, de saberes e fazeres, além de assegurar o atendimento à assistência médica, passa a 

se caracterizar como um espaço de educação. 

Assim, o hospital é parte integrante de uma organização médica e social, cuja função básica 

consiste em proporcionar à população assistência médica integral, curativa e preventiva, sob 
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quaisquer regimes de atendimento, inclusive o domiciliar, constituindo-se também em centro de 

educação (BRASIL, 1977). 

Nessa dimensão o hospital, com sua organização, funcionamento e atendimento, 

metamorfoseia-se também como espaço-tempo educativo e provocativo por memorar vários 

cenários de co-engendramento de experiências e vivências. 

A SAGACIDADE E SUA ESSÊNCIA: EFEITOS DE SENTIDOS 

Para Freire (2015) “o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente “lido”, 

“interpretado”, “escrito” e “reescrito” (p.95), pois, na visão do autor, quanto mais a relação aluno e 

professor se torna solidária neste espaço-tempo, tanto mais há possibilidades de aprendizagens 

democráticas que  se abrem tanto na sala de aula do ensino regular quanto na classe hospitalar. 

Nesse mosaico é possível possibilitar à criança enferma, um ensino/aprendizagem de 

qualidade, para que possa enfrentar a situação de fragilidade, através da interação com as práticas 

educacionais inovadoras, o que torna o ambiente da classe hospitalar um espaço mais agradável e 

propício á aprendizagem, sendo que, Ceccim (1997) pontua, “[...] a aprendizagem de crianças 

doentes dentro do hospital é possível, pois estão doentes, mas em tudo continuam crescendo (p. 

80)”. 

Assim, compreendemos também que o saber/fazer na classe hospitalar, desvela um mundo 

de possibilidades para a criança, pois, “ela pode ter acesso a uma grande variedade de materiais 

educativos dentro de um ambiente provavelmente lúdico e poderoso, e que respeite seu quadro 

clínico” (PINEL, 2015, p.19). 

CAMINHO METODOLÓGICO 

Este estudo é uma pesquisa fenomenológica (FORGHIERI, 2014), pois, “encontramo-nos, 

em cada momento da vida, em nossa experiência cotidiana, tendo com ela uma familiaridade 

imediata e pré-reflexiva que não provém daquilo que a ciência nos ensina” (p.27). É importante 

ressaltar que a fenomenologia, ao mesmo tempo em que é um método, é também uma maneira de 

ser, uma maneira de se obter a realidade, um espaço/tempo de abertura onde o ser se dá (Ribeiro 

2011). 

Quando aplicado o método fenomenológico, desvelamos novos “modos de ser sendo junto 

ao outro no mundo” (PINEL, 2015, p.15), que provoca e convoca aos pesquisadores ir à cata desses 
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sentimentos, emoções, desejos, raciocínios, tomadas de decisão, soluções de problemas – dentre 

outros aspectos “afetivo-cognitivos”, aspectos indissociados.   

Pinel (2015) explica que a pesquisa fenomenológica move o docente e o aluno numa escuta 

de ambos os lados, uma escuta, no caso da Educação Especial Hospitalar Escolar e Não Escolar – 

algo prenhe da Clínica, que nos permite inclinar sobre si mesmo (e si mesma), como uma arte, 

tendo o  outro como parte de si e do mundo. 

O sujeito que colabora com essa pesquisa é um paciente-aluno de (06) anos de idade, 

masculino, que (pro)segue o currículo de sua escola pública de origem – no interior do Estado do 

Espírito Santo, que tem diariamente como acompanhante a presença da sua mãe, vítima de um 

câncer no útero.  

No decorrer deste estudo, o sujeito se desvelou disponível a se entregar ao vivido/sentido no 

decorrer da prática educativa com o uso de tintas que provavelmente ainda guardava na sua 

memória visual, pois, Forghieri (2014) esclarece que, “pela autotranscedência a pessoa traz o 

passado e o futuro para o instante atual de sua existência e se reconhece como sujeito responsável e 

se reconhece como sujeito responsável por suas decisões e seus atos” (p.32).  

PRÁTICA EDUCATIVA: LIBERDADE E COMPROMETIMENTO 

Primando pelo cuidado como raiz primeira do ser humano como pontua Boff (1999) e que 

não podemos descuidar da criança por ela estar doente, a pedagogia hospitalar (FONSECA, 2003) 

objetiva a promoção de um atendimento integral para a criança que se encontra na condição de 

paciente-aluno, juntamente com os profissionais de saúde.  

Os saberes e fazeres que o professor e a professora têm diante de si, algo encarnado, 

entrelaçando com o saber de seu paciente-aluno, produzem um saber feito de experiência , levando-

os a (re)pensar que é necessário estar aberto ao gosto de querer bem aos seus alunos do leito 

hospitalar, incentivando-os a nutrir de coragem. 

Nessa direção, pontuamos uma prática educativa, realizada com o paciente-aluno, em um 

hospital público, na classe hospitalar, onde ocorreu em meio a processos que arquitetam a vida e a 

existência, uma didática focada nos modos-de-ser do paciente- aluno diante do manuseio do uso de 

tintas coloridas, que permite a criança a (re)desenhar o mundo que o cerca, dialogando consigo 

mesmo e com o outro, algo que dá sentido a sua própria vida, utilizando pincéis, cores de sua 

própria escolha, além de papéis. 
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 A prática educativa planejada entre professora-pesquisadora e paciente-aluno cego devido 

sua patologia é um momento composto por relações dialógicas, pincéis de vários tamanhos e 

espessuras, além de potes de várias cores e papel xamex A4. 

Ao interagir com as tintas e pincéis a criança na condição de paciente-aluno foi deixando 

marcas no papel de algo que o toca dizendo: “Estou desenhando o céu que é todo azul e lá os 

passarinhos moram e não ficam presos assim como eu que fico um “tantão” de dias dentro desse 

hospital que não me dá enroladinhos de salsicha e nem miojo (risos)”. O pequeno disse traçando 

levemente o pincel que tinha às mãos com um toque calmo e possivelmente desejado. 

Logo em seguida ele solicitou a cor amarela dizendo: “Eu preciso da cor amarela para 

pintar o sol, pois o sol mora no céu que fica muito distante de mim. Eu quase não vejo o sol, mas 

sei que ele esquenta essa terra”. Ele disse passando as pequenas mãos na testa, como se estivesse 

sentindo o calor do sol. 

A criança foi sentindo o momento de tracejar juntamente com a professora-pesquisadora. A 

professora ao observar e compreender os modos de ser da criança que se tornou cega disparou: “O 

que mais deseja pintar? Ele sorrateiramente disse: Com a cor marrom eu não quero fazer nada, pois 

é a cor do galho da árvore que espeta minha mão, o que eu quero é que passem a cor de tinta verde 

na minha mão para eu deixar a minha marquinha aqui”. Ele disse com um sorriso leve apontando 

para a folha de papel e acrescentou: “Quero mostrar minha mãe a marquinha da minha mão 

também”. 

É importante pontuar que ao interagir com as tintas, o pequeno teve a capacidade de trazer o 

real para o momento da prática educacional, uma vez que a criança diz: “Lá os passarinhos moram 

e não ficam presos assim como eu que fico um “tantão” de dias dentro desse hospital”. Ele 

demonstrou que a liberdade lhe falta, que está à margem de algo que provavelmente não lhe 

compete a resolver. Outro fator relevante é que o aluno dá autoria à sua atividade dizendo: “Quero 

deixar a minha marquinha”. 

Aqui e agora, descrevemos partes da realização das atividades no decorrer do ato de sua 

aprendizagem, cuja atividade contribuiu para sua potencialização, compartilhando seus significados 

e sentidos, construindo uma rede comunicativa como canal fluente, promovendo a participação e a 

relação entre docentes e discentes. 
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A prática educativa com o uso de tintas para uma criança que se tornou cega consistiu em 

um ambiente motivador, pois, quanto mais pensamos sobre a prática planejada, mais se torna 

possível reconhecer nossa responsabilidade lutando para que ela seja respeitada.  

PALAVRAS FINAIS 

Este estudo descreveu compreensivamente que ensinar é uma especificidade humana, pois, 

para aprender é indispensável que haja um espaço-tempo propício, constituídos por um marco de 

relações em que prevalecem a aceitação, a confiança, o respeito mútuo e a seriedade, pois, “a 

aprendizagem é potencializada quando convergem as condições que estimulam o trabalho e o 

esforço” (ZABALA, 1998, p. 100). 

A complexidade da prática educativa realizada nos permitiu reconhecer, que precisamos de 

tornamos seres capazes de observar, avaliar, decidir, romper, pois, “a pessoa existe em movimento, 

é um ser em movimento, construindo o caminho e sendo construído por ele” (RIBEIRO, 2011, p. 

59). 
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ANEXOS 

 

Fonte: arquivo pessoal dos autores (2018) 

Resumo 

Reconhecendo que somos seres de relação e que nenhum gesto, nenhuma ação é, por si só isolada, 
compreendemos por meio de um prisma educacional, e numa primeira concentração, que certamente 
existem tipos de práticas pedagógicas que nos permitem tratá-las conjuntamente, já que o fator 
primordial é a necessidade de compreensão. Sendo assim, este estudo objetiva descrever 
compreensivamente uma prática educacional desenvolvida pelos autores junto a um aluno de seis anos 
de idade, autonomeado “Naruto”, que frequenta o ensino da rede regular e a classe hospitalar, devido 
possuir um complexo e raro quadro clínico denominado craniofaringioma, que o tornou cego aos três 
anos de idade. O estudo é de cunho fenomenológico (FORGHIERI, 2014; RIBEIRO, 2011), pois, a 
tarefa da fenomenologia é revelar este mundo, vivido antes ser significado, significa ver a 
fenomenologia como um ambiente silencioso, uma pedagogia do saber, é uma proposta radical colocar-
se entre parênteses, suspender todo conhecimento anterior e olhar as coisas a partir delas mesmas 
(RIBEIRO, 2011).  Recorremos às perspectivas teóricas de Paulo Freire (1996) e Pinel (2015), a fim de 
analisar os “modos de ser” do paciente-aluno diante da influência da criatividade, pois a fenomenologia 
é uma teoria para o mundo externo, que mira o outro, que não está encerrada em si mesma. A 
produção/coleta dos dados se deu a partir da utilização do uso de tintas, pois, as cores têm um 
simbolismo próprio, isto é, para cada pessoa ela poderá representar um sentimento, uma emoção, um 
objeto, um momento vivido, etc. Sendo assim, tal recurso didático possibilitou ao paciente-aluno a 
coragem de criar, (re)inventando-se ao mundo vivido na classe hospitalar, permitindo o desvelamento 
da sua imaginação e revelando suas criatividades.  Os resultados certamente  apontam que o uso de 
uma prática pedagógica a partir do uso das tintas, cujas cores ganham significados reais através de 
associações táteis, olfativas e até gustativas, em alguns casos, contribuindo para interação social do 
paciente-aluno internado e fortalecendo as relações interpessoais entre ele e o outro.  

Palavras-chave: Classe hospitalar, Recurso didático e Pesquisa fenomenológica. 
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INTRODUÇÃO 

Nossa intenção é discutir os novos modelos de educação, pautados na inclusão, em relação a 

atuação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), numa Comunidade de 

Aprendizagem, contribuindo na seleção e aplicação de metodologias e estratégias didático-

pedagógicas diversificadas para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos. 

Para realizar esta discussão, escolhemos uma escola pública do DF, situada em Brasília, que 

está em transição para Comunidade de Aprendizagem. Em seu Projeto Político Pedagógico, um dos 

objetivos apresentados é: “respeitar os percursos diferenciados das crianças na escola”. A 

comunidade escolar também se vale de outros objetivos, entre eles, um citado pelo documento: 

“Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens” da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (SEDF): “Aprimorar os processos de ensinar, aprender e avaliar, superando o 

ensino fragmentado e criando experiências educativas que possibilitem a aprendizagem, a inclusão 

e o compromisso com a mudança de relações assimétricas de poder;” (BRASÍLIA, p.10, 2016.) 

Além disso, O PPP da 115 Norte apresenta, como proposta, o objetivo de ressignificar o 

serviço de apoio à aprendizagem e as relações, numa concepção de igualdade e equidade, 

fomentando a conscientização através da sensibilização e informação no que se refere ao direito à 

inclusão, que ainda necessita ser discutido e reforçado nos dias atuais. 

O PAPEL DA COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM  

A Escola Classe 115 Norte que fica situada em Brasília, tem buscado, desde de 2015, se 

tornar uma Comunidade de Aprendizagem. Nesse percurso, em sua Proposta Pedagógica (PP), 

apresenta ações que visam convidar e estimular a participação da comunidade no seu cotidiano, por 

meio de Grupos de Trabalho (GT), assembleias para tomadas de decisões conjuntas, processos de 

formação continuada em serviço para a equipe pedagógica, a fim de tornar a escola um importante 

espaço problematizador e fomentador da transformação social.  

Um modelo educativo pautado em práticas de inclusão é a mudança necessária que a 

atualidade pede e, nessa mesma via, as Comunidades de Aprendizagem têm surgido da necessidade 

de construir novos paradigmas educacionais, onde a aprendizagem pode acontecer com a 

participação de todos. O interesse por Comunidades de Aprendizagem tem crescido entre 

professores que acreditam ser possível uma educação com práticas alternativas de inovação e 

inclusão. 
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 Enquanto os atores envolvidos com educação reúnem esforços permanentes para reivindicar 

que o Estado responda de forma satisfatória e eficiente às demandas educacionais inclusivas, com 

valorização de toda a diversidade existente no país, buscam também, em suas práticas, recriar a 

proposta educacional da escola. 

Sendo assim, têm se vislumbrado as Comunidades de aprendizagem, tendo a equidade como 

um dos objetivos, para investir na ampla melhoria de resultados de aprendizagens, bem como no 

espaço para todos conviverem, como algumas das estratégias para a inclusão.  

 Ao falarmos sobre comunidade de aprendizagem é importante compreender as 

transformações educacionais ao longo do tempo e compreender que, neste cenário, a nova 

competência dos professores e da escola implica deixar de ser transmissor de informação para ser 

um facilitador no processo de aquisição de conhecimento. Esse novo modelo de educação deve 

inserir todos aqueles que não têm as mesmas oportunidades dentro da sociedade, eliminando 

barreiras e garantindo o direito a estar presente, porém com participação e sucesso de todos. 

O OLHAR DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM PARA A 

INCLUSÃO 

A atuação da EEAA tem caráter multidisciplinar, articulando a Psicologia Escolar e a 

Pedagogia. Com a atuação conjunta dessas duas áreas do saber ligadas, os conhecimentos se 

complementam sobre os processos de aprendizagem e de desenvolvimento humano. 

Nesse sentido, segundo as Orientações Pedagógicas:  

Os profissionais da EEAA podem contribuir para ações com: 

• Contribuir com conhecimentos especializados acerca dos processos de 

desenvolvimento e de aprendizagem; 

• Favorecer a tomada de consciência, por parte dos atores da instituição educacional, 

acerca de sua história, sua identidade e de suas potencialidades para atuação; 

• Compreender, com profundidade, como trabalham os atores da instituição 

educacional, o que pensam e como contribuem para sucesso escolar; 

• Promover a manutenção de espaços de reflexão, capazes de favorecer a 

ressignificação das concepções de desenvolvimento, de aprendizagem, de ensino, de 

avaliação, dentre outras; 
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• Contribuir com a formação continuada dos professores, viabilizando a aquisição de 

conhecimentos teóricos, o desenvolvimento de habilidades e de recursos para a 

mobilização de competências, e a construção de conhecimentos que atendam às 

especificidades do contexto de cada instituição educacional.” (BRASÍLIA, p.71, 

2010). 

Buscando contribuir com a seleção e aplicação de metodologias e estratégias didático-

pedagógicas diversificadas para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos, é importante, 

tendo como dimensão do trabalho da EEAA, participar de discussões acerca das práticas de ensino 

que contribuem “diretamente para a promoção do sucesso escolar, pois podem promover a reflexão 

sistemática das práticas na escola, que devem se tornar mais lúcidas e intencionais, uma vez que 

leva em consideração a articulação entre as técnicas de trabalho, o contexto local e as relações 

sociais estabelecidas na instituição educacional” (BRASÍLIA, p.74, 2010.) 

A sociedade é heterogênea e assim a escola e as salas de aula como reflexo da sociedade, 

também são heterogêneas. Muitas vezes tratamos a heterogeneidade como algo problemático, 

porém, partindo da perspectiva que as diferenças são inerentes a todos os humanos e dando-lhes 

uma conotação positiva, a educação inclusiva procura usar diferentes abordagens, entendimentos, 

valores e práticas dos alunos para enriquecer o processo educativo. 

No documento normativo, Base Nacional Comum Curricular, na parte de currículos, traz 

algumas decisões. Este documento salienta que “as aprendizagens só se materializam mediante o 

conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação”. Uma das decisões citadas, 

discutiremos aqui, está relacionada a Lei nº 13.146/2015)141, que reconhece a necessidade de 

práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular. É importante elaborar currículos que 

atendam às diferentes especificidades e “selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-

pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se 

necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e 

cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização etc.” (BRASIL, p.17, 2017). 

Embora, existam legislações e documentos normativos que garantam práticas pedagógicas 

inclusivas, o que acontece, normalmente, em contextos escolares é bem diferente. As escolas, ainda, 

 
1 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, 7 de julho de 2015. Disponível em:  Acesso 
em: 23 de janeiro 2020. 
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estão pautadas numa educação tradicional e segregadora que não levam em conta toda a diversidade 

que é encontrada.  

O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001, na parte que trata a inclusão, 

destaca que “o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma 

escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”. No entanto, é necessária uma 

reflexão sobre a diversidade cultural e inclusão no ambiente escolar, ou seja, pensar na construção 

de espaços de diálogo, na qual as diferenças se complementam e não sejam fatores de exclusão. Os 

agentes educativos têm o papel prioritário para a construção de uma educação igualitária, ou seja, 

inclusiva e dessa forma, estudantes advindos dos mais diferentes ambientes, com culturas e 

experiências de vida diferenciadas, necessitam ser acolhidos, respeitados e educados da mesma 

maneira, sem nenhuma distinção.  

Utilizar metodologias diversificadas pode envolver atividades diferenciadas, flexibilidade 

nos espaços e tempos escolares, adaptações no material escolar e também na avaliação, mas sempre 

partindo da singularidade da criança e valorizando suas potencialidades. 

Nesse sentido, a atuação da EEAA perpassa pela avaliação e identificação de necessidades 

das crianças e grupos, para então realizar o trabalho acerca das práticas de ensino que garanta 

condições de acesso e de permanência com aprendizagem, buscando promover atendimento com 

qualidade. 

O trabalho em conjunto com a coordenação pedagógica da Comunidade de Aprendizagem, 

também, é imprescindível, pois durante o processo, se estabelece diálogo e uma relação de 

colaboração para compartilhar as necessidades identificadas e os projetos que estão em andamento 

ou planejados para acontecer e, assim, proporem adequações aos docentes, levando sempre em 

conta as singularidades e as potencialidades das crianças para que possam participar dos projetos 

com base no interesse, habilidade e necessidade de cada um. 

Uma grande característica da Comunidade de Aprendizagem é o sentido de colaboração 

entre comunidade e escola, entre todos os atores que participam da educação. E esse é o grande 

desafio da Escola Classe 115 Norte, utilizar a colaboração como metodologia e estratégia didático-

pedagógicas, para que as crianças  também possam participar e produzir com os pares, visto que, ao 

trabalharem juntos, os membros de um grupo se apoiam, tomam decisões no coletivo, constroem 

confiança mútua e corresponsabilidade pela condução das ações, estabelecem relações que tendem a 

romper com a hierarquização, mudando assim as relações assimétricas de poder. 
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Para Afonso (2001), as comunidades de aprendizagem constituem um ambiente intelectual, 

social, cultural e psicológico, que facilita e sustenta a aprendizagem, enquanto promove a interação, 

a colaboração e a construção de um sentimento de pertença entre os membros. 

Projetos interventivos são realizados para auxiliar no desenvolvimento de atividades 

diversificadas e potencializar o processo de aprendizagem dos estudantes, segundo orientações da 

Secretaria de Educação do DF, e a rede de apoio (profissionais da escola) deve dar suporte ao 

trabalho docente, com a avaliação diagnóstica e as estratégias de intervenção (reagrupamentos), 

bem como outros projetos. É importante participar do planejamento e do desenvolvimento das 

atividades de forma coletiva e em consonância com o PPP da escola.  Realizar reagrupamentos com 

crianças em diferentes níveis de aprendizagem (grupos heterogêneos) pode favorecer a troca de 

saberes/experiências e ressignificar as relações, afirmando o sentido de colaboração que a 

Comunidade de Aprendizagem busca.  

Destaca-se a realização do Projeto Caliandra em 2019, projeto interventivo elaborado no 

âmbito da coordenação pedagógica da escola com estudantes do Programa Residência Pedagógica 

com o objetivo de oferecer oportunidades de ampliação do repertório cultural e linguístico de 

crianças (negras, pobres, indígenas...) que historicamente tem ficado à margem da aprendizagem 

nas escolas. O projeto atendeu a um grupo de 45 crianças durantes dois meses, quatro vezes por 

semana durante duas horas e meia por dia. Escrita espontânea, brincadeiras, desenvolvimento da 

oralidade, passeios, intervenções por meio de jogos, arte, investigação científica foram ações que 

possibilitaram experiências significativas para o avanço da aprendizagem das crianças atendidas no 

projeto.  O sucesso do projeto foi ratificado pelas professoras ao final do ano, identificando-o como 

o segundo melhor acontecimento em 2019, tendo sido o primeiro melhor acontecimento indicado, o 

senso de solidariedade e colaboração no âmbito da equipe pedagógica.  

CONCLUSÕES 

Apesar de a Escola Classe 115 reconhecer os direitos garantidos pela legislação vigente, e 

ofertar os serviços disponibilizados pela SEDF, tais como o Atendimento Educacional 

Especializado, que nesta escola contemplam a EEAA, o Serviço de Orientação Educacional (SOE),  

a Sala de Recursos Generalista, a Sala de Recursos de Altas Habilidades, Classes de Integração 

Inversa e  Classes Especiais, é necessário, durante todo o processo de ressignificar os espaços, as 

relações, a EEAA e próprio modelo educativo, que tem buscado se tornar uma Comunidade de 
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Aprendizagem, estarem atentos aos pontos de tensão que prejudicam o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inclusivas. 

Para reafirmar as conquistas históricas nos processos de inclusão, precisa promover 

comunicação eficiente, planejamento coletivo e, também, colaboração entre todos os atores 

envolvidos na educação, inclusive com a participação plena das crianças que apresentam 

necessidades, assim como diz a essência do famoso lema: “Nada sobre nós, sem nós”. 
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Resumo 

Este artigo apresenta uma discussão sobre os processos de ressignificação que estão sendo 
desenvolvidos em uma escola pública do Distrito Federal.  A educação é peça importante na 
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educacionais inclusivos. Os discursos acerca da inclusão escolar estão numa parcela significativa da 
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própria escola como reprodutora dos dispositivos de exclusão social. O presente trabalho busca uma 
reflexão acerca dos modelos de educação, pautados na inclusão; analisa a atuação da Equipe 
Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), numa Comunidade de Aprendizagem e sua 
contribuição na seleção e aplicação de metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas e 
interdisciplinares, para mediar o desenvolvimento de aprendizagens de diferentes grupos e promover a 
inclusão. Traz, também, a discussão sobre as legislações e documentos normativos sobre a temática 
inclusão e sua aplicabilidade. Além disso, levanta pontos de tensão que prejudicam o desenvolvimento 
de práticas pedagógicas inclusivas e destaca a importância da participação de todos no sentido de 
colaboração. 

Palavras-chave: Comunidade de Aprendizagem; EEAA; Inclusão; Metodologias; Adequações 
curriculares; 

https://www.researchgate.net/publication/258355737_Comunidades_de_%20aprendizagem_um_modelo_para_a_gestao_da_aprendizagem
https://www.researchgate.net/publication/258355737_Comunidades_de_%20aprendizagem_um_modelo_para_a_gestao_da_aprendizagem
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/ens_fundamental_%20guia_ciclos.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/ens_fundamental_%20guia_ciclos.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/ens_fundamental_guia_ciclos.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONSULTORIA MUSICAL NA ELABORAÇÃO DE 

ROTEIROS DE AUDIODESCRIÇÃO PARA CONCERTOS 

DE MÚSICA INSTRUMENTAL ERUDITA: UM 

PROCESSO DE MUSICALIZAÇÃO 

 

Felipe Vieira Monteiro – UERJ 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 346 

 INTRODUÇÃO 

As pessoas com deficiência vêm sendo reconhecidas dentro da sociedade e conquistando 

cada vez mais seu espaço. A audiodescrição, enquanto tecnologia assistiva, é um recurso de 

acessibilidade que amplia o entendimento das pessoas com deficiência, principalmente a visual. É 

também a tradução de mensagens visuais em verbais, através de uma narrativa descritiva.  

As salas de concertos que promovem espetáculos de música instrumental erudita, como a 

Sala São Paulo, localizada na Fundação OSESP, vêm introduzindo recursos de acessibilidade para 

incluir este público. Para isso, a Sala de concerto supracitada fez um convite à empresa Ver com 

Palavras Audiodescrição (www.vercompalavras.com.br), em 2018, para introduzir recursos de 

acessibilidade e esta, por sua vez, me convidou para fazer parte deste projeto. Iniciei essa parceria 

para refletir sobre estratégias para a melhor forma de transmissão da dinâmica musical através da 

audiodescrição.  

Nesta investigação, o foco será na pessoa com deficiência visual que atua como consultor 

em audiodescrição e pretende atuar no processo de elaboração de roteiros de audiodescrição para 

concertos, por conseguinte proponho reflexões sobre as escolhas lexicais inseridas nos roteiros; 

tipos de conhecimento ou preparação necessários para o consultor em audiodescrição na elaboração 

de roteiros de audiodescrição para concertos; necessidades na estruturação desse tipo de roteiro; 

além de entender de que forma o resultado desse trabalho especializado foi recebido e aceito pelo 

público.  

O percurso metodológico constitui-se de uma pesquisa exploratória e descritiva de natureza 

qualitativa, baseada na minha experiência profissional e universitária, também em Okamoto (2002) 

que trata sobre a sonoridade, tonalidade e timbre. Para entender se as contribuições de um consultor 

são pertinentes para a elaboração de um roteiro final de audiodescrição para concertos, busco 

amparo teórico em Louro (2015), que diz que para propiciar a transmissão de conhecimentos 

musicais é necessário ter conhecimento sobre música, metodologias, abordagens diferenciadas, 

estratégias pedagógicas, psicologia cognitiva e o modo como funciona o aparato neurológico, 

levando em consideração o desenvolvimento emocional.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

Ao longo da história, é possível perceber o quanto as pessoas com deficiência foram 

marginalizadas e excluídas nos diferentes períodos. Estas pessoas começam a ter voz dentro da 

http://www.vercompalavras.com.br/
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sociedade somente a partir da Convenção da Organização das Nações Unidas – ONU que tratou 

sobre as pessoas com deficiência, a qual foi assinada em 30 de março de 2007.  Nesta Convenção, 

foi reforçado que toda pessoa com deficiência tem direito de participar da vida cultural da 

comunidade, mesmo com toda a complexidade de se promover a inclusão.  

Os direitos das pessoas com deficiência vão se solidificando até a Lei Brasileira de Inclusão 

– LBI nº 13.146, de 06 de julho de 2015. A partir desta lei, as pessoas com deficiência têm o direito 

de frequentar espaços culturais, dentre eles as salas de concertos, com recursos de acessibilidade 

para ter o acesso pleno às artes. Nesta perspectiva, destaco a importância das artes na vida do 

indivíduo, principalmente para as pessoas com deficiência que até então eram marginalizadas. Essa 

marginalização começa a se dissolver a partir do aumento de pessoas com deficiência visual dentro 

das escolas de Educação Básica no século XX. Com isso, esse público torna-se consumidor de 

produtos audiovisuais, segundo Aderaldo (2017).  

O acesso às artes é essencial para o desenvolvimento de habilidades para a vida acadêmica e 

profissional, de acordo com Motta (2016), a exemplo da música que está presente em nossas vidas 

desde o período materno, como cita Campbell et al. (2000). Okamoto (2002) afirma que o ouvido 

tem um significado muito importante por estar sempre aberto, relacionado à audição, propiciando a 

comunicação oral. Destaca que as características fundamentais da audição são a sonoridade, a 

tonalidade e o timbre.  

Neste sentido, Correa (2010) alerta para o fato de que pessoas sem formação musical formal 

podem identificar acordes, melodias e temas, assim como músicos profissionais. Entretanto, um 

trabalho que desenvolva a percepção musical na perspectiva da inclusão é praticamente nulo.  

Nas salas de concerto, a partir da segunda metade do século XX, uma cultura musical de 

massa revelou-se no Brasil, provocando um desestímulo à música erudita. A partir disso, podemos 

entender o desinteresse do público em geral por este tipo de música, principalmente das pessoas 

com deficiência que até então não possuíam recursos de acessibilidade como a audiodescrição, que 

se trata de um recurso que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual, que é o 

público-alvo, segundo Motta e Romeu Filho (2010).  

Considerando que a audiodescrição é a arte de traduzir informações visuais em verbais, Sá 

(2015) ressalta que este recurso consiste na descrição de ações, expressões faciais, características 

físicas, linguagem gestual, descrição dos cenários e figurino; e pode ser aplicado em peças de 

teatro, programas de TV, exposições, mostras, musicais, desfiles, espetáculos de dança, eventos 
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turísticos, esportivos, pedagógicos e científicos, como aulas, seminários, congressos, palestras, 

feiras, além de óperas e concertos.  

Para que a audiodescrição seja melhor compreendida, vou explicar como a equipe para a sua 

elaboração é formada. A composição é feita por três profissionais: roteirista, narrador e consultor.  

O roteirista é o profissional com formação específica na área, que não possua nenhum tipo 

de limitação visual. O narrador é o profissional com formação específica na área, que dará voz à 

audiodescrição. Além da formação em audiodescrição, este profissional necessita ter conhecimentos 

e domínio sobre as principais técnicas vocais e de locução. O consultor é uma pessoa com 

deficiência visual (cega ou com baixa visão) e com formação específica na área. Este profissional 

está em nível de igualdade com os audiodescritores roteiristas, no que se refere à responsabilidade 

de elaboração de um trabalho de qualidade, pois, segundo Monteiro (2018), nós, pessoas com 

deficiência visual, enquanto consumidores, somos as maiores autoridades para dizer se um produto 

ou trabalho está de acordo com as nossas especificidades.  

 Assim, o público que frequenta as salas de concertos com apresentações de orquestras 

executando músicas instrumentais eruditas está inserido em um processo de musicalização. Na 

perspectiva da consultoria musical, Louro (2015) alerta que para a transmissão de conhecimentos 

musicais é necessário ter instrução sobre música, metodologias, abordagens diferenciadas, 

estratégias pedagógicas, psicologia cognitiva e o modo como funciona o aparato neurológico que se 

destina à aprendizagem, levando em consideração o desenvolvimento emocional. 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa é um estudo descritivo e exploratório de natureza qualitativa com estudo de caso 

a partir de três fontes.  

A primeira fonte é um roteiro específico do momento da execução das obras 2º Movimento 

da Sinfonia nº 6 – Sobre a Linha das Montanhas de Heitor Villa Lobos e Sinfonia nº 6 em Ré maior, 

Op.60 de Antonín Dvořák, solicitado pela empresa Ver com Palavras Audiodescrição e elaborado 

por mim, no qual podem ser encontrados elementos de grande relevância como timbre, 

instrumentos em destaque, instrumento em solo, instrumentos em acompanhamento, dinâmica, 

intensidade e termos técnicos.  

A segunda fonte trata-se de outro roteiro completo de audiodescrição das mesmas obras que 

foi utilizado no dia 24 de março de 2019, na apresentação da Orquestra OSESP como parte do 
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projeto “III Temporada de Concertos Acessíveis 2019”, elaborado pela audiodescritora Lívia Motta, 

no qual há itens que vão da acolhida ao usuário, passando por descrição da sala de concerto, naipes, 

instrumentos, instrumentistas, maestro, entre outros, até a finalização do espetáculo.  

Por fim, a terceira fonte trata-se do feedback de 5 pessoas com deficiência visual, que foram 

público dos concertos, por meio de um questionário elaborado e gentilmente cedido pela empresa 

supracitada, no qual são abordadas questões como a funcionalidade de termos técnicos e a 

estruturação do roteiro. Havia também questões abertas em que os participantes poderiam deixar 

suas sugestões de melhorias. 

Os procedimentos de análise iniciam a partir do fornecimento de todo o material cedido pela 

empresa. Em seguida, são estabelecidos critérios para a análise comparativa entre o roteiro 

elaborado pelo consultor com deficiência visual e o roteiro da audiodescritora, observando qual a 

influência que um consultor graduado em música exerce sobre o roteiro final. Por fim, as respostas 

do questionário serviram de base para a verificação da eficácia e satisfação do espectador a partir da 

experiência com a audiodescrição desenvolvida segundo a estrutura proveniente desse trabalho 

colaborativo. 

ANÁLISE 

Esta pesquisa pretende entender se sonoridade, tonalidade e timbre foram estimulados, tendo 

em vista as indicações de Okamoto (2002). Também entender se acordes, melodias e temas 

puderam ser absorvidos pelos usuários sem formação musical, considerando a afirmação de Correa 

(2010).  

As categorias de análise do roteiro do consultor foram: nome dos instrumentos, instrumentos 

em destaque, instrumentos em solo, instrumentos em acompanhamento, intensidade, dinâmica e 

termos técnicos. Em seguida, foi realizado um levantamento da quantidade de sentenças do roteiro 

do consultor que foram incorporadas ao roteiro da audiodescritora. Na sequência, foi medida a 

quantidade de sentenças idênticas, alteradas e criadas pela audiodescritora a partir do roteiro do 

consultor. Por fim, foi analisada cada sentença criada ou alterada pela audiodescritora com as 

devidas classificações (timbre, instrumentos em destaque, instrumentos em solo, instrumentos em 

acompanhamento, intensidade, dinâmica e termos técnicos). 

Pôde-se perceber que características importantes como desenvolvimento musical, segundo 

Correa (2010), foram atingidas. Informações de nível técnico puderam ser absorvidas. Timbres e 
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intensidade foram amplamente citados nos roteiros. Acordes, melodias e temas foram mencionados 

a partir dos termos técnicos, como ressalta Correa (2010). 

O fato de o consultor ser graduado em música e atuar na área há mais de 26 anos contribuiu 

para a transmissão dos conhecimentos musicais, como ressalta Louro (2015). A estruturação do 

roteiro demonstra a metodologia aplicada. As abordagens diferenciadas ficam por conta das 

dinâmicas musicais da obra. O glossário de termos técnicos criado pelo consultor demonstra 

estratégia pedagógica. Por fim, a psicologia cognitiva fica a encargo das sentenças que são criadas 

na perspectiva da audiodescrição de forma clara, concisa e vívida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa apontou que os termos técnicos devem ser utilizados e que estes não interferem 

na fruição da obra, segundo os usuários, além de demonstrar contentamento em relação à estrutura 

proposta pelo roteiro de audiodescrição. Por fim, está evidente a importância da participação de um 

profissional com conhecimentos da linguagem musical a este tipo de espetáculo, contribuindo 

ativamente no processo de elaboração dos roteiros. O audiodescritor consultor, profissional com 

deficiência visual, que pretende atuar no processo de elaboração de roteiros de audiodescrição para 

concertos de música instrumental erudita, deverá levar em consideração diversos aspectos. Dentre 

eles, deve sugerir à equipe de audiodescrição a pesquisa sobre a importância do histórico da 

orquestra e sua estrutura, passando pela audiodescrição de instrumentos, instrumentistas e sala de 

concerto, até a importância da formação da equipe de audiodescrição na área musical. 

A partir das três fontes de dados utilizadas nesta pesquisa, foi possível o cruzamento de 

dados entre o roteiro do consultor e o da audiodescritora, a comparação dos resultados com o 

feedback dos usuários e consequentemente a conclusão da eficácia da estrutura dos roteiros de 

audiodescrição proposta pela audiodescritora com a consultoria do profissional com deficiência 

visual. O estudo revela que o profissional com deficiência visual, consultor em audiodescrição, 

deve ter conhecimentos musicais, ter uma metodologia sistematizada específica para o 

desenvolvimento desse tipo de roteiro de audiodescrição, abordagens diferenciadas e uma estratégia 

pedagógica para trabalhar em projetos de concertos acessíveis.  
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Resumo 

As pessoas com deficiência vêm ganhando espaço dentro da sociedade a partir de várias conquistas, 
uma delas é a Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146 de 2015. Entretanto, há muito a se avançar e para isso 
destaca-se a importância de recursos de tecnologia assistiva, englobando produtos e recursos 
metodológicos, estratégias, práticas e serviços que proporcionem mais autonomia, independência e 
qualidade de vida às pessoas com deficiência, como, por exemplo, a audiodescrição enquanto recurso 
de acessibilidade comunicacional, trazendo benefícios ao traduzir a informação visual em verbal, 
principalmente para as pessoas com deficiência visual. O presente estudo é uma pesquisa de cunho 
descritivo e exploratório acerca das escolhas para a estruturação de roteiro de audiodescrição e 
consultoria musical para concertos de música instrumental erudita. A metodologia, na perspectiva da 
estruturação do roteiro, partiu teoricamente do conceito de desenvolvimento musical, identificação de 
acordes, melodias e temas de Correa (2010) e da importância dos timbres, intensidade, tonalidade e 
sonoridade de Okamoto (2002). Foi realizada uma comparação entre as sugestões do consultor 
graduado em música e o roteiro final com o propósito de entender o que foi aceito. A partir do 
feedback dos usuários, foi possível entender a eficácia do roteiro. O resultado apontou que a equipe de 
audiodescrição absorveu a maior parte das considerações do consultor e, quando criou suas próprias 
sentenças, estas foram baseadas no conhecimento do profissional em música, destacando a necessidade 
de formação da equipe sobre as temáticas e linguagens dos produtos para os quais será desenvolvida a 
audiodescrição e da importância da participação de consultor com deficiência com formação na área. 

Palavras-chave: Consultoria musical para roteiros de audiodescrição; Pessoas com deficiência visual; 
Acessibilidade em salas de concertos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SUAS DICOTOMIAS 

 

Luiz Gustavo Prado de Oliveira – UNIRIO 

 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 354 

INTRODUÇÃO 

A educação especial no Brasil teve um duplo papel social por um longo período de sua 

história, por um lado algumas instituições carregavam históricos de maus tratos e segregação social 

e, por outro lado, apresentavam modelos e práticas educativas advindos de pesquisas e modelos 

internacionais.  

Mendes (2006) destaca que a educação especial foi aos poucos construída como um sistema 

paralelo ao sistema educacional geral, até que, por motivos morais, lógicos, científicos, políticos, 

econômicos e legais, surgiram as bases para uma proposta de unificação entre escolas especiais e 

escolas regulares.  

Diniz e Vasconcelos (2004) ressaltam que o movimento de se considerarem crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos foi alavancado principalmente devido à mobilização de 

setores da sociedade e, assim, alguns marcos importantes foram sendo alcançados, como as 

atividades do Fundo das Nações Unidas – UNICEF - em defesa da criança em 1947, a Declaração 

dos Direitos das Crianças em 1959, o ano Internacional da Criança em 1979 e a Convenção dos 

Direitos das Crianças em 1989 demarcaram de forma definitiva esse novo olhar para a educação dos 

até então excluídos. 

No ano de 1994, na cidade de Salamanca, na Espanha, foi criada uma das mais influentes 

declarações na área de necessidades educativas especiais. Esta Declaração teve como objetivo traçar 

Princípios, Políticas e Práticas na área das Necessidades Educativas Especiais. 

Em conjunto com a Declaração de 1994, surge, no Brasil, a Linha de Ação sobre 

Necessidades Educativas Especiais, a qual aponta como princípio fundamental o acolhimento de 

todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, linguísticas, intelectuais, 

emocionais, sociais, em espaço escolar. Assim, crianças com deficiência e crianças com altas 

habilidades, crianças que vivem na rua e as que trabalham, crianças advindas de populações 

distantes ou nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros 

grupos e zonas desfavorecidos ou marginalizadas deveriam ser acolhidas (BRASIL, 2006. p. 96).  

A já citada Declaração de Salamanca reafirmou o direito à educação de todos os indivíduos, 

tal como está inscrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e renovou a 

garantia dada pela comunidade mundial na Conferência Mundial sobre Educação para Todos de 

1990 (Jomtien – Tailândia), de assegurar esse direito, independentemente das diferenças 

individuais. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 355 

Outros documentos que fomentam a educação especial e inclusão de crianças especiais na 

educação formal foram lançados pelo Ministério da Educação - MEC e pela Secretaria Nacional de 

Educação Especial, tais como: a LDB – Leis de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil: Estratégias e Orientações para a Educação de 

Crianças com Necessidades Educacionais Especiais (BRASIL, 2000), Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), e a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, (BRASIL e SEEC, 2007).  

Com intuito de divulgar amplamente os direitos e benefícios de pessoas com deficiência e 

conscientizar sociedade e instituições, o Governo Federal cria, em 2013, o Plano Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite. A cartilha que contém este plano 

contempla e ressalta o planejamento do Governo brasileiro com as prerrogativas e convenções da 

ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, ratificada em nosso país com equivalência de 

emenda constitucional. (Viver sem Limite – Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência: SDH-PR/SNPD, pag. 07, 2013).   

Ainda sobre a criação de instrumentos para garantir o êxito da educação no Brasil foi 

lançado o Plano Nacional de Educação - PNE 2014 – 2024/ lei número 13.005, de 25 de junho de 

2014. Com um total de 20 metas a serem atingidas até o ano de 2024. Em um recorte deste 

documento, lanço luz mais especificamente sobre a Meta 4 – que versa sobre os direitos e o acesso 

à educação e tem como objetivo universalizar para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 

acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.  

Diante dos referidos dados acima, nota-se que frente às leis e diretrizes criadas, visando uma 

educação mais igualitária, cresce o movimento da Educação Inclusiva com perspectiva na Educação 

Especial no Brasil. Com um olhar positivo sobre o sujeito, mesmo diante suas dificuldades, passou-

se a crer que a educação poderia diferenciar e influenciar no desenvolvimento da pessoa com 

deficiência. Desatando a crença de sujeito limitado, passa-se a acreditar que uma pessoa tem 

inúmeras possibilidades e a educação exerce um papel crucial para que essas habilidades sejam 

concretizadas.  

Neste sentido, podemos observar números exponenciais a respeito da Educação Inclusiva na 

perspectiva da Educação Especial. Segundo o site do INEP - Instituto Nacional de Estudos e 
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Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, os dados quantitativos das Políticas Educacionais, entre os 

anos de 2009-2017, voltadas para as pessoas entre 4 e 17 anos de idade com deficiências, 

síndromes, transtornos e altas habilidades, cresce de maneira considerável, na esfera Federal, o 

número de matrículas de inclusão subiu de 42% para 82,1%, na esfera Estadual, o número de 

matrículas cresceu de 84,7% para 97,4%, quanto a esfera Municipal o crescimento foi de 84,3% 

para 96,6% e na esfera Privada houve um crescimento de 17,1% para 47,6%. (INEP 2017) 

Esse crescimento é reflexo da construção de um ideário voltado para a inclusão que fomenta 

uma ação política do governo federal para a implantação de salas de recursos multifuncionais, de 

adequação de prédios escolares para a acessibilidade arquitetônica e pedagógica, e formação 

continuada de professores da educação especial.  

Portanto, é importante ressaltar que essas reformas educacionais no Brasil iniciam-se com 

interferências e indicações oriundas de agências multilaterais internacionais, como a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o 

Banco Mundial (BM). Outro organismo que teve influência na reforma educacional foi a Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) (SILVA E ABREU, 2008). 

Esta última, bem como as demais agências anteriormente citadas, afirmam uma necessidade 

de adequação escolar ao processo de reestruturação produtiva de cada Federação, ou seja, ao 

capital. Desta forma, o Estado brasileiro se esforçou mais fortemente para atender às metas 

estabelecidas por estes organismos, a partir do Programa de Qualidade e Produtividade (PBQP). 

Deste modo, diante dos dados aqui anteriormente referidos, no que tange à criação de leis 

que garantem os direitos das pessoas com deficiência e sobre os atuais dados de inclusão nas 

escolas regulares, entende-se que é, neste momento, que temos uma dicotomia que envolve essas 

ações política pedagógicas. Torna-se necessário frisar que, por um lado, surgem grandes marcos 

educacionais (leis, diretrizes, etc), que garantem o acesso das pessoas com deficiência às escolas 

regulares. Assim, as escolas são obrigadas a se repensar, fazendo um movimento de abertura, para 

tentar se adequar as novas demandas. 

Deste modo, faz-se necessário um maior diálogo e efetividade entre as políticas de educação 

inclusiva e sua implementação, pois aqueles sujeitos, que tiveram em suas trajetórias as marcas da 

exclusão e da segregação, agora são amparados por leis e tem os seus direitos educacionais 

garantidos, por isso, se torna necessária a produção de práticas pedagógicas mais eficazes e 

acolhedoras no meio escolar.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12295&ativo=596&Itemid=595
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=231&ativo=458&Itemid=457
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=231&ativo=458&Itemid=457
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Por outro lado, porém, o que se vê no Brasil, após tais anuências de indicadores oriundos 

destas agências internacionais, é a incorporação de um sistema produtivo de educação no país. 

Entende-se que houve a aceitação de propostas mercadológicas na educação, cuja finalidade seria 

então voltar-se para o “aprender a fazer”, ou seja, preparar mão de obra para o mercado de trabalho, 

segundo relatório Delors da UNESCO. 

De acordo com Patto (2005, p. 9), na medida em que essa nova ordem se esclarece, a escola 

passa a ser lugar propício para a desigualdade social, produzida pelo capitalismo, e o objetivo 

primeiro da escola, ou seja, a igualdade nas relações, acaba sendo substituído pelo foco nas 

diferenças individuais de capacidade.  

 Neste sentido, Freitas (2019) ressalta que há a globalização de uma “geocultura 

meritocrática excludente” em detrimento à “geocultura da inclusão social”, que caminha sob o 

grande guarda-chuva da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 

que impôs como padrão de avaliação o instrumento de avaliação educacional, o PISA – Programa 

Internacional de Avaliação dos Estudantes.  

Em análise a este processo de enlace entre preparação para a mão de obra e educação, pode-

se dizer que é nesse movimento que se dá a produção e evidenciação do fracasso escolar, 

principalmente das pessoas em estado de inclusão escolar, pois em um falso sistema democrático 

educacional, os que não se enquadram e não se adaptam são colocados à margem do processo 

escolar, vistos como “perdedores” e “incapazes”. No bojo deste quadro, para se eximir de toda a 

responsabilidade, o sistema educacional se apoia em instrumentos perversos, tais como a 

medicalização, embasados por diagnósticos médicos (psiquiátricos, neurológicos e 

neuropsicológicos), os quais, por sua vez, alimentam a grande indústria dos testes psicométricos e 

farmacêutica.  

Segundo Meira (2012); 

 “O discurso da conexão entre problemas neurológicos e o não aprender ou não se 

comportar de forma considerada adequada pela escola apresenta-se de forma cada vez 

mais frequente no cotidiano das escolas e dos serviços públicos e particulares de saúde 

para os quais se encaminham grandes contingentes de alunos com queixas escolares”. 

Neste sentido, podemos apontar que a patologização dos problemas educacionais servem 

como justificativa incontestável de exclusão de uma grande massa de alunos sejam eles deficientes 

ou pobres. Parafraseando Bourdieu (1997), o processo de “exclusão do interior” garante a 
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manutenção da exclusão dos mais pobres e dos deficientes se apresentando como uma das formas 

contemporâneas de produção da miséria e exclusão social.  

Retomando Meira (2012):  

“Entretanto, ocorre uma diferença fundamental: essa eliminação é adiada, já que se 

mantêm na escola os excluídos potenciais. Para esses “marginalizados por dentro”, a 

escola permanece como uma espécie de “terra prometida” ou uma miragem que se 

mantém sempre presente no horizonte, mas que recua à medida que tentam se 

aproximar dela”. MEIRA (2012),  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante destas oposições político-pedagógicas que surgem ao serem implementadas as leis de 

inclusão, devemos compreender que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam 

a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, pois a 

educação inclusiva assume papel importante no debate das sociedades atuais. Seguindo referenciais 

apontados por órgãos internacionais dos Direitos Humanos e órgãos federais de Educação, a 

construção de sistemas educacionais inclusivos, os planejamentos pedagógicos passam a ser 

repensados, impondo uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os estudantes 

sejam atendidos de acordo com suas necessidades e dificuldades.  

Sobre estas particularidades e cautelas a serem tomadas no processo de abertura das escolas 

para alunos advindos da educação especial, Freitas (2005, p.122) aponta que: 

A Inclusão Escolar está para além do direito e do cumprimento da lei que ordena que 

todas as crianças estejam na escola. Quando pensamos na entrada de alguma criança 

numa escola, não é só porque ela precisa ser socializada, nem tampouco só porque 

precisa manter as “ilhas de inteligências” preservadas. Certamente é mais que isso. 

Pensamos na escola como lugar subjetivamente das crianças que, por algum motivo 

encontraram um obstáculo no processo de subjetivação.  

Portanto, é necessário que criemos alternativas e maneiras humanizadas para que possamos 

diminuir as diferenças criadas pelas próprias políticas de inclusão e assim, fazer do espaço escolar 

um local de acolhimento e de ação dos sujeitos.  

Enfim, deve-se levar em consideração que o objetivo final da inclusão escolar e da educação 

especial não é a busca de igualdade no tratamento de alunos ou de turmas homogênea, já que se 

sabe: a desigualdade nasce das igualdades. A busca pela igualdade deve caminhar na garantia do 
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espaço escolar inclusivo para que nessa trilha os mais diversos alunos possam agir criar, fazer, 

participar, ou seja, se tornar, enfim, sujeito social pleno.  
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Resumo 

Este artigo analisa de maneira crítica as dicotomias que surgem diante do crescente processo de 
Inclusão Escolar na perspectiva da Educação Especial no Brasil a partir da criação de documentos – 
muitos com base em diretrizes e leis internacionais - que fomentam a educação especial e a inclusão de 
crianças e adolescentes com síndromes, transtornos, altas habilidades, deficiência e deficiências 
múltiplas na educação formal, entre 4 e 17 anos de idade. Dentre as análises desenvolvidas ao longo do 
texto, foi destacada a visão humanista mundial que fomentou as mudanças político-pedagógicas 
brasileira dos anos 90, as quais positivamente fazem com que as portas das escolas regulares se abram 
para as crianças e adolescentes com deficiências, até então marginalizados e segregados do processo 
educacional comum. Ainda sobre estas diretrizes e leis internacionais, deu-se ênfase aos reflexos 
negativos que estas parcerias e importações de modelos nos trouxeram/trazem para o movimento de 
Inclusão Escolar no Brasil até os dias de hoje, culminando assim, na inevitável aliança com grandes 
organizações financeiro-mundiais como, Banco Mundial e Cepal – visando a educação como 
preparação para o mercado de trabalho. Outro destaque crítico, diante do processo de escolarização 
para a mão de obra é a produção do fracasso escolar através dos meios de avaliações em massa e o uso 
da medicalização cotidiana como uma das saídas justificáveis. Por fim, em uma reflexão final, é 
apontada a necessidade de repensar e criar novas políticas de inclusão e assim, fazer do espaço escolar 
um local de acolhimento e de ação dos sujeitos com deficiência, para que não sejam apenas números, 
ou seja, dados quantitativos de uma política educacional.  

Palavras-chave: Educação Inclusiva, Políticas de Inclusão, Medicalização, Exclusão e Fracasso 
Escolar.  
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INTRODUÇÃO 

A inclusão de alunos com necessidades educativas especiais está acontecendo nas escolas 

regulares de ensino, com os estudos que vem avançando e mostrando que a inclusão na sala de aula 

da escola regular é de fato a melhor oportunidade para alunos com e sem deficiência, pois oferece 

melhores chances de aprender com a diversidade, e o aluno com necessidades educativas especiais, 

não será excluído e segregado da sociedade. A busca por novas técnicas de trabalho e métodos a 

serem utilizados devem ser constantes na trajetória da escola, em sala de aula, principalmente os 

que lecionam com crianças com deficiência e para isso é necessária que toda a equipe pedagógica 

esteja integrada e o projeto da escola esteja inserido dentro desse contexto. 

Vendo a importância desse tema, a presente pesquisa objetiva aprofundar os estudos sobre 

como orientar os profissionais que lidam com as crianças com TEA, promovendo uma agregação de 

todos os elementos da escola com desafio de construir coletivamente condições para atender bem à 

diversidade dos seus alunos. 

Muitos são os relatos sobre o que é o Transtorno do Espectro do Autismo, suas 

características e nomenclaturas, mas em relação à ação docente pouco são os documentos que 

podem ser usados como embasamento teórico. Por isso, será realizada  uma reflexão sobre a 

formação docente, pois se entende que os professores de hoje e toda a equipe envolvida não têm a 

formação adequada exigida e preparo para a realização dessa inclusão e com isso percebo que não 

basta só ter uma política inclusiva. 

O objetivo desse trabalho é refletir sobre a política de inclusão de alunos com TEA no Brasil 

nos dias de hoje e colocar qual o papel do professor em auxiliar a participação de toda comunidade 

escolar no processo educativo, juntamente com os demais alunos, contando com toda tecnologia e 

recursos especiais necessários para garantir o direito dos alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, promovendo as transformações necessárias para que essa inclusão se torne 

realidade nas escolas brasileiras e demonstrar que isso é uma tarefa de todos. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 

zero a seis anos, durante a educação infantil. Sendo assim, respeitando-se as possibilidades e as 

capacidades dos alunos, a educação especial destina-se às pessoas com deficiência e pode ser 

oferecida em todos os níveis de ensino. 
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Para Glat(2009), a educação inclusiva significa um novo modelo escolar aonde há a 

possibilidade de acesso e permanência de todo o alunado . De acordo com a autora a escola 

inclusiva deve formar e capacitar seus professores e equipe gestora, revendo seus métodos de 

interversão para que haja uma verdadeira inclusão. 

O docente generalista possui uma formação específica no conhecimento de sua área de 

docência, deve ser capaz de adequar as estratégias de ensino às especificidades de seus alunos, (este 

aspecto tem a ver com a capacidade de flexibilizar a adoção de mecanismos de diferenciação que 

permite a atender a diversidade em sua sala de aula). 

Mesmo com essas inclusões no currículo será que os professores estão devidamente 

preparados para lidar com a inclusão? Apenas a inclusão dessa disciplina é o suficiente para orientar 

os professores a lidar com as especificidades de cada aluno. 

A partir dessas observações nos questionamos quanto à formação do professor que ensina 

esses alunos e como é realizada a formação desse profissional da educação. 

Segundo Edler (2003), por se sentirem desqualificados e estarem muito ligados a 

metodologias de ensino, os professores de hoje procuram receitas prontas para transmitir o 

conteúdo e manter os alunos ocupados e quietos , esquecendo assim o verdadeiro significado da 

palavra aprendizagem . Para o autor de nada adianta existir as leis se o professor em si é 

despreparado. 

A PRÁTICA DA INCLUSÃO: UM ESTUDO DE CASO 

Para contemplar os objetivos deste estudo, verificando as possibilidades de realizar a 

inclusão de um aluno com TEA em sala de aula optou-se  por realizar uma pesquisa qualitativa.  

Segundo Günther (2006), são características da pesquisa qualitativa: 

Ampla flexibilidade e adaptabilidade, pois ao invés de utilizar instrumentos e 

procedimentos padronizados, a pesquisa qualitativa considera cada problema objeto de 

uma pesquisa específica para a qual são necessários instrumentos  e procedimentos 

específicos.  

O estudo de caso foi realizado na escola em que trabalho na zona Norte do Rio de Janeiro, 

no decorrer do ano de 2019. A escola segue uma proposta transformadora, voltada para a pedagogia 

de projetos.  
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No início do ano letivo já sabíamos que a escola teria de realizar a inclusão de seis alunos 

diagnosticados e laudados com TEA . Um deles é Fábio (nome fictício) de seis anos de idade, era 

aluno de outra escola na educação infantil e estava chegando para cursar o primeiro ano do ensino 

fundamental e permanecer na escola em horário integral. 

Segundo Willians (2002) uma das maiores dificuldades ao se trabalhar com o aluno com 

TEA é adaptá-lo à nova rotina, por isso, esse foi um dos maiores desafios em um primeiro 

momento. Quando passou a entender a rotina, tudo ficou mais fácil e quando esta, por algum fator 

fosse modificada, as professoras antecipavam verbalmente o que aconteceria para   deixá-lo mais 

seguro. Algumas vezes se sentia desconfortável em mudar de sala, como nas aulas de informática e 

laboratórios, apresentava movimentos repetitivos para se reorganizar. A equipe observou também, 

que mudar os objetos que ele utilizava de lugar, assim como horários e ordem de acontecimentos 

fazia com que ele se desestabilizasse. Essa mudança que para outras crianças era algo natural, para 

ele poderia causar um sofrimento desnecessário, pois uma das características do TEA é a 

dificuldade a se adaptar às mudanças. 

Sua interação social com os outros colegas era restrita. Aos poucos fomos esclarecendo as 

crianças que Fábio teria um comportamento um pouco diferente do deles, mas que deveria ser 

respeitado e amado por todos. As crianças receberam bem as observações e começaram a tratar o 

amigo com carinho e respeito, sempre tentando facilitar seu convívio com o meio. Esse processo 

também se deu por meio de dois grandes projetos: Gentileza gera gentileza e Ser diferente é normal. 

Em relação ao desenvolvimento psicomotor, Fábio não tinha nenhuma dificuldade. 

Apresenta equilíbrio corporal acompanhando com segurança e agilidade os movimentos sugeridos 

nos jogos. Participa ativamente das brincadeiras propostas. Consegue recortar corretamente o 

contorno solicitado. Tem uma boa coordenação motora fina ao traçar as letras. 

Fábio não entendia o uso de metáfora ou ironias, ao se direcionar a ele tínhamos que dizer o 

que queríamos com simplicidade e clareza. Dificilmente ele entenderia um olhar mais firme e sério. 

Que para outras crianças não precisava nem de palavras para apresentar uma insatisfação de alguma 

atitude que não fosse correta. Para ele, além de dizer o que não poderia ser feito era necessário 

explicar o motivo com clareza e objetividade, sem se estender muito no assunto. 

A família do aluno sempre se mostrava presente e disposta a ajudar no que fosse necessário, 

assim como sua equipe multidisciplinar. Esse foi o maior fator de sucesso e também de maior 

segurança aos professores. 
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Outro comportamento observado em Fábio foi o que o autor Moraes (2003, p 57) descreve: 

“ costumam repetir exaustivamente a mesma situação”, nesse caso ele reproduzia as falas vistas em 

filmes. 

Uma alternativa para este ano foi não separar os alunos da turma ou manter com ele os que 

têm mais afinidade para que não seja necessário um novo período de adaptação.  A equipe deve 

estar sempre atenta a essas pequenas observações que para a criança pode se tornar motivo de 

sofrimento. 

A busca por novas técnicas de trabalho a serem desenvolvidas com ele e com o grupo todo 

deve ser constante e levadas ao conhecimento de todos. 

CONCLUSÕES 

As considerações aqui apresentadas nos remetem a reflexão sobre a política de educação 

inclusiva no Brasil, demonstra que apesar de avanços significativos no que diz respeito ao termo 

inclusão, existe ainda uma grande resistência por parte do corpo docente às novas contribuições ao 

processo de elaboração de ações dentro da escola para que ela se torne de fato inclusiva. 

Ficou evidente e se faz necessário repensarmos a formação de nossos docentes, visando 

mudanças que facilitem todo o processo de inclusão. 

Percebe-se ainda que muito se discute sobre a política de educação especial, mas  constata-

se que esta não consolidou seu espaço efetivo dentro da escola e não sendo desta forma inclusiva de 

fato. 

Ao concluir este estudo percebi como é abrangente o tema inclusão. Para muitos professores 

incluir é somente colocar o aluno dentro de sala de aula e fazer com que ele tire boas notas e tenha 

um bom aproveitamento acadêmico. Para outros a prática da inclusão é levada com mais seriedade 

e é realizada através de muitas pesquisas e métodos diferenciados.  

Contudo, vale salientar que sendo a inclusão de caráter obrigatório nas salas de aula regular, 

é necessário que os professores estejam mais preparados para realizar essa inclusão. Mesmo com 

todas as dificuldades encontradas no dia a dia das escolas, cabe ao professor buscar meios para 

facilitar o seu trabalho e deveria caber também ao Poder publico investir no aprimoramento dos 

profissionais de educação para receber estes alunos como a lei determina. 
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Considerando um transtorno com especificidades importantes para o desenvolvimento social 

e cognitivo do sujeito, deve ser levados ao conhecimento de todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem meios facilitadores para realizar a inclusão desses alunos. 

Podemos observar com o estudo de caso que muitas características foram pontuadas e que 

dependeu do conhecimento dos professores para lidar com as dificuldades encontradas buscando 

manobras facilitadoras. 

De acordo com a pesquisa, evidenciou-se que para que esse aluno seja incluído, ele tem que 

ser tratado da forma que ele é, considerando suas características e dificuldades, e com programas 

educacionais adaptados para ele e o grupo. É muito importante que ele não seja tratado de forma 

diferente dos demais, mas que os outros também se adaptem a ele. 

Uma das características mais importantes nesse processo de inclusão vai muito além dos 

métodos e da ajuda do grupo. O mais importante nesse processo é o aluno se sentir incluído e 

demonstrar satisfação em estar na escola e realizar as atividades propostas. 

Com esse trabalho pude concluir que muito professores realmente não têm a formação e o 

conhecimento adequado para trabalhar na prática com esses alunos. Apesar de conhecerem bem as 

características do transtorno, não sabem como trabalhar as habilidades e competências necessárias a 

este aluno, para que a inclusão seja de fato realizada. De nada adiantam  leis e decretos, se os 

envolvidos no processo não estão preparados para aplicá-las em seu dia à dia profissional.  

 É dever realizar a inclusão, mas na maioria das escolas ela não está sendo cumprida da 

forma correta. 

Mesmo alunos apresentando todos os sintomas, e sendo assim, diagnosticado com TEA, não 

podemos nos prender  somente ao que dizem os autores, pois cada aluno é único e pode apresentar 

um desenvolvimento melhor do que o que muitos autores defendem.  

Estas análises concluem que o professor muitas vezes tenta dar o seu melhor, que não 

depende apenas da sua vontade e seu empenho tornar o trabalho satisfatório, mas sim de uma 

formação contínua em busca de conhecimento, investimento do poder público e instituições sempre 

na atualização , conhecimento dos métodos de inclusão e adaptações curriculares para de fato 

incluir todos os alunos. 
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Resumo 

O Presente trabalho descreve como é realizada a política de inclusão em nosso país, apontando as 
legislações criadas. Hoje a inclusão de alunos com deficiência é de caráter obrigatório, o que leva para 
dentro da sala de aula regular um aluno que precisa de uma metodologia adequada que possibilite o 
aprendizado. Entre esses alunos está o aluno com Transtorno do espectro do Autismo (TEA), que 
necessita de uma atenção especial. Este trabalho nos leva a refletir se a escola de hoje está preparada 
para lidar com esses alunos e como o professor irá auxiliar na realização dessa inclusão e se este se 
encontra, de fato, preparado para realidade destes em sala de aula. Ao decorrer deste trabalho serão 
apresentadas algumas sugestões para auxiliar no trabalho com esses alunos. A metodologia utilizada 
para contemplar o trabalho foi a pesquisa qualitativa, onde foi realizado um estudo de caso sobre um 
aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que nos faz refletir sobre os métodos utilizados e 
seus resultados observáveis. O presente artigo nos leva a refletir sobre as políticas de inclusão e 
entender como é realizado na prática esse processo. Foi observado o nível de formação e 
conhecimento dos professores em relação à especificidade do TEA observada e qual o papel do 
professor como mediador em sala de aula, devendo cumprir com toda uma legislação e esbarrando na 
dificuldade de como isso se realiza no dia a dia com alunos, família e comunidade escolar como um 
todo. 

Palavras-chave: Inclusão ; Transtorno do Espectro do Autismo; TEA; Prática docente. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de inclusão escolar de um aluno com a 

síndrome de Crouzon e as comorbidades associadas na Escola de Aplicação da Universidade 

Federal do Pará. Tal estudo, partiu-se da necessidade em analisar as condições de inclusão de 

alunos com essa especificidade em processo de escolarização na educação básica. Verificou-se a 

partir da revisão da literatura, o escasso material bibliográfico acerca da questão no que refere-se ao 

processo de escolarização, os apontamentos concentram-se quase que exclusivamente nos estudos 

de genética, fisiopatologia, odontologia, fonoaudiologia e neurologia.  

À vista deste cenário, propôs-se investigar as idiossincrasias do processo de inclusão de um 

aluno sob tais condições. Para esse fim, utilizou-se abordagem qualitativa, haja vista que de acordo 

como Severino (1986), Rodrigues (2006) e Minayo (2010), apresenta-se como uma alternativa 

interessante em uma investigação científica, visto que os métodos qualitativos trazem contribuições 

ao trabalho de pesquisa por apresentarem uma mistura de procedimentos capazes de contribuir para 

melhor compreensão dos fenômenos.  

A partir dos objetivos delineados e mediante a abordagem qualitativa, elencou-se o Estudo 

de caso como procedimento que melhor corresponde às particularidades deste estudo. Segundo 

Lüdke e André (1986, p.17) “[...] o estudo de caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus 

contornos claramente definidos no desenrolar do estudo”, permitindo retratar a realidade singular de 

forma completa e profunda. 

Diante dos desdobramentos do estudo, almeja-se que novos esforços intelectuais sejam 

assentados na correlação da síndrome de Crouzon e as suas comorbidades no ambiente escolar, 

considerando-se a complexidade que envolve um indivíduo social com essa demanda, e os 

múltiplos comprometimentos que podem estar concatenados à síndrome, dentre os quais, os 

acometimentos e prejuízos intelectuais, físicos, anatômicos e estéticos, que inseridos no contexto da 

inclusão escolar, tornam-se um desafio a práxis educativa. 

A SÍNDROME DE CROUZON NO ÂMBITO ESCOLAR 

A síndrome de Crouzon de acordo com  Yacubian-Fernandes et al (2007), é uma  doença 

genética causada por uma mutação no gene responsável pela codificação dos receptores do fator de 

crescimento fibroblástico tipo 2 (FGFR-2), foi descrita primeiramente em 1912 por Octave 

Crouzon, que caracterizou a tríade de deformidade craniana, alterações faciais e exoftalmia.  Assim 
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como outras síndromes, como a de Apert e de Pfeiffer, são também chamadas de craniossinostoses 

(fechamento precoce das suturas cranianas) sindrômicas. Dentre as craniossinostoses 

frequentemente associadas a esta condição, a braquicefalia é a mais frequente (crânio largo em 

relação a seu comprimento). Outras alterações morfológicas encontradas são: exoftalmo, 

hipertelorismo, hipoplasia da face média com prognatismo relativo e a má oclusão dentária. A 

incidência é de 1 por 25.000 a 50.000 nascido vivos, apresentando 4,8 % das craniossintoses 

(COHEN JR et al, 1992; LEJEUNIE et al, 2006) 

Dentre as características que demandam maior atenção a questão cognitiva é a possibilidade 

da apresentação em pacientes com a síndrome de Crouzon de retardo mental leve. De acordo com 

Gabarra (2000) e Perosa (2000), diversos fatores são implicados em seu desenvolvimento 

neuropsicológico, dentre eles, a ocorrência de hipertensão intracraniana (HIC) cujo tratamento 

precoce determinaria um melhor desenvolvimento neuropsicomotor. O estímulo precoce, pode ser 

determinante para as condições de desenvolvimento do indivíduo, uma vez que o déficit cognitivo é 

irregular apresentando o comprometimento de certas faculdades mentais de forma muito invariável, 

não se estabelece como uma condição generalizante da síndrome. 

Outro fator que requer atenção em portadores de malformações craniofaciais congênitas é a 

condição da aparência física. Segundo Pertschuk et al. (1988) em suas pesquisas investigou que, 

crianças e adolescentes portadores de malformações craniofaciais congênitas, do ponto de vista do 

ajustamento psicossocial possuem comprometimentos, uma vez que, crianças sindrômicas 

apresentaram níveis mais altos de ansiedade, são mais introvertidas, demonstram baixa autoestima, 

sinais de hiperatividade, experiências sociais negativas, atraso significativo na aquisição da 

linguagem e, quanto ao ambiente escolar, os professores relataram baixo desempenho escolar.  

Este conjunto de características da Síndrome de Crouzon no ambiente escolar, conduzem a 

um cenário específico do aluno com esta demanda na Escola de Aplicação, dentre as comorbidades 

apresentadas pelo aluno está uma condição visual reduzida (baixa visão, ambliopia, visão 

subnormal ou visão residual). O aluno apresenta severas dificuldades visuais relacionadas a baixa 

visão sequela específica da síndrome de Crouzon. Distingue objetos em seu campo visual remoto, 

necessita da aproximação facial para a compreensão e distinção de objetos pequenos. Necessita 

ainda, do aumento expressivo das fontes das atividades de sala de aula, a utilização de plano 

inclinado e da aproximação em atividades grupais, sejam no quadro, ou na exposição de materiais e 

vídeos.  
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A definição de baixa visão (ambliopia, visão subnormal ou visão residual) é complexa 

devido à variedade e à intensidade de comprometimento das funções visuais. Essas funções 

englobam desde a simples percepção de luz até a redução da acuidade e do campo visual que 

interferem ou limitam a execução de tarefas e o desempenho geral (SÁ, 2007). Dessa forma, a baixa 

visão é considerada  de acordo com Brasil (2006),  uma modificação significativa da capacidade 

funcional, que pode ser resultado de fatores isolados ou associados, dentre eles: baixa acuidade 

visual significativa, redução importante do campo visual, alterações para visão de cores e 

sensibilidade aos contrastes, que interferem ou limitam o desempenho visual do indivíduo.  

Embora nesse contexto, a demanda visual fosse a mais evidente no caráter das dificuldades 

apresentadas pelo aluno desde a sua inserção na Educação Infantil  no pré-I na Escola de Aplicação- 

EAUFPA (2016), mediante a edital por sorteio público com reserva de vaga para Pessoa com 

Deficiência- PCD, outras indicações diagnósticas foram apontadas no decorrer dos processos de 

ensino aprendizagem, como a possibilidade de retardo mental leve associado e Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), como também, demandas comportamentais de 

procedência psicossocial.  

A fim de proceder uma avaliação consistente, diferentes ações foram programadas no 

decorrer dos anos, com intuito de compreender as especificidades do aluno com a Síndrome de 

Crouzon e sanar os atrasos de aprendizagem. Esses “atrasos” foram observados mais notoriamente 

após a chegada no ensino fundamental anos iniciais, no qual o aluno ainda apresentava dificuldades 

com o reconhecimento de noções básicas de aprendizagem, como a caracterização do próprio nome, 

letras do alfabeto, números, cores, sequências lógicas, dentre outras noções. Com intuito de 

reconfigurar esse cenário educativo, desenvolveu-se um tripé de atuação educativa para o 

desenvolvimento do trabalho de educação inclusiva da Escola de Aplicação fundamentado na 

tríade: formação continuada, adequação curricular e Atendimento Educacional Especializado.  

A formação continuada docente, constitui-se o primeiro alicerce da tríade. A formação 

continuada em serviço se estabelece por meio da elaboração de currículos, programas, proposta, 

elaboração de materiais e, por meio das trocas e diálogos entre professores especialistas e 

professores do ensino regular (nomeado de diálogos cooperativos inclusivos). Estas relações da 

formação dos professores com o contexto geral das transformações da escola, corroboram para a 

formação de práticas inclusivas delineadas segundo as próprias vivências no ambiente escolar, 

conforme (FOGLI, FILHO E OLIVEIRA, 2006, p.118), “[...] o desenvolvimento da proposta de 

inclusão na educação aponta para a necessidade de garantir a capacitação continuada de professores 
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e técnicos, bem como da importância de dar atenção a outras questões” . Veiga (2008, p.15) afirma 

que: 

[...] por essa ótica, a formação assume uma posição de “inacabamento”, vinculada à 

história de vida dos sujeitos em permanente processo de formação, que proporciona a 

preparação profissional. O processo de formação é multifacetado, plural, tem início e 

nunca tem fim. É inconcluso e autoformativo. 

A formação docente precisa, portanto, ser entendida como essencial no processo de 

concepção de uma escola verdadeiramente inclusiva, já que os professores precisam estar em 

constante processo de ampliação de suas habilidades educativas. É fato que esse discurso da 

necessidade de alterações no perfil docente quanto a suas qualidades e competências não se 

evidencia como algo novo no cenário educativo, mas se impõe, atualmente, como fator 

imprescindível para mudanças nas práticas educacionais. 

A importância dessa formação é ratificada por diversos autores, como Mazzotta (2005), 

Freire (1996), Oliveira (2002) e Contreras (2002), dentre outros. Muitos relacionam a qualidade do 

ensino à formação dos professores, admitindo esses dois fatores como indispensáveis e interligados. 

Em relatório, a Unesco (2003) assegura:  

A qualidade dos serviços educacionais para pessoas com deficiência depende da 

qualidade da formação. Esta deverá ser parte integrante dos planos nacionais, onde se 

contemplam os requisitos desta formação (UNESCO, apud BAUMEL, 2003 p.28). 

Percebe-se assim, que a formação do professor desempenha papel importante no 

desenvolvimento do aluno com Síndrome de Crouzon e suas comorbidades, constituindo-se a base 

de uma prática escolar inclusiva. O professor precisa conhecer o desenvolvimento dos seus alunos 

em múltiplos aspectos (afetivo, cognitivo e social), para proceder de forma fidedigna o segundo 

alicerce da tríade de atuação, a adequação curricular. 

A Adequação Curricular de acordo com (BRASIL, 2003) constitui-se uma gama de 

possibilidades educacionais para a atuação mediante às dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Pressupõem que seja realizado a adequação do currículo regular, quando necessário, para torná-lo 

apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais, não institui um novo currículo, 

mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os 

educandos. Nessas circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e 

a ações docentes fundamentadas em critérios que definem práticas de reorganização dos processos 

de ensino e aprendizagem.  
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Em virtude de toda esta associação de fatores das condições visuais propuseram-se algumas 

recomendações associada à prática de adequação curricular junto aos docentes, dentre as quais 

destacam-se: ampliação de fontes, de sinais e símbolos gráficos em livros, apostilas, textos avulsos, 

jogos, agendas, entre outros. Produção de Acetato amarelo para auxílio nas atividades em sala de 

aula (diminui a incidência de claridade sobre o papel). A produção de um Plano inclinado (mesa 

inclinada para que o aluno possa realizar as atividades com conforto visual) e estabilidade da coluna 

vertebral. A obtenção de Acessórios como lupa, lápis 4B ou 6B e canetas de ponta porosa. 

O terceiro fundamento do tripé é o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

regulamentado em todos os documentos que regem acerca da educação brasileira, em especial, na 

lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira LDBEN Nº. 9.394/96, e na Resolução Nº. 04/2009, 

que elucida o AEE com a função de complementar ou suplementar a formação do aluno por meio 

da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras 

para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.  

Na EAUFPA o AEE dispôs-se em âmbito fundamental para o desenvolvimento do aluno em 

questão, haja vista que, mediante as avaliações e os estímulos ao desenvolvimento das funções 

cognitivas, esclareceu-se que não havia sinais de déficit intelectual ou possiblidade efetiva de 

TDAH, os relatórios e sistematizações foram encaminhados aos profissionais responsáveis 

(fonoaudiologia, terapeuta ocupacional e psicologia) no qual foram descartadas tais possibilidades. 

Verificou-se nos últimos anos, a melhora do comportamento, da ansiedade, dilatação do tempo de 

tolerância e, equiparação, ou ainda, melhor desenvolvimento cognitivo do que os alunos da mesma 

idade/ano escolar. 

CONCLUSÕES 

Pode-se inferir a partir da pesquisa realizada que, o tripé de ação educativa: formação 

continuada, adequação curricular e Atendimento Educacional Especializado, foram fundantes para 

o gradativo processo de inclusão escolar do aluno com Síndrome de Crouzon e suas comorbidades. 

Tais fatores correlacionados, permitem depreender que a Escola de Aplicação da Universidade 

Federal do Pará tem empenhado múltiplos esforços em dispor em suas instâncias práticas 

pedagógicas inclusivas que fomentam uma inclusão legítima, contínua e sistemática. 
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de inclusão escolar de um aluno com Síndrome de Crouzon e 
as comorbidades associadas na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Para tal intento, utilizou-se 
como proposta metodológica a abordagem Qualitativa, por meio do método de pesquisa de Estudo de caso, 
associado ainda a utilização da abordagem quantitativa, uma vez que, tais pressupostos utilizados 
concomitantemente permitem a fundamentação do objeto de estudo sob diferentes parâmetros. Partiu-se ainda 
da seguinte questão problematizadora: como se realiza a inclusão escolar de um aluno com a Síndrome de 
Crouzon e as comorbidades associadas na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará? Os resultados 
indicam que a inclusão escolar do aluno com Síndrome de Crouzon tem sido progressiva e contínua, haja vista 
que, as condições de aprendizagem têm sido possibilitadas mediante a implementação de práticas fundamentadas 
em um tripé de atuação: formação continuada, adequação curricular e Atendimento Educacional Especializado 
(AEE). A formação continuada docente desenvolvida por meios dos diálogos cooperativos inclusivos (encontros 
mensais), adequação curricular (o currículo escolar é ajustado mediante as necessidades adaptativas do aluno),  e 
o Atendimento Educacional Especializado (complementar e suplementar), além de ações de sensibilização da 
comunidade escolar  por meio do delineamento do conhecimento da questão e das condições que envolvem o 
indivíduo em momentos coletivos. Nesse sentido, a inclusão do aluno com Síndrome de Crouzon tem sido 
implementada de forma gradual e legítima, mediante ações cooperativas dos sujeitos partícipes do processo 
educacional, direta e indiretamente, e práticas pedagógicas humanizadoras que permitem, assim como garantem, 
o direito a educação de forma contínua e sistemática. 

Palavras-chave: Inclusão; Síndrome de Crouzon; Escola de Aplicação. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa versa a respeito dos encaminhamentos oferecidos à família de uma criança 

surda no âmbito da educação e da saúde no município de São Paulo. 

É recente a matrícula de crianças com deficiência nas escolas de ensino regular, que passou 

a receber destaque após a assinatura da Declaração de Salamanca (1994). Com as crianças surdas 

não foi diferente. A barreira linguística é algo que implica na dificuldade de comunicação entre 

estudantes surdos e professores e outros estudantes ouvintes. Em 2002, a Lei Federal 10.436 

reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como uma comunicação legal e, em 2005, o 

Decreto 5.626 regulamenta a Lei Federal. Desse modo, temos garantido legalmente o acesso ao 

ensino de crianças surdas através da Libras, uma língua visuo-espacial e com gramática própria. 

Neste estudo trataremos como se dá a articulação entre saúde, família e educação com vistas 

a compreender quais informações as famílias recebem sobre a educação de surdos, sobretudo dos 

profissionais da saúde, representados pelos fonoaudiólogos nesta pesquisa.  

Segundo o Parecer nº01/97 do CREFONO (Conselho Regional de Fonoaudiologia), os 

fonoaudiólogos têm a função de atuar com as crianças surdas tanto na área da saúde quanto da 

educação, o que ratifica a importância da articulação entre a saúde e a educação. 

O papel do fonoaudiólogo em relação à criança deficiente auditiva abrange tanto a 

àrea da saúde como a área educacional. Segundo o Código de Ética da profissão é de 

competência do fonoaudiólogo “cuidar do indivíduo no que se refere à área da 

comunicação oral e escrita, voz e audição, prevenindo, habilitando, reabilitando e 

aperfeiçoando os padrões de fala e voz”. (Parecer Nº 001/97, p.1) 

Skliar (1997) relata que 95% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes, o que causa um 

comprometimento na construção de uma língua de interlocução dessas crianças. Assim, as famílias 

ficam responsáveis por definir que tipo de educação optam para seus filhos e muitas delas 

postergam a matrícula de seus filhos na Educação Infantil. 

Martins, Albres e Sousa (2015) mencionam que uma justificativa viável para um número 

reduzido de crianças surdas matriculadas na Educação Infantil seja a “falta de aproximação entre 

educação e saúde, na consolidação de uma política pública (...).” (MARTINS, ALBRES, SOUSA, 

2015, p.105) 

Discorreremos nesta comunicação sobre o estudo de caso de um menino surdo de 4 anos de 

idade, Daniel (nome fictício),  que está matriculado em uma Escola Municipal de Educação 
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Bilíngue para Surdos (EMEBS) no município de São Paulo. Para tanto, traremos a visão da avó, do 

fonoaudiólogo e do professor que acompanham o desenvolvimento de Daniel no que tange as 

língua circundantes (Libras como primeira língua, principalmente) e os atendimentos que os 

profissionais realizam. 

Foram realizadas entrevistas com cada um dos interlocutores do garoto e a análise de dados 

se deu através dos eixos de articulação entre família – educação – saúde. 

O RELATO DO ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA SURDA 

Preservaremos a identidade de todos os participantes desta pesquisa, sendo usados nomes 

fictícios para cada um deles. 

Daniel é um menino surdo de 4 anos de idade que vive sob guarda da avó paterna, D. 

Iracema. A avó demonstra um grande afeto pelo neto e sempre buscou os melhores atendimentos 

para Daniel desde seu nascimento. A surdez do neto foi percebida no teste da orelhinha, realizado 

ainda na maternidade, e confirmado posteriormente com o exame Bera. Daniel possui surdez 

severa/profunda bilateral e possui implante coclear em um único ouvido. A avó declara que o neto 

oraliza, mas, em casa, o menino tem se comunicado através da Libras e até ensina alguns sinais para 

ela. D. Iracema comenta querer aprender Libras e que pesquisa alguns sinais de Libras na internet.  

Denise é a fonoaudióloga que acompanha Daniel. Ela é formada em fonoaudiologia com 

especialização em audiologia educacional e atua com pessoas surdas há 18 anos. A profissional 

revela que as terapias com crianças de 0 a 5 anos acontecem uma vez por semana, no entanto ela 

entende que essa frequência não é a ideal, mas, como a demanda é muito grande e faltam 

profissionais, é essa a frequência possível. Atualmente Denise atende Daniel e mais 4 crianças em 

idade entre 0 e 5 anos. Ela trabalha em um Centro Especializado de Reabilitação (CER) na Zona 

Leste de São Paulo. Quanto ao atendimento terapêutico realizado com Daniel, Denise conta que o 

menino se beneficiou do implante no que diz respeito ao ganho auditivo e no avanço da oralidade. 

Já sobre a aprendizagem de Libras, a terapeuta revela que faz sim a indicação da aprendizagem de 

língua de sinais, mas somente quando se percebe que não há ganho na oralidade. Quando D. 

Iracema comunicou a fonoaudióloga que matricularia Daniel em uma escola bilíngue para surdos, a 

terapeuta ficou receosa. “Que nem esse pequetititico que implantou, quando a avó falou: “ai, eu vou 

botar na Libras”, meu mundo caiu. A gente falou assim: “se ele vai para a Libras, ele não vai 

falar”, mas está falando. ” (Relato de Denise) 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 378 

Quadros (2005) defende o ensino de Libras para as crianças surdas desde a creche, uma vez 

que se deve oportunizar o bilinguismo para tais crianças. Contrapondo à ideia de Denise, a autora 

menciona 

(...) percebe-se que definir bilingüismo depende de várias questões de ordem política, 

social e cultural. Assim como nos Estados Unidos, no Brasil as políticas lingüísticas 

têm a tendência de “subtrair” as línguas, ao invés de utilizar uma política lingüística 

“aditiva” (no sentido de Cummins, 2003). Em outros termos, a idéia equivocada é de 

que uma língua leva ao não uso da outra e, neste caso “subtrai”. (QUADROS, 2005, p. 

26) 

Com isso, podemos entender que o acesso à língua de sinais não impede a construção de 

uma língua falada, tal como destacou a fonoaudióloga em sua fala sobre o atendimento que a 

criança passou a receber na área educacional. Essa é a mais comum realidade de crianças que tem a 

Libras como língua de interlocução e que fornece as bases para sua organização no mundo se deve 

ao fato de lhe ser uma língua plenamente acessível em todos os sentidos. 

D. Iracema relata que matriculou o neto no CEI (Centro de Educação Infantil) por indicação 

de uma vizinha. A avó comenta também que Daniel passa em atendimento fonoaudiólogico desde 

que pegou a guarda da criança. Atualmente, o menino está matriculado em uma EMEBS também na 

Zona Leste de São Paulo. Quando questionada de que forma obteve conhecimento de tal escola, D. 

Ivani disserta que recebeu informações de algumas pessoas que foram até o CEI e a informaram a 

respeito dessa escola bilíngue para surdos. 

Foram lá quando ele já para sair, era até final de ano já. Foram lá para me ensinar e 

explicou dessa escola. Eu nem conhecia essa psicóloga. Aí ela me explicou que era 

muito bom. Seria muito bom para ele. Apesar que tinha uma tia que falou que ele pode 

acompanhar a escola normal. Ele tem estrutura para acompanhar. Ele é muito 

inteligente. Ele é muito esperto. (...) (Relato D. Ivani) 

Marcos é o educador que acompanha Daniel na escola bilíngue para surdos. O professor 

menciona que o menino é uma das crianças mais interessadas na aprendizagem da língua de sinais 

e, por essa razão, é uma das crianças mais desenvoltas no uso da Libras. A turma do menino é 

composta por 5 crianças surdas e dessas, somente Daniel e mais uma menina possuem maior 

desenvoltura na Libras. 

O educador relata oferecer o ensino de Libras na rotina diária de fazeres da Educação 

Infantil, no entanto ele questiona o fato de no Currículo da Educação Infantil da Prefeitura 

Municipal de São Paulo se enfatizar tanto o brincar e não mais ter momentos de alfabetização nessa 
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etapa da educação. O Currículo da Educação Infantil de São Paulo se baseia na concepção de 

infância no viés da Sociologia da Infância e traz o protagonismo infantil e as culturas infantis como 

ponto forte da Educação Infantil Paulistana. 

A escola pública tem como objetivo principal oferecer às novas gerações 

oportunidades para encontrar pessoas e conhecimentos que lhes possibilitem 

experiências, que provoquem e gerem acontecimentos, intercâmbios, conseguindo 

constituir modos de ser e de participar da vida social. Ao interagir nas brincadeiras, 

explorações e investigações, os bebês e crianças vivenciam experiências e aprendem 

as estratégias de convivência que foram constituídas historicamente nas diferentes 

culturas, interagindo com os distintos saberes e os conhecimentos. (SÃO PAULO, 

2019a, p.22) 

William Corsaro (2011) trata acerca de uma nova sociologia da infância, onde essa não é 

mais assistencialista e, para isso, ele traz dois conceitos: criança protagonista – agentes sociais, 

ativos e criativos, que produzem suas próprias e exclusivas culturas e a infância forma estrutural – 

infância como uma categoria ou uma parte da sociedade. Considerando o brincar como uma 

importante atividade na infância, este é um dos destaques do município de São Paulo. A inserção no 

mundo letrado também se apresenta como uma das vertentes do trabalho do professor, entretanto, é 

preciso pensar nas vias que mais caminharão no sentido do reconhecimento da criança em suas 

multiplicidades de expressões.  

Especificamente para o acesso mundo letrado, expressos em diferentes códigos linguísticos, 

vale ressaltar que o Decreto 5.626/05 (BRASIL, 2005), em seu artigo 14, esclarece que as crianças 

surdas têm o direito, desde a Educação Infantil, o ensino de Libras como primeira língua e de 

Língua Portuguesa, como segunda língua. 

No caso da pessoa surda, o aprendizado da segunda língua deverá ser subsidiado pelos 

recursos linguísticos e cognitivos em sua primeira língua. Estamos aqui definindo 

claramente que a Língua Brasileira de Sinais é a primeira língua (L1) da comunidade 

surda brasileira dos centros urbanos e a Língua Portuguesa, em sua modalidade 

escrita, é a segunda língua (L2). (SÃO PAULO, 2019b, p.71) 

O Currículo de Libras da Prefeitura Municipal de São Paulo é claro ao mencionar que a 

Língua Portuguesa é construída com base na Libras, ou seja, Marcos não demonstra usar essa teoria 

para direcionar seu trabalho, uma vez que, como mencionado anteriormente, apenas duas crianças 

da turma possuem um bom avanço na Libras. 
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Enfatizamos também que a socioconstrução da língua de sinais, assim como de qualquer 

outra língua, se dá nas trocas e convivências com outros sujeitos e esse é um dos pontos fortes a 

serem ressaltados na organização de práticas educativas na Educação Infantil. Aqui também 

salientamos a importância das trocas com o adulto surdo, representado na figura do instrutor surdo, 

que é o modelo surdo para as crianças surdas. 

Ter o próprio surdo como o outro significa buscar nele a possibilidade de que ele 

mesmo sirva como referente, capaz de informar àquele que olha e se olha, sobre (o 

que é) a condição de ser surdo. (...) (LOPES, VEIGA-NETO, 2010, p.121) 

O professor Marcos disserta sobre o seu trabalho junto do instrutor surdo que também atua 

na escola. Os dois planejam antecipadamente as atividades propostas junto às crianças que são, 

exclusivamente, atividades de contação de histórias. 

Quanto à articulação entre o professor e a fonoaudióloga que atende Daniel, o educador 

menciona que não existe qualquer aproximação entre os dois profissionais. Débora esclarece que 

faz articulações com a escola quando há necessidade, inclusive mandando relatórios quando a 

escola solicita, o que ainda não se fez necessário com Daniel. Já a articulação entre a escola e a 

família acontece também quando necessário. Na EMEBS é oferecido um curso de Libras gratuito 

para os familiares das crianças atendidas na escola e D. Iracema comentou ter muito interesse em 

participar das aulas, no entanto ainda não conseguiu participar. Já o relacionamento entre a avó e a 

fonoaudióloga acontece de forma mais próxima. Débora contou que ao final das terapias chama a 

avó para descrever o que aconteceu em casa atendimento bem como passa exercícios para que 

Daniel faça em casa. 

CONCLUSÕES 

Ao analisar os fazeres da família, do professor e do fonoaudiólogo podemos perceber que a 

família é o eixo central dessa triangulação. A família participa, mesmo que de forma despretensiosa, 

da educação oferecida para Daniel, uma vez que acatou à oferta de matrícula na escola bilíngue para 

surdos. Já a participação na área da saúde, a família se mostra muito mais ativa no que se refere às 

terapias de fonoaudiologia a que o menino é submetido. 

Podemos perceber uma falha na articulação entre saúde e educação, já que os dois serviços 

não se conversam. Daniel está tendo acesso a duas línguas, com estruturas gramaticais diferentes, e 

os profissionais responsáveis tem conhecimento do outro serviço oferecido (a escola bilíngue tem 
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conhecimento das terapias com fonoaudióloga e vice-versa) e nenhum dos profissionais procurou o 

outro para que pudessem pensar na melhor forma de avanço das línguas para Daniel. 

Enquanto isso não temos a garantia que Daniel esteja conquistando fluência nas duas 

línguas, no entanto a criança não demonstra conflito, pelo menos por enquanto, na construção delas. 
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo realizar a triangulação entre família – educação – saúde no que se 
refere aos atendimentos, tanto educacional quanto o de saúde, de uma criança surda de 4 anos de idade. 
Como forma de coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a avó da criança, 
com a fonoaudióloga e professor bilíngue. Daniel é uma criança que nasceu surda e atualmente está sob 
a guarda da avó paterna, que é quem busca por todos os auxílios para a criança. Num primeiro 
momento, o menino foi matriculado em uma creche para ouvintes e no final do ano, a avó recebe a 
indicação de uma profissional que foi até a creche para que o neto seja matriculado em uma Escola 
Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) no município de São Paulo. Essa escola conta 
com professores bilíngues e instrutores surdos para o ensino das crianças surdas. Desde o seu 
nascimento, Daniel é submetido a terapias fonoaudiológicas. A fonoaudióloga que acompanha o 
menino tem uma longa bagagem de atendimento terapêutico com pessoas surdas e revela não se 
contrapor ao ensino de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para crianças surdas, no entanto revela ter 
ficado surpresa quando a avó de Daniel mencionou ter matriculado o neto em uma escola bilíngue para 
surdos, pois acreditou que o menino poderia regredir nos ganhos de fala que apresentava. Já o 
professor bilíngue que atua com o menino na EMEBS disserta sobre os avanços na aprendizagem da 
Libras que Daniel vem apresentando desde que fora matriculado na escola. O educador relata também 
sobre seu trabalho e conjunto com o instrutor surdo que atua na EMEBS. A avó comenta estar 
contente com a aprendizagem da Libras por Daniel e que está buscando apoio na internet para 
aprender alguns sinais na Língua Brasileira de Sinais, uma vez que ainda não conseguiu comparecer ao 
curso de Libras oferecido pela escola. As falas dos participantes revelam as articulações que acontecem 
nas três esferas estão restritas à atuação família, ficando a educação e a saúde sem estabelecer uma 
parceria no que tange a construção de uma língua pela criança surda, seja ela oral ou visuo-espacial. 

Palavras-chave: Surdez; Educação Infantil; Educação Bilíngue; Inclusão; Criança surda. 
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INTRODUÇÃO 

O propósito do trabalho aqui apresentado é o de compartilhar as possibilidades de 

aprendizagens, tendo como ponto de partida as histórias infantis num formato tridimensional. O 

mundo em que vivemos é visual e as pessoas com deficiência visual apresentam uma forma muito 

própria de conhecer e reconhecer o que está a sua volta. A partir dessa concepção se faz importante 

refletir sobre as estratégias que podemos desenvolver de forma enriquecedora na nossa prática 

pedagógica de maneira a possibilitar ao aluno cego uma vivência mais significativa e concreta, no 

que diz respeito às ilustrações das histórias infantis. Segundo Oliveira (2017), 

A ilustração é para o público infantil o centro de atenção, a interação com a narrativa 

faz-se à posteriori. É apontada como um elemento essencial do livro infantil para 

alguns autores e ilustradores, pois facilita a compreensão da narrativa. No contato 

inicial com a ilustração, a criança observa e constrói a sua interpretação (OLIVEIRA, 

2017, p.49). 

Sim, as imagens exercem uma função grandiosa na vida dos pequenos leitores, além disso, 

podem contribuir e enriquecer a contação das histórias, porém as mesmas precisam estar acessíveis 

tatilmente para os alunos cegos, de maneira que as crianças possam sentir como são os desenhos 

que aparecem nas histórias, possibilitando assim o reinventar das narrativas. 

A criança cega não se apropria das informações tal como a criança vidente, é através dos 

sentidos remanescentes que ela tenta compensar a ausência de visão. “Os chamados sentidos 

remanescentes (audição, tato, paladar e olfato) devem ser usados como suporte para as informações, 

pois deles partem as sensações, as percepções que acompanharão o indivíduo por toda a sua vida” 

(ALMEIDA, 2014, p.113). Dessa forma, torna-se necessário proporcioná-las experiências e 

vivências por meio dos outros sentidos de modo que o aluno possa interagir com o que lhe é 

apresentado, até mesmo a partir das narrativas. Daí a importância da adaptação de materiais e 

objetos como, por exemplo, o livro infantil.  

 Ademais, Cerqueira e Ferreira (1996) explanam que os recursos didáticos adaptados são 

fundamentais para o aprendizado dos alunos com deficiência visual (DV). Destacam ainda que tal 

como a criança vidente, o deficiente visual necessita de estímulos para que a aprendizagem 

aconteça. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), a EI deve promover 

experiências para que as crianças possam observar, manipular, investigar e explorar objetos e o seu 

entorno, buscando respostas às suas curiosidades e indagações. Nesse sentido faz-se importante 
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considerar a relevância que se tem o livro infantil adaptado como meio de inclusão para os alunos 

cegos, possibilitando a partir desse recurso didático novos caminhos para suas próprias descobertas. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em se tratando de recursos adaptados, a nossa experiência  dialogou com autores como 

Cerqueira e Ferreira (1996) quando os mesmos realçam a importância das adaptações de materiais 

para os alunos com DV, juntamente com Graells (2000), que, ao se referir sobre os materiais 

didáticos, elucida o quanto os mesmos podem fornecer informações ricas motivando o aluno na sua 

aprendizagem.  Tal experiência vai também de encontro com Vilaronga e Souza (2016) quando 

estas revelam que, por meio do tato, a criança capta informações fundamentais para conhecer e 

reconhecer o que está a sua volta. Ademais, Masini (2013) elucida que a pessoa com deficiência 

visual necessita de materiais táteis para construção e compreensão do mundo ao seu redor. Para a 

autora, o sujeito com deficiência visual estabelece um meio de comunicação e percebe o mundo por 

seus sentidos remanescentes. Contextualizando a prática experimental ao estudo de Almeida (2014) 

e Cardeal (2009), percebe-se que a experiência vivida confirma como é importante que os estímulos 

cheguem às mãos desses alunos para que os mesmos consigam reconhecer o que está à sua volta. 

As mesmas autoras explanam que o crescimento do aluno dar-se-á a partir do volume das vivências 

a que ele será submetido. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A experiência foi desenvolvida com crianças da educação infantil de uma escola 

especializada no ensino de alunos com deficiência visual (DV).  A iniciativa partiu de duas 

professoras de EI, por meio de um processo que Oliveira (2015) definiu como “docência 

compartilhada”. Para a autora trata-se de uma escolha apoiada em um fazer pedagógico que busca 

incluir, qualificar e avaliar. Nesse pressuposto toda a construção da proposta pedagógica, desde o 

planejamento até a elaboração do livro infantil, foi produzida de maneira compartilhada entre as 

docentes.  

 A referida proposta pedagógica ocorreu a partir do seguinte percurso metodológico: 

primeiramente pensou-se nos assuntos e conteúdos a serem abordados no livro, de maneira que 

estes fossem pertinentes ao planejamento na ocasião. A partir disso deu-se início a elaboração do 

enredo da história cujo título escolhido foi “Histórias de Ariela”. Ao término da escrita, para 

confeccionar o livro iniciamos a separação de materiais que iríamos utilizar na construção da 
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ilustração de cada página: botões grandes, tecidos de texturas e temperaturas diferentes, manta 

acrílica, viés, feltro, papel paraná, cola de silicone, e.v.a, velcros, tinta de artesanato. Os materiais 

que compunham o livro foram utilizados com a finalidade de proporcionar uma leitura mais próxima da 

realidade para a criança cega, pois conforme as contribuições de Vilaronga e Sousa (2016) para ser 

funcional a ilustração tem de ser o mais real possível. 

O livro narra a história da personagem Ariela, uma menina negra que se apresenta na 

primeira pessoa, que gosta de usar fitas no cabelo e tem a pele da cor de canela. Para que as 

crianças cegas pudessem conhecê-la com as próprias mãos, a personagem foi costurada com feltro, 

o cabelo feito com lã e enfeitado com laços de fita. Também foi acrescentada na personagem 

essência de canela, para que as crianças ao manusear obtivessem uma experiência diferenciada. 

Dando continuidade, a história conta que Ariela mora na cidade das formas, por conta disso, 

para ilustrar tal página, a narrativa foi representada por casas em formatos de círculo, triângulo, 

quadrado e retângulo em e.v.a, tendo o cuidado de colocar também janelas nas respectivas casas. A 

narrativa também aborda relações de tempo e numeral através do relógio que Ariela utiliza para 

saber a hora de ir brincar com as flores no jardim.  Sendo assim, na referida página foi 

confeccionado um relógio para que a criança pudesse perceber tatilmente tal objeto promovendo 

uma experiência significativa. 

 O jardim que é mencionado na história é composto de girassóis onde os mesmos foram 

confeccionados com feltro e o miolo da flor com e.v.a atoalhado. Ao fim do enredo, a narrativa 

descreve que Ariela fica na janela a contar estrelas até o sono chegar. Nesta página final, a 

ilustração se resume assim: a personagem, uma janela e as estrelas. Todos os elementos do livro 

foram pensados e produzidos a fim de desenvolver e proporcionar a criança uma leitura das 

imagens através das mãos e uma memória tátil. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Após o livro concluído, o mesmo foi levado para a sala de aula para ser aplicado. A história 

foi contada para as crianças e a cada página da narrativa, o aluno tateava a ilustração 

correspondente. Ao longo do processo houve alunos, por exemplo, que ao tatear Ariela, descreviam 

as partes do seu corpo; o detalhe da fita no cabelo; e até mesmo o cheiro de canela da personagem. 

O relógio foi facilmente reconhecido e houve quem brincasse nesse momento com os ponteiros 

deste objeto. Ao término da atividade a professora propôs que cada aluno recontasse a narrativa 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 387 

espontaneamente fazendo uso do livro tátil (LT). Observou-se que nesta ocasião os elementos da 

ilustração do livro muito auxiliaram no recontar da história. 

Em cada página que os alunos folheavam era perceptível o prazer que tinham em tatear os 

elementos e recontar espontaneamente para os colegas, cada qual a sua maneira, a narrativa. No 

final da experiência realizada, pôde-se observar que o material produzido atendeu os objetivos 

relacionados aos conceitos matemáticos que foram propostos na história criada.  

CONCLUSÕES 

O material elaborado foi produzido com o objetivo de oferecer maior sentido e experiências 

qualitativas para crianças cegas, uma vez que a ausência da visão compromete o acesso às 

ilustrações das histórias infantis. Produzir livros voltados para as necessidades da criança cega é um 

trabalho laborioso, contudo catalisador para a promoção de estratégias que viabilizem o 

desenvolvimento da criança cega a partir dos benefícios presentes nas histórias infantis. Durante o 

processo de aplicabilidade, foi possível perceber que as imagens adaptadas contidas nas narrativas 

viabilizaram maior apropriação dos conteúdos por parte dos alunos.  
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Resumo 

O presente texto apresenta um relato de experiência que fez parte de uma proposta pedagógica mais 
ampla na educação infantil (EI) em uma escola especializada no ensino de alunos com deficiência visual 
(DV). A proposta em questão surgiu a partir da necessidade de adequar e adaptar as ilustrações dos livros 

infantis para o aluno cego. A adaptação de materiais tem função importante no cotidiano escolar dos 
alunos com necessidades especiais, pois torna o conhecimento mais acessível e auxilia no processo de 
aquisição de conhecimentos levando a criança a descobrir e reinventar saberes. A criança cega apresenta 
uma desvantagem no que diz respeito ao acesso as ilustrações das histórias, posto que elas são 
essenciais no auxílio para a compreensão do contexto da narrativa. Cardeal (2009) explica que “a 
ilustração cria um novo texto, abrindo a possibilidade para uma terceira leitura, dinamizando as relações 
entre a palavra, imagem e a imaginação do leitor”. Nessa premissa, consideramos que as histórias 
representam uma forte contribuição no processo de ensino-aprendizagem da criança e por esta razão, 
se faz relevante refletirmos sobre os benefícios gerados pelas adaptações nas imagens das narrativas que 
são apresentadas para os alunos. O trabalho aqui exposto apresenta uma proposta de produção de 
material em interseção com as contribuições de Almeida (2014). Para a autora, o processo de 
aprendizagem da criança cega requer algumas adaptações para propiciar aos discentes experiências 
concretas, uma vez que a criança cega não se apropria das informações, tal como a criança vidente. 
Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi produzir um livro infantil adaptado em um formato 
tátil tridimensional visando tornar acessível ao aluno cego, à ilustração contida no livro e seus respectivos 
assuntos e conteúdos abordados. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Criança Cega; Livro Infantil; Ilustrações Tridimensionais. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo relata a trajetória da educação de surdos através da inclusão em uma 

escola da rede pública do interior do Rio Grande do Sul. Nesta escola essa realidade vem crescendo 

a cada dia com a procura de alunos surdos para estudar na instituição, mas para entender essa 

demanda é necessário conhecer o caminho de inclusão percorrido pela escola mostrando a história 

da educação de surdos, elucidando conceitos e mostrando como professores, funcionários e alunos 

envolvidos no processo conseguiram fazer desta escola uma referência quando se trata de inclusão 

de surdos. 

Temos com este estudo o objetivo de conhecer a trajetória escolar dos alunos surdos através 

do resgate histórico da educação de surdos, identificando através da história a caminhada de 

inclusão desta Instituição de Ensino, difundindo a cultura surda e valorizando a cultura da inclusão. 

Para incluir é necessário reconhecer a Língua Brasileira de Sinais como de suma 

importância para a comunicação de surdos, possibilitando ao surdo o acesso à educação e a vivência 

em sociedade de forma geral bem como divulgar a legislação de surdos por meio de suas leis, 

decretos e documentos legais transformando em ações dentro da comunidade escolar tornando o 

ponto de partida neste caminho de integração e inclusão. 

O presente nada mais é do que o reflexo do passado e, segundo Merlo (2015) “o registro da 

história e da memória humana se dá, atualmente e em grande parte, por meio dos documentos 

gerados pelas atividades desenvolvidas por determinada organização, pessoa ou família.  

Esses registros, postos de maneira orgânica, passam a ser rica fonte de informação. Porém, 

para que constituam uma pesquisa histórica, é preciso que estejam acessíveis, a qualquer tempo, aos 

interessados, sejam pesquisadores ou a sociedade em geral.  

Tornar pública e resgatar a história de inclusão de alunos surdos desta renomada instituição 

é além de uma forma de homenagem mostrar e valorizar o caminho percorrido para chegar a 

realidade atual. 

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO DE SURDOS: NOSSA HISTÓRIA 

Quando se fala em Educação de Surdos é importante ressaltar que um longo caminho foi 

percorrido para que alcançássemos a Educação de Surdos no formato que possuímos hoje, com 
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alunos incluídos no ensino regular com a auxílio de Tradutores/Intérpretes de Língua Brasileira de 

Sinais presentes em sala de aula. 

Para Perlin e Strobel (2006, p. 66),  

o fato mais marcante na história da Educação de Surdos foi o Congresso de Milão 

ocorrido em 1880 no qual através de uma votação com maioria quase que absoluta de 

professores ouvintes, ficou decidido que a Língua de Sinais seria abolida da Educação 

de Surdos, prevalecendo o uso da Língua Oral. 

A Educação de Surdos no Brasil iniciou com a criação do Instituto de Surdos-Mudos que 

hoje se tornou o Instituto Nacional de Educação de Surdos INES, fundado em 1957, onde os surdos 

eram ensinados através da linguagem articulada, ou seja, datilologia e sinais. 

Para chegar ao formato de educação e inclusão atual, leis foram criadas e executadas. O 

Decreto Nº 5626, de 22 de Dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais- Libras. Segundo esse decreto “considera-se 

pessoa surda aquela que por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 

experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pela Língua Brasileira de Sinais”. 

A Libras portanto, tornou-se obrigatória como disciplina curricular em cursos como 

Magistério, Formação de Professores, Pedagogia, Letras, entre outros. Muitas pessoas acreditam 

que a Libras são somente um conjunto de gestos que interpretam as línguas orais. Segundo Figueira 

(2011, p. 14), “pesquisas sobre as línguas de sinais vem mostrando que essas línguas são 

comparáveis em complexidade e expressividade a quaisquer línguas orais”. 

Uma das grandes dificuldades ao acesso, conhecimento da Língua Brasileira de Sinais é que 

não há investimentos financeiros em qualificação, contrapartida que não acontece por parte do 

Estado, que deveria investir em formação de professores para que os professores tivessem um 

conhecimento mínimo em Libras, não sendo tão dependentes dos docentes de Libras. Investindo-se 

em qualificação docente evitaríamos a restrição de comunicação dos surdos, além de utilizar o 

professor como mão de obra formadora e difusora da cultura surda. Para tanto é necessário também 

que se invista em educação e principalmente em educação para inclusão pois, não há inclusão sem 

conhecimento. 

Essas questões que dizem respeito ao conhecimento da população sobre Libras e qualidade 

dos serviços oferecidos nessa área que necessitam ser discutidos e necessitam de mais atenção dos 

órgãos competentes para que a sociedade organizada possa cobrar seus direitos enquanto cidadãos e 

que possamos de fato educar para a inclusão. 
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Educar para a inclusão segundo Marques (2017, p.21), é “compreender que a formação do 

professor precisa ser contínua e continuada que o conhecimento seja progressivo e sistematizado 

com perspectivas de inovar, vencer os desafios, faz-se necessário deixar de ver a educação como 

um processo de integração, mas sim como inclusão, fundamentada nas concepções de direitos 

humanos, pois a educação é um direito de todos, com garantias de acesso na escola”. 

Conforme Pereira (2001, p. 26) educação “é um processo vital de troca baseada pelas ações 

conscientes do educador e pela vontade livre do educando”. Numa perspectiva de educação 

inclusiva e para uma boa prática educativa é preciso considerar alguns aspectos como por exemplo 

a prática diária do professor. Entendemos por ações educativas as práticas de ensino e 

aprendizagem desenvolvidas junto aos alunos com a finalidade de debater e promover a tomada de 

decisão com relação a atitudes e práticas de saúde. 

Uma educação voltada para surdos precisa considerar a Libras como uma conquista, no 

entanto para ter direito de usar a linguagem viso-espacial, há toda uma luta e uma história de 

opressões, discriminações e resistências. 

Incluir surdos na sala de aula regulares é de extrema importância bem como rever a proposta 

pedagógica, pois é preciso adaptar a real situação, uma vez que a comunicação é diferente porque a 

Língua Brasileira de Sinais revela outro contexto linguístico, social e cultural do contexto da 

comunidade surda.  

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa. A pesquisa foi conduzida através de duas 

etapas: A primeira parte uma pesquisa em documentos e registros da escola e a segunda parte 

entrevistas com professores e alunos surdos que participaram do processo de inclusão dos surdos 

nesta Instituição de Ensino. Para as entrevistas foi utilizado roteiro de entrevistas semi-estruturado 

com questões abertas e semi-abertas. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A educação de surdos na referida escola começou no ano de 2001, quando os alunos surdos 

em função de mudanças curriculares não puderam mais frequentar a APAE, vindo então 

diretamente para a nossa escola. 
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A partir do ano de 2002 em que as classes especiais se transformaram em Sala de Recursos 

duas turmas de alunos surdos foram formadas, onde se trabalhava a alfabetização e a Língua 

Brasileira de Sinais-LIBRAS simultaneamente. Ao final do ano o aluno já era incluído no ano 

seguinte no segundo ano do ensino fundamental em sala de aula do ensino regular com 

acompanhamento de intérprete de Língua Brasileira de Sinais. 

A primeira aluna incluída em sala de aula do ensino regular foi no ano de 2003. Esse 

trabalho fica claro nas palavras de professores entrevistados que vivenciaram esse momento. 

“Nossa escola era uma escola integradora, com objetivo de ser uma escola inclusiva. 

Eu trabalhava com alfabetização e trabalhava a LIBRAS. Quem era bom ía para a sala 

de aula nos anos de 2003 e 2004 direto para o 2º ano. A primeira aluna incluída foi a 

C. e depois a G”. 

Atualmente o número e alunos surdos matriculados em nossa escola é de 9 alunos. Desde a 

chegada do primeiro aluno já passaram pela escola: de 2001 a 2009, 154 alunos surdos e de 2010 a 

2019, 74 alunos. 

Os professores entrevistados e que participaram da evolução da educação de surdos em 

nossa escola ressaltam que era gratificante ver a evolução dos alunos surdos, ao conseguirem se 

deslocar pela escola. Ressaltam também como é importante que o professor saiba acolher esse 

alunos como nas palavras de quem vivenciou esse momento: 

“Era gratificante ver a escolaridade deles, a evolução, de eles poderem se virar 

sozinhos, se comunicar em LIBRAS. Porque eles chegavam, então eu tinha que além 

de alfabetizar, ensinar LIBRAS também”. 

Os professores relataram também que haviam muitas dificuldades no começo desta trajetória 

da educação de surdos. Uma das maiores dificuldades era que os alunos surdos ao frequentarem a 

escola e se alfabetizarem em LIBRAS passavam a não conseguir se comunicar em casa com suas 

famílias, pois os sinais caseiros usados em casa eram substituídos pela Língua Brasileira de Sinais. 

Outro ponto de dificuldade era os alunos surdos não poderem se comunicar fora da sala de 

aula em função de possuírem acompanhamento de intérpretes apenas em sala de aula. Com a 

palavra educadores: 

“Foi uma trajetória de muita luta, muito difícil, eu era educadora especial, psicóloga, 

professora, orientadora...Eu era a ponte com as famílias. Eu lutava muito pelos surdos 

e agradeço a eles pela troca. Meu compromisso era defender os surdos e eu sempre 

falava para os professores tratarem bem as famílias dos surdos [...]”. 
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Outro professor entrevistado relata que trabalhar com alunos surdos incluídos é um grande 

desafio, e os professores se sentem despreparados.  

“Sei da interação deles com a turma e com a professora e nosso carinho e 

compreensão com eles ajuda muito, pois educar não é só ensinar conteúdos, mas sim, 

compreensão, amor e respeito, empatia, companheirismo”. 

Outro professor pondera que além de ajudar o alunos surdos com conhecimentos o professor 

é quem ganha muito convivendo com eles pois aprende muito conhecendo a cultura surda. Como 

representa as palavras deste educador. 

“Aconselho a todos os professores aqui da escola que procurem se atualizar e façam 

um curso de Libras, não tenham medo de aprender a Língua de sinais, pois é 

maravilhoso a magia de se comunicar com as mãos”. 

Alguns alunos surdos também relataram em sua trajetória de inclusão aspectos positivos 

como a acolhimento dos demais alunos e dos professores e também o acompanhamento de 

intérpretes e Libras em sala de aula. 

Do ponto de vista dos alunos as maiores dificuldades encontradas por eles ao longo do 

percurso de inclusivo está na comunicação com ouvintes (professores e alunos) que se dá pelo fato 

de ambos desconhecerem e/ou ter pouco conhecimento em Língua Brasileira de Sinais. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

Após Análise dos Resultados é possível tecer algumas considerações finais. O trabalho com 

alunos surdos em nossa escola começou no ano de 2001. A partir de 2002 os alunos foram sendo 

incluídos em sala de aula regulares a partir do segundo ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais.  

A partir desta data já estudaram no IEEOA 228 alunos surdos, tendo atualmente 9 alunos 

matriculados no Ensino Médio e Ensino Fundamental Anos Finais. 

Sendo assim, os professores entrevistados ressaltam ser gratificante ver a evolução dos 

alunos surdos ao longo dos anos e a independência deles dentro e fora da sala de aula. 

Também apontam as dificuldades no começo desta trajetória, como o fato de os alunos ao se 

alfabetizarem em LIBRAS passaram a ter dificuldades de comunicação em suas casas, visto que os 

sinais caseiros utilizados com suas famílias foram substituídos pela Língua Brasileira de Sinais.  
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Outro ponto de dificuldade levantado pelos professores entrevistados era de os alunos surdos 

não poderem se comunicar fora da sala de aula como já foi mencionado, já que não possuem 

acompanhamento de intérpretes de Libras nas demais dependências da escola. 
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Resumo 

A inclusão de alunos com deficiência é uma realidade em nosso país. O presente estudo relata a 
trajetória da educação de surdos através da inclusão em uma escola da rede pública do interior do Rio 
Grande do Sul. Temos com este estudo o objetivo de conhecer a trajetória escolar dos alunos surdos 
através do resgate histórico da educação de surdos, identificando através da história a caminhada de 
inclusão desta Instituição de Ensino, difundindo a cultura surda e valorizando a cultura da inclusão. 
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa. A pesquisa foi conduzida através de duas etapas: A 
primeira parte uma pesquisa em documentos e registros da escola e a segunda parte entrevistas com 
professores e alunos surdos que participaram do processo de inclusão dos surdos nesta Instituição de 
Ensino. Após Análise dos Resultados é possível tecer algumas considerações finais. O trabalho com 
alunos surdos em nossa escola começou no ano de 2001. A partir de 2002 os alunos foram sendo 
incluídos em sala de aula regulares a partir do segundo ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais. A 
partir desta data já estudaram na escola 228 alunos surdos, tendo atualmente 9 alunos matriculados no 
Ensino Médio e Ensino Fundamental Anos Finais. Foram apontadas as dificuldades no começo desta 
trajetória, como o fato de os alunos ao se alfabetizarem em LIBRAS passarem a ter dificuldades de 
comunicação em suas casas, visto que os sinais caseiros utilizados com suas famílias foram substituídos 
pela Língua Brasileira de Sinais. Outro ponto de dificuldade levantado pelos professores entrevistados 
era de os alunos surdos não poderem se comunicar fora da sala de aula em função de não possuírem 
acompanhamento de intérpretes de Libras for da sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, dados apresentados pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (Andifes) (2019) indicam que 55.847  estudantes com algum tipo de 

deficiência foram matriculados em universidades em 2018. Esse número é considerável se 

comparado ao ano de 2014, com apenas 31.230 matrículas. Partindo de princípio básico de que na 

universidade acontece: o ensino, a pesquisa e a extensão, que visam a formação de um profissional 

especializado a nível superior, também sabemos que neste espaço acontecem relações humanas, 

vínculos e a noção de afiliação ao contexto universitário. 

Esta pesquisa parte de um estudo que está em andamento, nesta escrita são apresentadas 

bibliografias que dialogam sobre a inclusão e o ensino superior. Para esclarecer, o entendimento de 

itinerário acadêmico no ensino superior do aluno deficiente tem como partes: a) o acesso/ingresso; 

b) o aprendizado formal; c) as relações sociais; d) a conclusão do curso; e) e a inserção no mercado 

de trabalho e/ou na pós-graduação. Apoiada a esta compreensão é feita a seguinte questão: o que as 

pesquisas apresentam sobre a inclusão do universitário deficiente no itinerário acadêmico? Para 

responder o problema supracitado o presente estudo tem como objetivo identificar aspectos do 

itinerário acadêmico do universitário deficiente e traçar um breve diálogo entre as demandas 

educacionais e a promoção da inclusão. A metodologia empregada parte de uma revisão narrativa 

de literatura. 

Algumas políticas (BRASIL, 2005, 2008, 2016) viabilizam ações para a inclusão de 

acadêmicos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação no 

ensino superior. Tais ações garantem o acesso a serviços de atendimento pensados para qualificar o 

ensino e assegurar a formação acadêmica.  Neste estudo, para pensar o itinerário acadêmico vamos 

dialogar sobre as nuances sensíveis às interações simbólicas, onde através das ações, gestos e 

expressões das outras pessoas são promovidos significados atribuídos, por exemplo, ao preconceito 

e que como resposta geram distanciamento e segregação (DINIZ, 2007). E como fechamento, 

vamos refletir sobre como os estereótipos atrelados às expectativas sociais de comportamentos 

padrão podem estar influenciando e impedindo a pessoa deficiente de exercer a sua autonomia. 

DESENVOLVIMENTO 

Para compreender as nuances sensíveis geradoras da exclusão e tencionar um diálogo sobre 

o itinerário da formação do acadêmico deficiente e a inclusão no ensino superior nesta revisão 
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narrativa de literatura foram levantados os estudos de Oliveira e Pimentel (2018), Saches e Silva 

(2019), Mesquista e Baptista (2019), Siems-Marcondes e Oliveira (2019) e Branco e Almeida 

(2019). Em comum, estes trabalhos foram desenvolvidos no Brasil e realizaram entrevistas junto a 

estudantes deficientes e/ou professores universitários. 

O primeiro estudo citado, o de Oliveira e Pimentel (2018), ouviu cinco estudantes surdos e 

identificou que a afiliação estudantil e o acesso à cultura acadêmica são aspectos necessários para 

formação do sentimento de pertencimento universitário. A noção de afiliação é definida por Coulon 

(2008) como o processo central de constituição da identidade de estudante, que incorpora a 

autonomia, a apropriação das regras e códigos da universidade, aspectos fundamentais ao processo 

de permanência. Este processo de afiliação se dá no plano coletivo, das relações e vivências no 

contexto universitário, ou seja, esse processo é comum a todos os estudantes. 

Os estudantes deficientes enfrentam barreiras sociais ligadas a um processo histórico de 

exclusão, capacitismo e descriminação (DINIZ, 2007), logo, a realidade acadêmica implica também 

a ruptura destas barreiras. Assim, o processo de afiliação do universitário deficiente é 

temporalmente se comparada aos estudantes sem deficiência, pois neste processo é considerando 

um tempo de ordem subjetiva ligada ou enfrentamento do preconceito e julgamento estético em 

função da deficiência (OLIVEIRA; PIMENTAL, 2018). Atrelado a isto, pesquisas apresentam que 

as barreiras atitudinais e pedagógicas ligadas ao academicismo e as particularidades organizacionais 

universitárias fazem parte dos desafios enfrentados pelos estudantes deficientes na transição da 

educação básico para o ensino superior (OLIVEIRA; PIMENTAL, 2018; MESQUITA; 

BAPTISTA, 2019). 

Neste processo de enfrentamento de barreiras, a permeação no espaço universitário, as 

vivências acadêmicas de engajamento em pesquisas, além de envolver a participação em um grupo, 

o aprendizado e qualificação da formação indicam contribuir na autoconfiança, na inclusão, na 

compressão da dinâmica de funcionamento da universidade e no desenvolvimento pessoal do 

estudante deficiente (OLIVEIRA, PIMENTAL, 2018). A participação de eventos institucionais, em 

atividades de pesquisa e extensão favorecem a noção de pertencimento e na construção de vínculos, 

ou seja, na afiliação estudantil. Nas interações interpessoais é possível o delineamento de uma rede 

de confiança e apoio que também funciona como força para o mecanismo intrapessoal de 

enfrentamento de dificuldades. 

Na realidade dos universitários surdos e que se comunicam em LIBRAS às relações com os 

colegas e professores do curso, que são ouvintes e não sabem a LIBRAS, pode ser atravessada por 
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dificuldades na comunicação. O estudo desenvolvido por Saches e Silva (2019), realizado em um 

curso de pedagogia e com a participação de estudantes surdos, constatou que neste percurso as 

relações interpessoais entre professores e alunos surdos, bem como, dos alunos surdos com os 

demais colegas ouvintes precisam transcender a dependência da presença do intérprete de LIBRAS. 

Afinal, o trabalho do intérprete assegura a equidade linguística, mas o que devemos evitar é atribuir 

a este profissional a responsabilidade do “fazer acontecer” a inclusão do estudante surdo. A 

inclusão também têm a ver com a forma de se relacionar com o outro. O apoio dos pares e a 

socialização influenciam no desenvolvimento da aprendizagem e também fazem parte dos motivos 

que apoiam a permanência acadêmica (SIEMS-MARCONDES; OLIVEIRA, 2019). 

Outro apontamento sobre a permanência relacionou a noção de afiliação ao engajamento 

acadêmico e envolveu a prática de estudo individual (SANCHES; SILVA, 2019) e grupal 

(MESQUITA; BAPTISTA, 2019), como por exemplo, os serviços de monitoria de disciplinas. A 

universidade é um espaço de compartilhamento de saberes, logo, a diversidade humana enriquece as 

trocas e movimenta a qualificação e atualizações no próprio sistema de ensino. 

Mas ainda, Mesquista e Baptista (2019) apontam que a competitividade e a produtividade no 

ensino universitário são dois aspectos que merecem atenção quando pensamos em inclusão 

educacional. Segundo os autores supracitados, ao que parece a produtividade acadêmica valoriza 

um modelo de sujeito produtivo em detrimento de outros, e ainda, a preocupação neste ponto está 

na competitividade acadêmica que legitima estereótipos sociais, promotores de exclusão, 

espelhados no padrão da não deficiência. A preocupação com estes pontos se estende às contrações 

realizadas por empresas, como apresentada na reportagem intitulada “Lei de Cotas para Deficientes 

completa hoje 28 anos” apresentada da Agência Brasil (2019) empregadores demonstram selecionar 

deficiências com base em parâmetros do imaginário social sobre as deficiências menos 

incapacitantes, logo nesta lógica capacitista, tem-se um profissional mais produtivo. 

No itinerário da formação universitária a sequência desejada é que o estudante  conclua o 

curso e ingresse no mercado de trabalho e/ou na pós-graduação. Sendo assim, o mercado de 

trabalho e pós-graduação configuram-se como possibilidades de inclusão social, autorrealização, 

independência e ampliação da visibilidade social sobre a diversidade humana (MESQUITA; 

BAPTISTA, 2019; BRANCO; ALMEIDA, 2019). Para isso, também é importante que na formação 

universitária o estudante cultive uma postura critica e reflexiva sobre seus direitos, deveres e de 

maneira criticaquestione estruturas excludentes que possam aparecer na sociedade, como por 
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exemplo, na demanda de acessibilidade estrutural e/ou comunicacionais de algumas IES apontando 

por estudantes deficientes e que estão na pós-graduação (BRANCO; ALMEIRA, 2019). 

Com base no exposto, a problematização no espaço universitário, sobre a competitividade e 

produtividade acadêmica e os possíveis reflexos disto nas manifestações de capacitismo e 

preconceitos sociais podem indicar caminhos de uma inclusão educacional mais equitativa. E ainda, 

é importante que as instituições de ensino superior promovam diálogos sobre insatisfações que 

atingem os estudantes deficientes, no âmbito, por exemplo, da acessibilidade. 

CONCLUSÕES 

Partindo da consideração que o itinerário da formação do acadêmico deficiente evolve 

acesso ao ensino superior, o aprendizado formal, as relações sociais, a conclusão do curso e 

inserção do mercado e/ou pós-graduação, foi possível concluir que a inclusão permeia a 

problematização sobre as dimensões simbólicas da afiliação estudantil. Bem como, existe uma 

preocupação de que os espaços universitários precisam ampliar a valorização da diversidade, como 

por exemplo da cultura surda e principalmente a LIBRAS. E também, que as dificuldades de 

permanência e conclusão de curso têm direta relação com a falta de vínculos e noção de afiliação. 

Atrelado a isso, preconceitos e barreiras atreladas a competitividade e a produtividade se fazem 

presentes no contexto universitário e no mercado de trabalho. Outras barreiras também podem ser 

encontradas nas próprias IES, no que refere-se à acessibilidade. 

Com base no exposto, é visto que o estudante deficiente possui um itinerário universitário 

próprio diretamente ligado ao bem-estar e a noção de afiliação. Esta última tem direta ligação com 

apropriação do saber científico e de manejo das regras institucionais e das relações interpessoais 

com colegas e professores. Para os futuros trabalhos é sugerido a ampliação de estudos sobre a 

conclusão dos estudos universitários e ingresso no mercado de trabalho. Bem como, ampliar o 

diálogo nas pesquisas sobre as vivências no ensino superior das pessoas deficientes considerando as 

diversidades de gênero, cor, religião, culturais, sociais e etc. 
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Resumo 

A proposta deste trabalho é discutir o itinerário formativo no contexto brasileiro de universitários 
deficientes. A universidade é contexto de ensino, pesquisa e extensão que visa a formação de um 
profissional especializado a nível superior. Sendo também, um espaço onde acontecem relações 
humanas, vínculos e noção de afiliação estudantil. Com o objetivo de identificar aspectos do itinerário 
acadêmico do universitário deficiente e traçar um breve diálogo entre as demandas educacionais e a 
promoção da inclusão, este trabalho é parte de um estudo que está em andamento e neste momento 
apresenta uma revisão narrativa de literatura que agrega artigos acadêmicos recentes e que tem potencial 
para contribuir no diálogo sobre as dimensões simbólicas da afiliação estudantil do deficiente no 
contexto universitário de graduação e pós-graduação, e no mercado de trabalho. A inclusão de 
estudantes surdos em um curso de pedagogia trouxeram a preocupação de que os espaços 
universitários parecem desvalorizar a heterogeneidade, a cultura surda e principalmente a Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS). Os desafios ligados à permanência e conclusão de curso nas Instituições 
de Ensino Superior (IES) têm direta relação com dificuldades educacionais e de socialização e na falta 
de acessibilidade comunicacional e estrutural enfrentadas pelos estudantes deficientes. No âmbito do 
mercado de trabalho, preconceitos e a prática de seleção de deficiências pauta na produtividade indicam 
a necessidade de maior diálogo sobre a exclusão apoiada no capacitismo. O ensino superior movimenta 
debates sobre metodologias inclusivas que visam a qualidade instrucional na formação acadêmica, bem 
como, desenvolvem ações que possibilitam a inserção social e experiências laborais do acadêmico 
deficiente. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho teve por finalidade investigar e fazer reflexões sobre a aprendizagem 

dos alunos com deficiência, bem como que barreiras e dificuldades são encontradas na escola para a 

realização do trabalho, a fim de garantir a aprendizagem significativa. 

Sabemos que, em geral, o professor tem dificuldade em trabalhar com o aluno com 

deficiência, seja pela ausência de formação específica ou suporte necessário, percebendo-se, em 

consequência, barreiras à aprendizagem do aluno e avanço em sua escolarização e inclusão. 

 Podemos perceber que aconteceram várias transformações na educação, principalmente 

quando tratamos sobre inclusão de alunos com deficiência, as leis trazem todas as garantias de 

direitos a esses alunos, porém muitas vezes a escola torna-se apenas um espaço de socialização, sem 

que a aprendizagem e o desenvolvimento sejam privilegiados. 

 É importante levar em consideração que cada aluno possui seu nível de aprendizagem, é 

imprescindível que saibamos valorizar o ritmo de cada um, em sua singularidade, utilizando 

diversas estratégias para que todos e todas aprendam de maneira inclusiva. A socialização é 

importante para desenvolver a autonomia e interação, porém não é papel exclusivo da escola. 

E, para que esta inclusão pretendida seja efetiva, a escola precisa se envolver de forma 

coletiva, solidária e comprometida, tanto no cumprimento da legislação, quanto e, principalmente, 

em sala de aula e nos apoios que os alunos necessitam. 

Neste sentido, entende-se o trabalho colaborativo, partilhado entre professores da sala 

comum, professores do atendimento educacional especializado, coordenação e todos os que de uma 

forma ou de outra, encontram-se relacionados nesta rede que se constrói em torno do aluno. Do 

contrário, confirma-se um processo de exclusão e de negação dos direitos dos alunos e das suas 

famílias. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Inclusão escolar e Aprendizagem 
A inclusão escolar surge através de um processo histórico de lutas e reivindicações sociais 

buscando garantir o direito e acesso do aluno com deficiência no ensino comum, onde ele deve ser 

visto como alguém que possui capacidade e condições de progredir como qualquer indivíduo plural. 
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Surgem as amplas legislações que contemplam aspectos relevantes para a inclusão de 

pessoas com deficiência, trazendo as garantias de direitos, acesso e permanência desses alunos na 

escola comum. 

O Decreto 7611/11 (BRASIL, 2011) traz a proposta do atendimento educacional 

especializado, a fim de que este integre a proposta pedagógica da escola com um conjunto de 

atividades acessíveis e pedagógicas a fim de complementar ou suplementar a formação dos 

estudantes. 

Segundo o Decreto 7611/11 (BRASIL, 2011), o Atendimento Educacional Especializado 

deve ser contemplado em turno inverso ao da aula em sala de aula comum, a fim de garantir o 

acesso do aluno, sua apropriação em todos os momentos e participação nas variadas atividades em 

sala de aula junto aos demais colegas. 

O Atendimento Educacional Especializado não substitui a escolarização em sala de aula 

comum, pois este é um atendimento diferenciado com atividades lúdicas, jogos e materiais 

concretos, onde o professor do atendimento educacional especializado deve elaborar e executar 

recursos pedagógicos e acessíveis, que sirvam de complemento ao trabalho realizado pelo professor 

de sala de sala de aula comum. 

Trabalho colaborativo 
Para Brizolla (2009), é importante que aconteça o trabalho cooperativo, bem como o diálogo 

constante entre professor da sala de aula comum e professor do Atendimento Educacional 

Especializado, pois este, sendo especializado no trabalho e tendo conhecimento em torno das 

diversas singularidades dos alunos, consegue dar um apoio ao professor de sala de aula comum, 

através de orientação e planejamento traçando objetivos de aprendizagem, avaliação e estratégias 

pedagógicas que abarquem os diversos eixos e modalidades para a garantia da aprendizagem do 

aluno com deficiência, pois é na sala de aula comum que ocorre a escolarização de todos os 

indivíduos. 

Damiani (2008) argumenta sobre o resgate de valores que o trabalho colaborativo pode 

proporcionar, isto nos faz refletir a respeito da escola inclusiva, onde todos os alunos, 

independentemente de ter deficiência ou não, devem estar engajados a superar dificuldades e 

limitações inerentes a qualquer ser humano e o professor dessa escola inclusiva teria mais satisfação 

profissional, deixando de lado a competitividade, dando lugar à solidariedade. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 405 

A literatura indica que o desenvolvimento de atividades de maneira colegiada pode 

criar um ambiente rico em aprendizagens acadêmicas e sociais tanto para estudantes 

como para professores, assim como proporcionar a estes um maior grau de satisfação 

profissional. O trabalho colaborativo possibilita, além disso, o resgate de valores como 

o compartilhamento e a solidariedade – que se foram perdendo ao longo do caminho 

trilhado por nossa sociedade, extremamente competitiva e individualista. (DAMIANI, 

2008. P.224,225) 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa teve como principal objetivo investigar como acontece o trabalho e as 

intervenções para alunos com deficiência nessa escola, quem participa desse processo e como são 

proporcionados os encontros entre professores de sala de aula comum e professor do atendimento 

educacional especializado, com o intuito de descobrir como a escola contempla todos os direitos de 

aprendizagem dos alunos com deficiência. 

A pesquisa foi realizada entre os meses de agosto e novembro de 2019, por meio de um 

estudo de caso. Conforme Lüdke e André (1986), neste tipo de pesquisa, o pesquisador estuda um 

único caso em particular, bem delimitado e no decorrer do estudo, retrata a complexidade de uma 

situação particular, focalizando o problema em seu aspecto total. 

A partir da investigação, seguindo a abordagem qualitativa, foram produzidos os 

conhecimentos sobre a realidade estudada, através da pesquisa de campo, com base no 

delineamento da pesquisa e revisão bibliográfica, foi realizada a coleta de dados e informações onde 

os instrumentos de pesquisa foram através da aplicação de questionários com um roteiro de 

questões em que o entrevistado anotou suas respostas, para posteriormente ser realizado o estudo 

em torno dos dados coletados e finalmente a análise e interpretação dos mesmos. 

A pesquisa qualitativa defende a ideia de que, na produção de conhecimentos sobre os 

fenômenos humanos e sociais, nos interessa mais compreender e interpretar seus 

conteúdos do que descrevê-los, explicá-los. (TOZONI-REIS, 2010, p. 5) 

Os sujeitos desta pesquisa foram a professora do atendimento educacional especializado, 

duas professoras da sala de aula comum e a supervisora da escola. 

A partir dos dados coletados foi realizada a análise de conteúdo conforme Bardin (1977), 

que consiste em um método para investigação de um objeto, em que se realiza a pré-análise, a 

exploração do material, a inferência e a interpretação de resultados. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com base nos dados coletados, observando a realidade estudada foi constatado que o 

Atendimento Educacional Especializado da escola investigada não atende os alunos em turno 

inverso ao horário da aula regular, conforme deveria ser a partir das leis vigentes. Todos os 

segmentos investigados nessa escola pensam que é importante que os alunos sejam atendidos no 

AEE, no mesmo turno da aula regular, assim os professores conseguem ter mais contato e 

possibilidades de diálogo sobre o aprendizado dos alunos. Com isto, a professora do AEE retira o 

aluno da aula regular e o atende em um tempo que dura entre 45 e 50 minutos por semana. 

 As professoras da sala de aula investigadas atuam como alfabetizadoras no 2° e 3º ano da 

escola em que foi realizada esta pesquisa. Ambas possuem alunos em diferentes níveis de 

aprendizagem, o que lhes exige um trabalho bem elaborado, que atenda esses diversos níveis, com 

foco na alfabetização. A professora do 2º ano não tem aluno atendido pelo AEE, embora em sua 

sala de aula tenha uma aluna com suspeita de deficiência intelectual. A professora do 3º ano tem 

quatro alunos com deficiência que contam com esse atendimento. 

O planejamento para os alunos com deficiência é realizado entre professor de sala de aula 

regular juntamente com a professora de AEE, onde traçam objetivos para cada aluno com 

deficiência por meio de um PDI, (Plano de Desenvolvimento Individual). Esse planejamento é 

traçado com duração de seis meses, depois estes profissionais se reúnem e observam se houve 

avanços no aluno ou não. Se não forem observados avanços, o plano é repensado traçando novas 

estratégias, também se houver avanços na aprendizagem são traçados novos objetivos para a 

continuidade do trabalho. 

A professora do AEE acredita que o planejamento em conjunto com o professor de sala de 

aula regular é essencial, pois o aluno tem que aprender e avançar, e para que isso aconteça, é 

necessário que toda a equipe de trabalho se envolva. 

Para Rodrigues (2006), a escola e seus segmentos devem estar todos envolvidos a fim de 

promover estratégias e reflexões sobre as práticas na sala de aula inclusiva, não podemos pensar 

apenas em um caso específico, mas nas inúmeras dificuldades dos alunos em sala de aula, pensando 

em uma sala de aula em que cada aluno tem suas peculiaridades. 

Na escola são realizadas reuniões semanais, com a participação da direção e supervisão 

escolar, onde são tratados vários assuntos, os momentos para planejamento são oportunizados 

nessas reuniões, além de estarem sempre em contato e acompanhando o desenvolvimento dos 
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alunos, porém nesse dia a professora de AEE não se encontra na escola, ficando assim, inviável o 

diálogo com os demais professores. 

Damiani (2008) afirma que o trabalho colaborativo, na maioria das escolas, se detém em 

atividades burocráticas e resolução de problemas emergenciais, ficando à margem a reflexão e o 

planejamento em torno das práticas pedagógicas. 

A professora do AEE usa cadernos para cada professor que tem aluno com deficiência. 

Chama esse recurso de “caderno ponte”, nele são colocadas todas as dúvidas, sugestões e 

atividades, esse caderno transita da sala de aula regular para a sala de AEE, sempre que as 

professoras pensam que há necessidade. 

Conforme Brizolla (2009), o trabalho colaborativo é essencial para que a proposta 

pedagógica da escola seja enriquecedora. O trabalho na sala de Atendimento Educacional 

Especializado precisa contemplar os objetivos traçados para o aluno em conjunto com a sala de aula 

comum, trata-se de um trabalho individual. Já a sala de aula comum é o lugar onde são 

oportunizados os momentos de aprendizagem a todos os alunos, respeitando diferenças, limitações 

e oferecendo as adaptações que forem necessárias. 

CONCLUSÕES 

Ao trazer à tona os resultados desta pesquisa, podemos concluir que o trabalho colaborativo 

é muito importante para que haja aprendizagem de todos e todas em sala de aula, além de se tornar 

solidário, pois as estratégias e objetivos podem ser compartilhados. 

O Atendimento Educacional Especializado deve contemplar o trabalho da sala de aula, não 

pode se resumir em alguns minutos subtraídos da aula a qual o aluno com deficiência tem o direito 

de participar e interagir com sua turma.  

Uma aula inclusiva vai muito além do planejamento, vai muito além de adaptações de 

materiais e recursos, a cada etapa do trabalho observa-se que é imprescindível que haja reflexão em 

torno da prática e este momento não compete apenas ao professor da sala de aula, mas sim de todos 

os setores da escola, em uma teia em que todos aprendam e colaborem, só assim teremos uma 

educação para todos e todas. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa que investigou sobre o trabalho 
colaborativo na perspectiva da inclusão de alunos com deficiência, como estratégia para a aprendizagem 
desses alunos, bem como suas contribuições para a garantia de uma aprendizagem significativa. Esta 
pesquisa aconteceu entre os meses de agosto e novembro do ano de dois mil e dezenove, por meio de 
um estudo de caso, seguindo a abordagem qualitativa foi realizado o delineamento por meio de 
pesquisa de campo onde foram entregues questionários aos sujeitos da mesma, sendo duas professoras 
de sala de aula regular, a professora de atendimento educacional especializado e a supervisora da escola. 
A referida pesquisa aconteceu em uma escola da rede pública municipal da cidade de Dom Pedrito/RS. 
A partir da revisão bibliográfica e coleta de dados foram produzidos os conhecimentos sobre a 
realidade estudada e realizada a análise de conteúdo, com enfoque na importância do trabalho 
colaborativo, cooperativo e solidário entre a escola e seus segmentos, para uma efetiva aprendizagem. 

Palavras-chave: Alunos com deficiência; Aprendizagem; Atendimento Educacional Especializado; 
Trabalho colaborativo. 
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INTRODUÇÃO 

Na perspectiva da Educação Bilíngue, para a formação integral do educando, é necessário 

levar em consideração a pluralidade cultural, principalmente quando se pensa na língua inglesa para 

o contexto brasileiro, no qual a escola bilíngue surge como uma possibilidade para a evolução do 

aprendiz no mundo globalizado.  

Porém, como a escola bilíngue é uma tendência recente, muitas escolas e seus educadores 

não tem clareza sobre a complexidade do tema bilinguismo, não sabendo, muitas vezes, como aliar 

o ensino dos conteúdos da sala de aula às duas línguas ofertadas e, principalmente, podem ter 

dificuldades em coligar a pedagogia utilizada na Língua Materna (LM) a uma pedagogia mais 

inovadora e significativa na Língua Adicional (LA) que tem se desenhado contemporaneamente na 

área da educação bilíngue. 

Nesse contexto, surgem escolas bilíngues brasileiras que utilizam o que denominam de 

“metodologia Learning centers”, assumindo essa terminologia em língua inglesa na identificação 

de uma escola que quer exprimir um significado de educação bilíngue. Essencialmente, os Learning 

centers se constituem em um arranjo na organização da sala de aula em centros de aprendizagem 

(CA) numa perspectiva interdisciplinar de execução do currículo escolar.  

Apesar de os CA serem utilizados por várias escolas na educação infantil e fundamental no 

Brasil (e no exterior, originalmente), apenas Bennie (1977) discute seus fundamentos, sendo, 

portanto, um tema carente de material bibliográfico. Nesse panorama, este trabalho partiu do 

seguinte problema: Quais são os referenciais teórico-epistemológicos e metodológicos que 

fundamentam os CA? A partir desse arcabouço, como pensá-lo numa perspectiva transdisciplinar? 

O trabalho tem como objetivo central analisar e discutir o contexto histórico de fundamentação dos 

CA. Quanto aos objetivos específicos, pretende-se: a) discutir os CA dentro de uma perspectiva 

inter e transdisciplinar; b) apontar reflexões teóricas para desenvolver os CA dentro do âmbito 

transdisciplinar.  

METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da abordagem qualitativa-interpretativista (BORTONI-

RICARDO, 2008). A investigação envolveu duas instituições da rede particular de ensino com 

propostas de educação bilíngue, uma de Ponta Grossa/PR e a outra de Bauru/SP. Com relação às 

escolas, os dados da pesquisa foram obtidos por meio de questionário enviado aos docentes e 
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coordenadores; e e-mail enviado à uma consultora internacional bilíngue. Utilizou-se a Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2011) para análise e tratamento dos dados. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Através da análise dos questionários e das respostas dadas pela consultora bilíngue 

envolvida na pesquisa, percebe-se a ligação da origem dos CA com as características da Escola 

Nova, da Pedagogia Waldorf, de Rudolf Steiner e da Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard 

Gardner.  

O escolanovismo surgiu na tentativa de superar a escola tradicional excessivamente rígida 

que contemplava a memorização dos conteúdos, a autoridade do professor e a homogeneidade do 

processo educativo (ARANHA, 1996). Com o mesmo princípio, os CA surgiram em uma época que 

a escola tradicional estava dando lugar a uma “Escola Nova”, com ideais baseados na liberdade e na 

autonomia do aluno, tornando-o centro do processo educativo (BENNIE, 1977). Esses ideais da 

Escola Nova podem ser relacionados à fundamentação teórica dos CA – uma vez que esse surgiu na 

mesma época do escolanovismo e possuía como pressuposto a liberdade e a autonomia do aluno. 

Saviani (2003) afirma que por meio da Escola Nova, uma reformulação do processo 

educativo, os educandos deveriam ter a liberdade para escolher suas áreas de interesse. Para o autor, 

“(...) a escola deveria agrupar os alunos segundo áreas de interesse decorrentes de sua atividade 

livre. O professor agiria como um estimulador e orientador da aprendizagem cuja iniciativa 

principal caberia aos próprios alunos (p.9)”. 

A passagem acima, ao enfatizar que os alunos deveriam ser agrupados de acordo com suas 

áreas de interesse, em que o professor agiria como um orientador dentro de um ambiente 

estimulante, evidencia uma possível caracterização dos CA, já que neles, o professor (um consultor 

e conselheiro mais do que como um disseminador de informações) deve trabalhar com pequenos 

grupos de alunos em um ambiente que necessita ser rico em materiais visuais e concretos que 

auxiliem a compreensão do novo idioma (GENESEE, 1987). 

A educação como processo de reconstrução da experiência (Dewey), os centros de interesses 

(grupos de crianças organizados segundo suas faixas etárias) propostos por Decroly, as ideias de 

Montessori sobre liberdade, independência e autonomia e o processo reflexivo destacado por 

Teixeira, também compõe o quadro de ligação dos CA com o Escolanovismo. 
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Porém, apesar do escolanovismo ser o ponto de partida dos CA, os pressupostos atuais dos 

mesmos vão além das ideias escolanovistas, pois ultrapassam o plano “técnico-pedagógico” 

(SAVIANI, 2003), e o otimismo deliberado da Escola Nova, em que tudo resolve-se num plano 

interno das técnicas pedagógicas. 

Portanto, ao relacionar os CA com a transdisciplinaridade (como pretende este trabalho), 

ressaltando a Pedagogia Waldorf e a Teoria das Inteligências Múltiplas (IM), se abre uma nova 

visão de liberdade e autonomia. 

 Percebe-se que a Pedagogia Waldorf e a Teoria das IM trazem em seu âmago uma 

transdisciplinaridade imanente já que ambas partem de uma realidade multidimensional, 

considerando vários níveis de realidade e se desenvolvendo a partir de um fenômeno que necessita 

levar em consideração as diferenças entre os educandos. 

 Porém, as escolas seguem os princípios mais comumente estruturados dos CA com a 

proposta interdisciplinar, dividindo os centros em disciplinas específicas (centro da matemática, 

centro de história, centro de linguagem, centro de ciências) e fazendo a relação entre as mesmas a 

partir de seus conteúdos estruturantes. Todavia, considerando as reflexões deste trabalho e tendo em 

vista a origem e a fundamentação teórica dos CA, a proposta dos CA é mais condizente com uma 

perspectiva transdisciplinar, baseada na visão do todo, buscando compreender um fenômeno e não 

conteúdos fragmentados por disciplinas. 

 A transdisciplinaridade, ligada principalmente as IM refletem uma educação aberta e 

dinâmica em que o aluno é o centro do processo e responsável por dirigir sua própria aprendizagem 

de acordo com suas diferentes capacidades. 

CONCLUSÕES 

Como resultados da pesquisa explícitos neste trabalho, constata-se que os CA são 

amparados nos pressupostos da Escola Nova e da Pedagogia Waldorf (de Steiner). Ainda, contêm 

em seus pressupostos ligações basilares com a Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner e com 

a visão transdisciplinar no processo educativo (NICOLESCU, 2000; MORIN, 2009; SANTOS, 

2009). Apesar dos CA serem mais comumente utilizados de forma interdisciplinar, eles são mais 

condizentes com o princípio transdisciplinar de educação, uma forma de compreender o 

conhecimento, partindo do fenômeno e entendendo o processo educativo como uma rede de 

conexões. 
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 Dessa forma, as conclusões centrais deste trabalho são: 1) a base teórico-epistemológica 

(abordagem) dos CA se encontra na filosofia e pedagogia progressista e holística, respectivamente, 

de John Dewey e de Rudolf Steiner, e; no que diz respeito a sua base metodológica (método), temos 

os encaminhamentos da Teoria das IM de Howard Gardner; 2) a transdisciplinaridade (e não a 

interdisciplinaridade) é a prática didática emergente dos CA, alinhando-se, fundamentalmente, à 

Teoria das Inteligências Múltiplas (GARDNER, 1995). 

Assim, acredita-se que, além de promover reflexões importantes acerca do tema e propor 

uma linha mais estruturada de fundamentação teórica dos CA, este trabalho, consiste em um 

material  para ser explorado no âmbito da educação bilíngue no panorama brasileiro. 
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Resumo 

O presente trabalho resulta de um recorte da pesquisa de Mestrado inserida no contexto da Educação 
Bilíngue. Nesse panorama, o ensino volta-se para a formação integral do educando, a fim de 
transformá-lo em um cidadão reflexivo, autônomo, qualificado intelectual e tecnologicamente, capaz de 
transformar a realidade em que está inserido. Trabalhar com os Centros de Aprendizagem (CA) visa 
tornar mais dinâmico o processo de ensino e aprendizagem para os educandos. Dessa forma, este 
trabalho partiu das seguintes questões nucleares: Quais são os referenciais teórico-epistemológicos e 
metodológicos que fundamentam os CA? A partir desse arcabouço, como pensá-lo numa perspectiva 
transdisciplinar? O trabalho tem como objetivo central analisar e discutir o contexto histórico de 
fundamentação dos CA. Quanto aos objetivos específicos, pretende-se: a) discutir os CA dentro de 
uma perspectiva inter e transdisciplinar; b) apontar reflexões teóricas para desenvolver os CA dentro do 
âmbito transdisciplinar. A investigação envolveu duas instituições da rede particular de ensino com 
propostas de educação bilíngue, uma de Ponta Grossa/PR e a outra de Bauru/SP. Com relação às 
escolas, os dados da pesquisa foram obtidos por meio de questionário enviado aos docentes e 
coordenadores; e e-mail enviado à uma consultora internacional bilíngue. Utilizou-se a Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 2011) para análise e tratamento dos dados. As conclusões centrais deste trabalho 
são as que seguem: 1) a base teórico-epistemológica (abordagem) dos CA se encontra na filosofia e 
pedagogia progressista e holística, respectivamente, de John Dewey e de Rudolf Steiner, e; no que diz 
respeito a sua base metodológica (método), temos os encaminhamentos da Teoria das IM de Howard 
Gardner; 2) a transdisciplinaridade (e não a interdisciplinaridade) é a prática didática emergente dos CA, 
alinhando-se, fundamentalmente, à Teoria das Inteligências Múltiplas (GARDNER, 1995). 

Palavras-chave: Centros de Aprendizagem; Educação Bilíngue; Inteligências Múltiplas; 
Transdisciplinaridade. 
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com a escolarização das pessoas com deficiência no Brasil iniciou ainda no 

final do século XIX com o atendimento às pessoas cegas e surdas. Em 1926 foi criado o Instituto 

Pestalozzi para pessoas com deficiência mental. Em 1954 foi fundado a APAE, Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais. Cada uma dessas instituições era especializada em um tipo de 

deficiência. Por volta de 1980, a ideia da inclusão escolar como um direito do estudante com 

deficiência, foi tomando espaço nos debates de eventos nacionais e internacionais, passando a ser 

garantido em nossa legislação a partir da promulgação da Constituição Federal Brasileira de1988. 

Diante dessa nova perspectiva, as escolas são demandadas a estarem aptas a receber estes 

estudantes, e para tanto, uma dessas demandas envolve a implantação do Serviço de Atendimento 

Educacional Especializado, doravante AEE, que é um serviço de atendimento destinado a 

eliminação de barreiras e situações excludentes suscetíveis a estes alunos e que possam obstruir o 

seu processo de escolarização (BRASIL, 2011). A oferta deste atendimento deve ser feita por 

professores com formação inicial que o habilite à docência, além de formação específica para a 

Educação Especial (BRASIL, 2009). Sanches e Arruda (2014) destacam a importância do trabalho 

em conjunto entre o professor do AEE e o professor regente, pois enquanto o professor regente 

trabalha o conteúdo de sua disciplina, o professor do AEE complementa a formação do estudante 

provendo os recursos necessários para seu aprendizado.  

Considerando os argumentos apresentados acerca do relevante papel desses dois docentes no 

processo de ensino aprendizagem de estudantes com deficiência, consideramos importante conhecer 

o ponto de vista desses profissionais sobre o processo de inclusão desses estudantes em aulas de 

Química em uma escola da rede regular. Identificar como eles, sujeitos ativos desse processo, 

entendem, descrevem e vivenciam tal fenômeno. A partir dessas reflexões buscamos responder à 

problemática: Quais as concepções docentes acerca da inclusão de estudantes com deficiência em 

aulas de Química em uma escola da rede de ensino regular de Pernambuco? 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A inclusão escolar no sistema educacional brasileiro parte do pressuposto de que todas as 

pessoas têm direito à uma educação escolar com as mesmas oportunidades de acesso e 

permanência, conforme prevê o artigo 206 da Constituição Federal Brasileira. Entretanto, por muito 

tempo, a escolarização de pessoas com deficiência concentrou-se em escolas especializadas, 
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denominadas “Especiais”, que segundo estudos feitos por Mantoan (2003), possui característica 

excludentes e assistencialista. Nessas escolas, alunos que não obedecessem ao padrão estabelecido 

de normalidade física ou intelectual, eram segregados do convívio com outros alunos considerados 

normais a este padrão, em salas especiais. Igualmente, para esta autora, a inclusão vem para 

questionar esse modelo de educação não mais aceito em nossa sociedade. 

Atualmente, a Educação Especial, como modalidade da Educação Básica e da Educação 

Superior no Brasil (BRASIL, 1996; 2009), perpassa todos os níveis e modalidades de ensino, 

descaracterizando-se de seu modelo inicial, devendo ainda integrar a proposta pedagógica da escola 

(BRASIL, 2011). A LDB nº 9394/96, em seu artigo 58 determina que os estudantes com deficiência 

sejam matriculados preferencialmente na rede regular de ensino. Entretanto, Mantoan (2003) 

destaca que para ser inclusiva não basta apenas a escola garantir a matrícula destes estudantes; é 

preciso modernizar-se continuamente, reestruturando suas políticas, adequando e ofertando 

condições, de modo a atender as especificidades de cada aluno numa sala regular.  

Para isso, é preciso capacitar os professores através de cursos de formação continuada de 

modo a prepará-los e conscientizá-los de sua importância no processo de inclusão desses alunos 

(BRASIL, 1996). Além disso, é preciso que se eliminem todas as barreiras excludentes, 

principalmente as barreiras constituídas pelas nossas atitudes, pois, para Martins (2004), é a mais 

difícil de ser superada, por aparecer inconscientemente quando ao receber um aluno com 

deficiência em sua sala o docente sente medo, rejeição ou promove a estigmatização deste 

estudante. Segundo Sassaki (2003) a estigmatização, ocorre quando por desinformação, ou simples 

vício de linguagem, usamos termos já obsoletos que possam rotular ou desumanizar a pessoa com 

deficiência. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Utilizamos neste estudo a abordagem qualitativa que, segundo Minayo (2001, p.22), 

“trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.  

Quanto ao método, buscamos em Gil (2010, p.42), fundamentos sobre o método descritivo, 

pois este “[...] tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno [...]”. 
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Os participantes deste estudo foram um professor de Química e dois professores 

Especialistas no Atendimento Educacional Especializado, identificados como PQ, E1 e E2, 

respectivamente, garantindo-lhes o anonimato. Como critério para seleção esses participantes 

deveriam estar lecionando ou acompanhando algum estudante com deficiência há mais de seis 

meses, de modo que sua vivência com esses estudantes pudesse contribuir em suas reflexões. 

Para a obtenção de dados utilizamos um questionário misto semiestruturado, aplicado aos 

docentes participantes. Buscou-se, a partir deste instrumento, a compreensão de aspectos de sua 

formação escolar e profissional, a relevância das atividades de formação das quais tenham 

participado, o tempo de experiência como educadores, bem como sua vivência na Educação 

Especial e Inclusiva, e sobretudo, suas concepções sobre a inclusão de estudantes com deficiência 

em aulas de Química em uma escola da rede regular. Juntamente com a aplicação do questionário 

misto, realizamos a observação participante que, segundo Becker (1999), caracteriza-se pela 

obtenção de informações, baseadas na vivência do pesquisador no ambiente do grupo estudado. 

Foram realizadas 16 horas de observação de aulas e do trabalho dos professores envolvidos no 

estudo. 

Buscamos em Bardin (2011) referências para uma análise de conteúdo como parte da 

metodologia de análise dos dados elencados, bem como as reflexões de Mantoan (2003), de Sassaki 

(2003), Martins (2004) e das normativas legais acerca do direito à Educação e a inclusão escolar no 

Brasil (BRASIL, 2011; 1996; 2009; 1988). 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir das respostas obtidas pelo questionário descrevemos o perfil dos participantes. O 

PQ tem idade entre 30 e 39 anos, é graduado em Licenciatura em Química, leciona há 11 anos na 

rede estadual, 1 ano na escola campo de pesquisa e há cinco anos em salas com estudantes com 

deficiência. Os professores especialistas E1 e E2 têm idade entre 25 a 30 anos, são graduados em 

Pedagogia com Especialização em Educação Especial há mais de três anos, e atuam no serviço de 

Atendimento Educacional Especializado há mais de dois anos. Com estes dados pudemos verificar 

que os docentes participantes possuem a formação recomendada para o atendimento de estudantes 

com deficiência em salas regulares (BRASIL, 1996). 

Para uma melhor análise dos dados elencamos as categorias de análise, que nos permitiu 

compreender o agrupamento temático dos dados que, segundo Bardin (2011, p.135), “consiste em 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 419 

descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação [...]” e a partir da inferência ou 

interpretação das respostas, realizar a análise desejada.  

Considerando a problemática apresentada agrupamos as respostas nas seguintes categorias 

de análise: educação igualitária, tipo e grau da deficiência, planejamento e gestão, ensino 

aprendizagem, e dificuldade dos professores. 

Ao observarmos as respostas vinculadas à primeira categoria, educação igualitária, 

verificamos que os docentes concebiam a inclusão como um direito do estudante, devendo ser 

ofertado em igualdade de condições (BRASIL, 1988) ou seja, “é quando a escola oferece condições 

para a aprendizagem do aluno de um modo geral” (E2).  

No entanto, quando analisamos as respostas relacionadas à segunda categoria elencada, tipo 

e grau da deficiência, percebemos que para os professores o tipo ou grau da deficiência influencia 

no processo de inclusão dos estudantes com deficiência nas classes comuns, pois “alguns 

deficientes não têm condições de frequentar salas regulares” (E1), ou que “muitos deles só estão 

aqui pra cumprir tabela” (E2).  

Tanto as respostas ao questionário quanto às observações de aulas realizadas nos permitiram 

perceber que, ao mesmo tempo em que os docentes reconhecem que o acesso a escolas regulares 

seja um direito de todos os estudantes, eles vinculam as limitações para esse acesso ao tipo ou ao 

grau da deficiência do estudante. Assim, podemos considerar que existe um paradoxo entre as suas 

respostas sobre o conceito de inclusão dos estudantes com deficiência nas salas regulares, 

demonstrando-nos um desacordo com os princípios da inclusão escolar (BRASIL, 1996). 

Na categoria planejamento e gestão do processo de inclusão escolar dos estudantes com 

deficiência, os docentes levantam a questão da estruturação do serviço de AEE na escola (BRASIL, 

2009). Nas respostas dos três participantes encontramos dados que nos indicam que, segundo eles, 

“a escola não tem estrutura para incluir” (E1). Nessa questão, a atuação da Gestão na implantação e 

condução do serviço de Atendimento Educacional Especializado na escola precisa ser levada em 

consideração, pois a inclusão não ocorre apenas com a matrícula do estudante, é preciso que a 

escola toda seja mobilizada e esteja preparada para recebê-lo (MANTOAN, 2003). 

Na categoria ensino aprendizagem, os docentes mencionam a dificuldade dos estudantes 

com deficiência em compreender os conteúdos teóricos da Química, ou seja, “os alunos portadores 

de deficiência [...] têm dificuldade na compreensão da Química”, (PQ). E na última categoria 

elencada, dificuldade dos professores, os docentes apresentaram a dificuldade em trabalhar os 
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conteúdos de Química com os estudantes com deficiência como um grande desafio a ser superado, 

uma vez que “tenho dificuldades em passar os assuntos de Química para eles” (E1). 

Entretanto, a dificuldade do professor ou o baixo desempenho de um estudante não pode ser 

vinculada ao seu tipo de deficiência (MARTINS, 2004). Nessas duas últimas categorias, ensino 

aprendizagem e dificuldades dos professores, percebemos que tanto o professor do componente 

curricular, quanto o professor do AEE experimentam as mesmas dificuldades para incluir 

estudantes com deficiência nas aulas de Química.  

Outro dado em comum se relaciona a como os participantes se referem aos estudantes com 

deficiência. Em seus discursos, o PQ se refere a esses estudantes como “portador de deficiência”, já 

os professores Especialistas do AEE, algumas vezes usam a expressão, “o deficiente”. De acordo 

com Sassaki (2003), após a Convenção de Salamanca de 1994, termos que possam rotular ou 

estigmatizar as pessoas com deficiência, como “portador de deficiência” ou “o deficiente”, devem 

ser evitados quando nos referirmos a elas. Pois, segundo o autor, a deficiência é uma característica 

da pessoa que a tem, ela não pode ser portada como se fosse um acessório qualquer. Da mesma 

forma, a palavra deficiente deve ser precedida pelo termo “pessoa”, de forma a valorizar o ser 

humano e não a deficiência. 

Nessa perspectiva, as instituições de ensino precisam prover em seu projeto pedagógico 

estratégias contínuas para complementar a formação destes docentes, dando-lhes o suporte 

necessário para incluir os estudantes com deficiência, envolvendo e conscientizando ainda toda a 

comunidade escolar (BRASIL, 2009). 

CONCLUSÕES 

Este estudo teve como objetivo conhecer concepções docentes acerca da inclusão de 

estudantes com deficiência em aulas de Química em uma escola da rede regular de ensino em 

Pernambuco. O que nos possibilitou conhecer seus principais desafios e demandas, além de 

compreender como eles concebem e se veem diante de tal fenômeno. Para uma melhor análise e 

apresentação dos dados, as respostas dos participantes foram organizadas, conforme as categorias 

elencadas, a partir do caminho metodológico pensado 

Os dados coletados nos revelaram que as concepções docentes sobre a inclusão de 

estudantes com deficiência em aulas de Química em uma escola da rede regular se baseia na defesa 

de uma educação igualitária, o tipo e grau da deficiência do estudante, na necessidade de 
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planejamento por parte dos professores e da Gestão sobre o processo de inclusão dos estudantes 

com deficiência, nas dificuldades do processo ensino aprendizagem destes estudantes nas aulas de 

Química e ainda, nas dificuldades em efetivar a inclusão em suas aulas. 

De um modo geral, verificamos que os docentes participantes deste estudo percebem os 

principais problemas e desafios para incluir os estudantes com deficiência nas aulas de Química. 

Entretanto, a pouca estrutura e suporte da gestão escolar inviabiliza uma maior reflexão sobre essa 

temática.  

Mediante os resultados apresentados verificamos muitos desafios existentes, apontando-nos 

para a continuidade deste estudo. Voltando nosso olhar para o planejamento e otimização do serviço 

de AEE na escola, capacitação da comunidade escolar e formação continuada dos docentes de 

Química e Especialistas do AEE.  

Nessa perspectiva, sugerimos uma reflexão sobre a estrutura e implantação do Serviço de 

Atendimento Educacional Especializado na Escola e indagamos: Como o Serviço de AEE é 

implantado e gerido nas escolas regulares? Como é feito o suporte aos professores de Química e 

Especialistas para incluir os estudantes com deficiência em suas aulas? Esperamos ainda, que este 

estudo possa ser ampliado em futuras pesquisas sobre a inclusão de estudantes com deficiência em 

aulas de Química, uma vez que verificamos o baixo número de publicações sobre esse tema. 
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Resumo 
Este estudo teve por objetivo conhecer concepções docentes acerca da inclusão de estudantes com 
deficiência em aulas de Química, ministradas numa escola da rede regular, no Município do Cabo de 
Santo Agostinho em Pernambuco. Para isso, foi realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa 
sobre o tema citado, no contexto das atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado II, do Curso 
de Licenciatura em Química, do Instituto Federal de Pernambuco - Campus Ipojuca. O referencial 
teórico baseou-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 e no artigo 206 da 
Constituição Federal Brasileira de 1988 para discutir sobre o direito à Educação, bem como nos 
estudos de Mantoan (2003), que discorre sobre a matrícula e atendimento de estudantes com 
deficiência nas escolas regulares, de Sassaki (2003) e Martins (2004), que descrevem as principais 
barreiras que potencializam a exclusão nas escolas. Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo 
utilizamos como instrumentos de coleta de dados a observação participante e a aplicação de 
questionários mistos semiestruturados. Na análise dos dados utilizamos a análise de conteúdo, a partir 
das categorias elencadas (BARDIN, 2011). Os dados coletados nos revelaram que as concepções 
docentes sobre a inclusão de estudantes com deficiência em aulas de Química em uma escola da rede 
regular se baseia na defesa de uma educação igualitária, o tipo e grau da deficiência do estudante, na 
necessidade de planejamento sobre o processo de inclusão na escola, por parte dos professores e da 
gestão, nas dificuldades do processo ensino aprendizagem destes estudantes nas aulas de Química e por 
fim, nas dificuldades em efetivar a inclusão em suas aulas. Identificamos desafios que compuseram 
outras categorias denominadas de planejamento para a otimização do serviço de AEE na escola, 
capacitação da comunidade escolar e formação continuada dos docentes de Química e Especialistas do 
AEE. 

Palavras-chave: Concepções docentes. Inclusão. Estudante com deficiência. Escola Regular. Aulas de 
Química. 
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INTRODUÇÃO 

Este texto é parte integrante da tese de doutorado em andamento intitulada “O meu corpo 

sou eu? – narrativas de cadeirantes sobre a construção da imagem corporal”, do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia. A pesquisa versa sobre a problemática 

da inclusão das pessoas com deficiência, sob a égide da valorização de sua imagem corporal, 

pautada nas narrativas feitas pelas pessoas que se tornaram cadeirantes após aquisição de 

deficiência física, bem como na análise da literatura e da legislação vigente.  

Assim sendo, o presente artigo tem por objetivo analisar criticamente a Lei Brasileira da 

Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Nº 13.146, de 06 de julho de 

2015), tendo como categoria de análise a imagem corporal. Assim, buscamos responder ao seguinte 

problema: como o Estatuto da Pessoa com Deficiência contempla a questão da imagem corporal em 

seu conteúdo? 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No que se refere à Metodologia, adotamos a abordagem qualitativa para as análises 

implementadas, posto que considera as questões subjetivas (SUASSUNA, 2008), sem que isso 

implique perda do rigor científico. Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica e documental, que se diferenciam pela natureza de suas fontes: enquanto a primeira 

considera a literatura disponível, a última privilegia as fontes constituídas, dentre outros, por 

documentos institucionais, conservados em órgãos públicos ou privados, como é o caso das leis 

(GIL, 2002).   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ao tematizar o corpo, asseguramos que não o compreendemos como objeto ou como mera 

manifestação física e corruptível que limita as possibilidades da pessoa humana, como 

recorrentemente na História era concebido. Ao contrário, defendemos que, 

Moldado pelo contexto social e cultural em que o ator se insere, o corpo é o vetor 

semântico  pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída: atividades 

perceptivas, mas também expressão de sentimentos, cerimoniais dos ritos de interação, 

conjunto de gestos e mímicas, produção da aparência, jogos sutis da sedução, técnicas 

do corpo, exercícios físicos, relação com a dor, com o sofrimento, etc. Antes de 
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qualquer coisa, a experiência é corporal. (...) Do corpo nascem e se propagam as 

significações que fundamentam a existência individual e coletiva; ele é o eixo da 

relação com o mundo, o lugar e o tempo nos quais a existência toma forma através da 

fisionomia singular de um ator. Através do corpo, o homem apropria-se da substância 

de sua vida traduzindo-a para os outros (LE BRETON, 2017, p. 07). 

Sendo o corpo este complexo, cheio de significados e relações, “a imagem corporal é a 

maneira pela qual o corpo se apresenta para si próprio” (RUSSO, 2005, p. 80), isto é, o modo como 

nos vemos, a imagem que temos ou formamos de nós mesmos a partir, inclusive, da forma como os 

outros nos veem. Mais que isso, Diniz (2015, p. 19) declara que a imagem corporal “ultrapassa os 

limites do corpo, incorpora objetos a exemplo de próteses e/ou propaga-se no espaço tal como a 

voz”. 

Assim, a imagem corporal é um processo permeado por nossas mais íntimas emoções, 

configurando-se como “um dos aspectos psicológicos associados à aceitação do próprio corpo, 

resultando em uma autoestima positiva ou negativa, dependendo da forma como o indivíduo se vê” 

(ALVIM; RODRIGUES, 2015, p. 39).  

Entretanto, isso também se dá a partir das trocas que a pessoa social estabelece com seus 

pares, pois a forma como os outros a veem e dizem que ela é “também podem ser consideradas 

fatores de interferência na formação da imagem corporal, uma vez que tais trocas interferem de 

maneira significativa na interpretação que o indivíduo faz de si mesmo” (EIRAS, 2012, p. 97). Por 

meio dessas trocas, vivenciamos a nossa imagem corporal da mesma forma com que “vivenciamos 

as imagens corporais dos outros. A experiência da nossa imagem corporal e a experiência dos 

corpos dos outros são intimamente interligadas” (SCHILDER, 1980, p. 15). 

Portanto, é nítida a importância da imagem corporal para a pessoa, e como ela se constrói e 

reconstrói ao longo da vida, torna-se condição de alta relevância também quando da aquisição de 

uma deficiência, que bruscamente rompe com a imagem corporal estabelecida e provoca sua 

reconstrução a partir deste elemento novo, inesperado e, a priori, difícil de aceitar. 

Cabe então delimitar o conceito de deficiência tal como o concebemos, o qual ultrapassa o 

modelo médico, que enfatiza a condição biológica e a compreende como doença, limitação e 

incapacidade, mas se circunscreve num modelo social, que consiste nas consequências psicossociais 

da deficiência, e resulta da forma como os indivíduos reagem sobre a deficiência primária – sejam 

essas reações próprias das pessoas que possuem a deficiência, sejam das demais que convivem com 

ela, conforme afirma Debora Diniz (2007).  
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A História humana tem evoluído na forma de conceber a pessoa com deficiência: passamos 

de um panorama de exclusão para um de integração, vislumbrando uma efetiva inclusão. Não 

estamos estagnados, mas em movimento. E “no movimento de inclusão social, espera-se e luta-se 

por uma sociedade que, tendo entendido o direito das pessoas diferentes e o valor da diversidade 

humana, se modifique para aceitá-las junto à população geral” (SASSAKI, 1997, p. 105). Somente 

assim, teremos uma sociedade efetivamente inclusiva. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Embora o Brasil possua uma legislação específica para tratar da inclusão das pessoas com 

deficiência, parece-nos que esse supramencionado entendimento de sociedade inclusiva ainda não 

está contemplado em seu conteúdo. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei Nº 

13.146, de 06 de julho de 2015 ou ainda Estatuto da Pessoa com Deficiência reconhece a pessoa 

com deficiência como aquela que sofre limitações e impedimentos de diferentes naturezas: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015, p. 01).  

Logicamente, reconhecemos a importância e os ganhos provenientes dessa legislação, cujo 

objetivo é “assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” 

(BRASIL, 2015, p. 01, Art. 01). No entanto, precisamos demarcar que, ao longo dos seus 127 

(cento e vinte e sete) artigos, a referida Lei – também conhecida como Estatuto da Pessoa com 

Deficiência – versa essencialmente sobre as regulamentações referentes à superação dos entraves e 

dificuldades que a pessoa com deficiência enfrenta.  

Na Lei, a pessoa com deficiência é colocada como problemática ou como pessoa que está 

sempre à parte; e a deficiência é concebida como limitação, perda, impedimento. Assim sendo, a 

Lei acaba propondo que a pessoa com deficiência deva ser INTEGRADA, em vez de efetivamente 

ser INCLUÍDA. Destacamos que a corrente integracionista é também segregacionista, uma vez que 

a Integração se refere ao processo de adaptação da pessoa para que possa ser inserida na sociedade, 

cabendo ao indivíduo se moldar para pertencer ao grupo social, à comunidade, sem que ela precise 

se ajustar para recebê-lo. Portanto, trata-se de uma concepção unilateral; falta o outro lado, a 

contrapartida, a qual é estabelecida por meio da inclusão. 
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Portanto, a “Inclusão é o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em 

seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais” (RIBEIRO, 2001, p. 34) e vice-

versa. E se é para todos, a “inclusão não é colocar para dentro quem está fora, porque nesse caso 

estaríamos dizendo que dentro está ótimo, e não está (...) A inclusão propõe uma revolução e seu 

público é to-do-mun-do”, como esclarece Werneck (2019, p. 21).  

Para tanto, é mister repensar a sociedade, transformá-la, não só em termos estruturais, 

ambientais e tecnológicos, mas transformar a própria mentalidade das pessoas que a constituem, 

sejam elas com ou sem deficiência. E isso começa pela educação. A escola precisa privilegiar os 

conteúdos atitudinais, precisa ser transformadora de mentalidades; logo, precisa também ser 

transformada: 

escola é o começo de tudo. Se ela não alterar seus princípios, adeus sociedade 

inclusiva. Refiro-me aos princípios da inclusão que nada mais são do que os princípios 

da democracia. E não existe democracia sem educação, nem educação sem 

democracia. Por isso é correto afirmar que toda criança pode e deve ser educada. E, 

ainda, que toda aprendizagem é legítima (WERNECK, 1997, p. 61). 

Portanto, segundo a pedagogia inclusiva, “em vez de pressupor que o aluno deva ajustar-se a 

padrões de ‘normalidade’ para aprender, aponta para a escola o desafio de ajustar-se para atender à 

diversidade de seus alunos” (JANNUZZI, 2004, p. 188). Assim, o processo inclusivo tem sentido 

mais abrangente que o integrativo, englobando-o e acrescentando-lhe seu sentido inverso. 

Dito isso, justificamos nossa afirmação anterior de que o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência se preocupa mais com a integração do que com a inclusão. Assim, a Lei deixa de 

assumir a relevante postura de reconhecimento de que a pessoa com deficiência é uma pessoa como 

qualquer outra que pertence à sociedade, cheia de possibilidades, potencialidades e particularidades 

que a tornam diferente das outras pessoas com deficiência e das outras pessoas que não têm ou não 

parecem ter nenhuma deficiência, e privilegia em seu texto o enaltecimento da limitação, como 

sendo a diferença que torna a pessoa diferente.  

Outra questão que a referida Lei suprime é justamente aquela de que trata este estudo: não 

há menção em nenhum artigo ou capítulo relacionada às questões da imagem corporal das pessoas 

com deficiência, nem mesmo nas sessões que tematizam a Saúde e a Educação (Capítulos III e IV, 

respectivamente) que, geralmente, são as áreas em que se inserem tais discussões. Entretanto, se o 

texto da Lei integralmente se reporta à pessoa com deficiência por meio de questões técnicas, 

tecnológicas, laborais e objetivas, por que haveria de se preocupar com questões de ordem e 
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natureza subjetivas, como é o caso da imagem corporal? Está evidente que, no texto, a preocupação 

é que se determine a obrigatoriedade da garantia ao acesso; não há preocupação legal, portanto, se a 

pessoa com deficiência vai querer acessar espaços e equipamentos como os escolares, por exemplo, 

por conta dos níveis de satisfação que ela tenha para consigo mesma, com seu corpo. Isso é, 

literalmente, problema dela! Acontece, entretanto, que 

quando a pessoa conhecedora de sua diferença, corporificada na aparência, forma, 

tamanho e funcionalidade, consegue transitar, adequadamente, pelos estados de “ser” 

e “sentir-se” deficiente significa que conseguiu realizar uma metamorfose que a 

capacita a refutar ou aceitar alguns atributos impostos socialmente e, 

consequentemente, romper com o referencial de identificação durante as interações 

sociais (ALVES et al., 2013, p. 606). 

Portanto, as questões relacionadas à imagem corporal da pessoa com deficiência deveriam 

ter amparo legal sim, até porque, segundo Diniz (2015, p. 25), a “deficiência física por si só resulta 

em impactos negativos sobre a imagem corporal, colocando os sujeitos na posição de enfrentamento 

aos desafios à estima corporal e ao feedback negativo do outro devido a sua diferença física.” Para a 

autora, isto se deve ao fato de que as pessoas com deficiência têm, de um modo geral, dificuldades 

de se perceberem de forma mais positiva em relação a si mesmas, “a suas competências físicas, 

sociais e psicológicas, o que resulta muitas vezes, em constrangimentos à participação nas mais 

diversas atividades” da vida escolar e social, de um modo geral. 

CONCLUSÕES 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência negligencia a questão da imagem corporal em seu 

conteúdo, bem como dá maior ênfase à integração das pessoas com deficiência. A Lei privilegia as 

orientações referentes à acessibilidade em detrimento da inclusão propriamente dita, que requer da 

sociedade em geral e, especificamente da escola, uma mudança de postura para o pleno acolhimento 

de seus atores sociais, garantindo a participação e a efetivação dos direitos de todas as pessoas. 

Assim, cumpre-se o papel de oferecer acesso, sem haver preocupação com o fato de a pessoa querer 

ou não acessar os espaços sociais, como é o caso da escola. Pensamos que a escola, inclusive, deve 

promover a pessoa com deficiência, valorizá-la e ajudá-la em seu processo de reconstrução da 

imagem corporal, enaltecendo suas possibilidades, subjetividades e experiências. E que assim 

fazendo ela nem sequer precisará ser adjetivada de inclusiva, pois a escola estará sendo enfim o que 

realmente deve ser. 
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Resumo 

Este texto é parte integrante da tese em andamento intitulada “O meu corpo sou eu? – narrativas de 
cadeirantes sobre a construção da imagem corporal”, do curso de Doutorado em Educação da 
Universidade Federal da Bahia – pesquisa que versa sobre a problemática da inclusão das pessoas com 
deficiência, sob a égide da valorização de sua imagem corporal.  O presente artigo tem como objetivo 
analisar criticamente a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, tendo como categoria de análise a 
imagem corporal. Para tanto, são aqui apresentados os conceitos de corpo e imagem corporal, inclusão 
e deficiência que constituímos e tomamos como referência na pesquisa.  Para a compreensão do corpo 
e da imagem corporal, recorremos aos estudos de Le Breton (2017); Russo (2005); Diniz (2015); Alvim 
e Rodrigues (2015); e Eiras (2012). Já para compreendermos a deficiência e a inclusão, partimos da obra 
de Debora Diniz (2007) e outros teóricos, tais como: Vygotsky (1989); Werneck (2019; 1997); Ribeiro 
(2001); e Sassaki (1997). A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa (SUASSUNA, 2008), e 
constou das pesquisas bibliográfica e documental (GIL, 2002). Os resultados apontam que o estatuto 
da Pessoa com Deficiência, como também é conhecida a referida Lei, negligencia a questão da imagem 
corporal em seu conteúdo, bem como dá maior ênfase à integração das pessoas com deficiência, 
privilegiando as orientações referentes à acessibilidade em detrimento da inclusão propriamente dita, 
que requer da sociedade em geral e, especificamente da escola, uma mudança de postura para o pleno 
acolhimento de seus atores sociais, garantindo a participação e a efetivação dos direitos de todas as 
pessoas. 

Palavras-chave: Lei 13.146; Pessoa com deficiência; Corpo; Imagem corporal; Escola. 
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INTRODUÇÃO 

A escolarização de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação tem desafiado os espaços escolares a construírem novas/outras lógicas de 

ensino. Diante disso, a formação docente tem se configurado como uma possibilidade de pensar as 

demandas escolares e os processos de escolarização dos sujeitos que também são público-alvo da 

educação especial.  

Para que a educação inclusiva realmente aconteça além de docentes bem formados, deve-se 

pensar na escola como um todo. 

Para atuar na perspectiva da educação inclusiva com oportunidades de aprendizagem para 

alunos com deficiência, tem-se solicitado da escola sua organização tanto em acessibilidade 

arquitetônica quanto curricular e pedagógica, considerando que as escolas, em sua maioria, 

encontram-se sem acessibilidade arquitetônica, mobiliário e material didático-pedagógico centrado 

nas necessidades de aprendizagem dos alunos com deficiência, como observado em estudos de 

Costa (2006, 2007a, 2009a, 2010a, 2011a). 

Sabendo que a educação é um direito de todos, a formação do professor representa um 

espaço-tempo de constituição e reflexão da ação educativa. É um espaço de potencialização das 

práticas pedagógicas. Uma oportunidade para (re)pensar as relações de poder existentes no 

currículo, os mecanismos utilizados para validar os conhecimentos e os pressupostos que 

fundamentam quem pode ou não aprender na escola. 

Algumas questões atravessam o direito à escolarização, influenciam a formação do educador 

e trazem implicações para o processo de inclusão escolar que busca se fortalecer. Questões estas 

que podem ser descritas como: Como são pensadas as escolas de ensino comum nessa discussão? 

Há dispositivos de apoio nessas escolas? Como os profissionais da educação são envolvidos nessas 

questões? Como se dá a formação dos educadores? Como acontece o processo ensino 

aprendizagem? 

Muitos movimentos vêm ocorrendo, desde a inserção de professores de Educação Especial 

nas escolas comuns, para apoio aos professores regentes, até a abertura de salas de recursos 

multifuncionais para atendimento educacional especializado. Cabe-nos entender como as escolas 

vêm lidando com as questões da inclusão escolar e, também, fomentar essas experiências nos 

processos de formação docente, possibilitando o acesso a reflexões teórico-práticas, que permitam 

uma leitura crítica da realidade e alicercem projetos que visem à transformação. 
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É preciso entender como as escolas vêm lidando com as questões da inclusão escolar e, 

também, fomentar essas experiências nos processos de formação docente, possibilitando o acesso a 

reflexões teórico-práticas, que permitam uma leitura crítica da realidade e alicercem projetos que 

visem à transformação. 

Boaventura Souza Santos (2007), sugere que devemos buscar enxergar sinais, pistas, 

latências e movimentos, ou seja, o que ele denomina de “ainda-não”, a possibilidade de 

deslocamentos e ações, ainda não pensados ou instituídos, mas que, na ação coletiva, podem 

emergir e nos apontar sinais e possibilidades.  

Meirieu (2005) nos ajuda nessa direção quando afirma:  

Abrir a Escola para todos não é uma escolha entre outras: é a própria vocação dessa 

instituição, uma exigência consubstancial de sua existência, plenamente coerente com 

seu princípio fundamental. Uma escola que exclui não é uma escola [...]. A Escola, 

propriamente, é uma instituição aberta a todas as crianças, uma instituição que tem a 

preocupação de não descartar ninguém, de fazer com que se compartilhem os saberes 

que ela deve ensinar a todos. Sem nenhuma reserva (MEIRIEU, 2005, p. 44). 

A escola tem por finalidade instituir os cenários políticos e pedagógicos para permitir o 

acesso ao conhecimento, empreendendo “[...] esforços permanentes de universalização da cultura”. 

(MEIRIEU, 2002, p. 175) Nesse sentido, faz-se necessário buscar a escola concreta, onde habitam 

alunos(as), professores(as), profissionais em ações pedagógicas; a escola, onde, na atualidade, se 

coloca o princípio ético da inclusão escolar. Para tal, fazem-se necessárias reflexões sobre a 

educabilidade, processos de inclusão-exclusão, condições de aprendizagem, dentre tantas outras. 

Estudos revelam os desafios postos à formação de professores no processo de inclusão 

escolar, ressaltando o quanto os professores se sentem despreparados em sua prática docente no 

enfrentamento das diferenças cognitivas, sensoriais e físicas que interferem na aprendizagem dos 

alunos com deficiência. (GIROTO; CASTRO, 2011; MICHELS, 2011; MONTEIRO; MANZINI, 

2008; QUATRIN; PIVETTA, 2008; VITALIANO, 2007; LEÃO et al., 2006) Isso é relevante ser 

destacado face ao longo período de exclusão social imposto aos indivíduos com deficiência, 

considerando que o acesso à educação na escola pública foi historicamente impedido devido ao 

preconceito. 

Por outro lado, trabalhos abordando o desenvolvimento da sensibilidade, compromisso 

ético, responsabilidade social com a inclusão escolar e democratização da educação ainda são 

escassos. Pois, as questões centrais se voltam à organização das escolas nos aspectos técnicos 
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(meios) em detrimento de atitudes que contribuam à superação da segregação na escola (fins da 

educação).  

Quanto a isso, outros estudos de Costa (2007b, 2009b, 2010b , 2011b) revelam que o 

sistema regular de ensino não atende às diferenças de aprendizagem dos alunos sem deficiência, 

revelando a fragilidade de responsabilidade com àqueles considerados desviantes do padrão 

estabelecido de aprendizagem, o que remete a Adorno (1995), ao afirmar que:  

Somente a tomada de consciência do social proporciona ao conhecimento a 

objetividade que ele perde por descuido enquanto obedece às forças sociais que o 

governam, sem refletir sobre elas. Crítica da sociedade é crítica do conhecimento e 

vice-versa (ADORNO, 1995, p. 189). 

Desta feita a educação inclusiva deve ser vista como uma educação que vá atender todos os 

anseios da população alvo que são além dos alunos com deficiências, os representativos da 

normalidade, uma vez que todos dentro da sala de aula da escola regular se beneficiam. 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS E INCLUSÃO ESCOLAR 

 A escola inclusiva está pautada no atendimento de todos os indivíduos deficientes, 

independente de sua deficiência, seja ela, motora, intelectual, mental, auditiva, visual dentre outras. 

É aquela que abre espaço para todas as crianças, incluindo as que apresentam necessidades 

especiais. As crianças com deficiência têm direito à Educação em escola regular. No convívio com 

todos os alunos, a criança com deficiência deixa de ser “segregada” e sua acolhida pode contribuir 

muito para a construção de uma visão inclusiva. Garantir que o processo de inclusão possa fluir da 

melhor maneira é responsabilidade da equipe diretiva – formada pelo diretor, coordenador 

pedagógico, orientador e vice-diretor, quando houver – e para isso é importante que tenham 

conhecimento e condições para aplicá-lo no dia a dia da escola. 

 Incluir crianças com deficiência nas salas regulares depende de um trabalho diferenciado do 

educador e de muitas ferramentas de auxílio. 

 Percebe-se que um professor capacitado para a prática da educação inclusiva com 

experiência no atendimento educacional especializado e com conhecimentos sólidos sobre as 

potencialidades e necessidades reais do aluno tende a construir, teoricamente, mais episódios 

interativos do que o professor com pouco repertório técnico e vivencial. 
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Por outro lado, torna-se igualmente importante considerar que o aluno com deficiência 

também apresenta experiências e habilidades construídas ao longo de seu desenvolvimento. As 

relações estabelecidas, as atividades realizadas diariamente, os papéis assumidos nos diversos 

contextos ofertam ao aluno a possibilidade de conhecimento do mundo e de transformá-lo a partir 

de suas próprias percepções e ações. 

A Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra 

as pessoas com deficiência, de 1999 diz que:  

As pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdade 

fundamental que as outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não 

serem submetidas à discriminação com base na deficiência, emanam da igualdade e 

dignidade que são inerentes a todo ser humano (OEA, 1999).  

Define discriminação como:  

[...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de 

deficiência, consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente 

ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, 

gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos 

humanos e sua liberdade fundamental [...] (OEA, 1999).  

 Sendo a escola, o espaço primeiro e fundamental da manifestação da diversidade, decorre a 

necessidade de repensar e defender a escolarização como princípio inclusivo, reconhecendo a 

possibilidade e o direito de todos que não são por ela alcançados. 

A pessoa com deficiência enfrenta uma condição histórica de séculos de exclusão social, que 

compreendeu desde sua eliminação física ao nascer até a mais completa segregação.  

Segundo Aranha (2000), a relação que a sociedade mantém com a pessoa com deficiência 

passou pelos paradigmas da institucionalização, integração e inclusão. A institucionalização 

corresponde ao cuidado e à proteção da pessoa com deficiência em local segregado. A partir de 

rigorosas críticas ao modelo segregacionista, passou-se ao paradigma da integração social; isso quer 

dizer que somente após estar preparada e ter superado as suas dificuldades a pessoa com deficiência 

poderia ser integrada e conviver socialmente com as demais pessoas. Na área educacional, a escola 

deve preparar-se e organizar-se para atender todos os alunos, além de empregar esforços na 

expansão do potencial do seu educando com deficiência.  

A perspectiva da escola inclusiva é projetar um ambiente no qual o aluno que necessite de 

atenção especial possa interagir com o professor de acordo com as suas capacidades, a fim de se 
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desenvolver as suas potencialidades e se fortalecer como cidadão. Sob esse ponto de vista, também 

apoiamos o entendimento de que "a ideia da inclusão se fundamenta numa filosofia que reconhece e 

aceita a diversidade na vida em sociedade. Isto significa garantia de acesso de todos a todas as 

oportunidades, independentemente das peculiaridades de cada indivíduo e/ou grupo social." 

(ARANHA, 2.000 p.2). 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A partir de meados da década de 1990 inicia-se um novo movimento, que se prolonga até os 

dias atuais, em que se busca a inclusão plena de todos os educandos nas classes regulares, desde a 

Educação Infantil. Ou seja, reconhece-se que crianças, jovens e adultos com deficiências devem 

aprender junto aos demais alunos, independentemente das suas diferenças. 

Nesse sentido, por meio da sua ação educativa, os profissionais de ensino regular, nos 

diversos níveis, devem buscar atender de maneira adequada à diversidade do alunado. Essa ação, 

igualmente, 

[...] deve se pautar no respeito e no convívio com as diferenças, preparando os 

educandos para uma sociedade mais justa e solidária, contrária a todos os tipos de 

discriminação [...] Os professores precisam tratar das relações entre os alunos. Formar 

crianças para o convívio com as diferenças. (ZOÍA, 2006, p. 23) 

Dentro de uma perspectiva de ampliação dos sistemas, com vistas não apenas ao 

crescimento quantitativo de matrícula, mas também à melhoria do sistema escolar, necessário se 

faz, entre outros aspectos, o aprimoramento do sistema de gestão, da atuação dos profissionais e do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Na Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica, há referência à inclusão e à formação de 

professores: 

A Educação Básica deve ser inclusiva, no sentido de atender a uma política de 

integração dos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns 

dos sistemas de ensino. Isso exige que a formação dos professores das diferentes 

etapas da Educação Básica inclua conhecimentos relativos à educação desses alunos. 

(BRASIL, 2001, p. 25-26) 

Está previsto, assim, que na formação inicial, durante a graduação, todos os futuros 

professores da Educação Básica devem desenvolver competências para atuar também com alunos 
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que apresentem necessidades especiais, em qualquer etapa ou modalidade de ensino, na perspectiva 

de se efetivar a educação inclusiva. 

A formação dos profissionais de ensino, porém, de maneira geral, não se esgota na fase 

inicial, por melhor que essa tenha se processado. Para aprimorar a qualidade do ensino ministrado 

pelos profissionais de ensino em geral, nas escolas regulares, atenção especial deve ser atribuída 

também à sua formação continuada, de acordo com os princípios de atenção à diversidade. 

Segundo afirmam Ramalho e Beltrán Núñez (2011), este tipo de formação 

[...] é mais que instrução ou aprendizagem de conhecimentos e formação de 

habilidades e de competências, pois inclui, entre outras coisas, interesses, 

necessidades, intenções, motivações, caráter, capacidades, condutas, crenças, atitudes 

e valores. [...] é o tipo de atividade que o professor se apropria da cultura profissional 

e modifica [...] elementos chaves do seu agir profissional, de forma a influenciar no 

desenvolvimento profissional. (RAMALHO & BELTRÁN NÚÑEZ, 2011, p. 73). 

Contribui, pois, para possibilitar condições para que os docentes possam refletir sobre a sua 

prática, de forma a melhor atuar com as diferenças que se fazem presentes no alunado, entre as 

quais aquelas decorrentes de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

Correia (2008), com vistas a essa perspectiva formativa, destaca que:  

[...] os educadores, os professores e os auxiliares de acção educativa necessitam de 

formação específica que lhes permita perceber minimamente as problemáticas que 

seus alunos apresentam, que tipo de estratégia devem ser consideradas para lhes dar 

resposta e que papel devem desempenhar as novas tecnologias nestes contextos 

(CORREIA, 2008, p. 28).  

Dessa forma, realça que não apenas o professor precisa estar preparado para a atuação com a 

diversidade do alunado, no cotidiano da escola, mas todos os profissionais que ali atuam.  

A formação permanente, pois, é um dos fatores imprescindíveis para que os profissionais de 

educação possam atuar, efetivamente, frente aos alunos sob sua responsabilidade em classe e no 

ambiente escolar, de maneira mais ampla, por mais diversificado que esse grupo se apresente, 

oferecendo-lhes condições de atendimento educacional que sejam adequadas às suas condições e 

necessidades e, não apenas, realizando a mera inserção física desses educandos no ambiente 

escolar. 
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No tocante à formação de recursos humanos para atuação na escola regular com alunos com 

deficiência e outras necessidades educacionais especiais, o Ministério da Educação deu início, em 

2003, ao Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, promovido pela Secretaria de 

Educação Especial, visando: disseminar a política de Educação Inclusiva nos municípios, em todo 

país; apoiar a formação de gestores e educadores para efetivar a transformação dos sistemas 

educacionais inclusivos. Fundamenta-se no seguinte princípio: garantia do direito dos alunos com 

necessidades educacionais especiais de acesso e permanência, com qualidade, na escola regular de 

ensino (BRASIL, 2006).  

A política de formação de professores para inclusão escolar de estudantes com deficiência é 

preconizada desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96, que define 

que os sistemas de ensino devem assegurar professores capacitados para oferecer uma educação de 

qualidade com currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos que 

atendam às necessidades destes educandos (BRASIL, 1996).  

No entanto, mais de 20 anos após a promulgação desta Lei ainda é possível constatar, em 

pesquisas realizadas no Brasil. (MOURÃO, 2011; PIMENTEL; PAZ; PINHEIRO, 2009) que os 

professores da escola básica se consideram despreparados para o trabalho com estudantes com 

deficiência, mantendo, desta forma, uma organização curricular rígida e práticas avaliativas 

homogêneas. 

A ausência de conhecimento do professor sobre as peculiaridades das deficiências, o não 

reconhecimento das potencialidades destes estudantes e a não flexibilização do currículo podem ser 

considerados fatores determinantes para barreiras atitudinais, práticas pedagógicas distanciadas das 

necessidades reais dos educandos e resistência com relação à inclusão. Em 1964 Rosenthal e 

Jacobson nomearam de profecia autor realizadora o efeito da expectativa do professor no 

desempenho dos seus alunos. Isso acontece porque se os professores desenvolvem uma visão de que 

seu aluno é incapaz, eles terminam por abandoná-lo, não favorecendo situações de interação que 

possibilitem o avanço cognitivo e o desenvolvimento desse sujeito. 

Com base nas ideias de Vygotsky e colaboradores busca-se na perspectiva histórico-cultural, 

os fundamentos para a compreensão do trabalho docente, destacando-se três formulações de 

relevância para essa análise. 

A primeira, a teoria do desenvolvimento que toma como ponto de partida a relação social, a 

segunda, sobre o papel do discurso no desenvolvimento, portanto, na relação linguagem-
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pensamento e a terceira, particularmente relevante, considera o papel da mediação na construção do 

conhecimento e no desenvolvimento do sujeito. (VYGOTSKY, 1987, 1988). 

Porém, como na maioria das vezes não há um perfil único da deficiência, é necessário um 

acompanhamento individual e contínuo, tanto da família como do docente e até de outros 

profissionais. As deficiências não podem ser tratadas genericamente, há que se levar em conta a 

condição que resulta da interação da pessoa com o seu ambiente. É importante que a escola se 

informe sobre as especificidades das deficiências atendidas e sobre os meios adequados para fazer 

com que o educando encontre no ambiente escolar um contexto que proporcione aprendizado e 

crescimento nos aspectos afetivo, social, cognitivo e psicomotor, sem discriminá-lo por possuir seu 

próprio tempo e ritmo de aprender. 

Para que isto aconteça é necessário que o professor possua um conjunto de saberes que 

envolvem as epistemologias que fundamentam o ato de aprender, além de habilidades e 

competências sobre mediação pedagógica no processo de ensinar, possibilitando que aquilo que o 

estudante faz hoje com ajuda do professor, possa fazer amanhã, sozinho. Isso é o que Vygotsky 

(1998) considera como agir na zona de desenvolvimento proximal do educando. 

Carvalho (2004) sugere ao docente que atua na educação inclusiva a necessidade da 

remoção de barreiras para a aprendizagem e para a participação. Assim, considera-se neste trabalho 

que um professor que tem clareza epistemológica das bases que fundamentam o conhecimento 

busca remover tais barreiras no processo de aprendizagem através do investimento nas 

peculiaridades e especificidades do modo de aprender dos seus estudantes, reconhecendo para isso a 

diversidade presente em sua sala de aula. 

No processo de inclusão, é necessário que os instrumentos e o conteúdo da avaliação sejam 

condizentes com as adaptações feitas no currículo, considerando-se as especificidades do aluno com 

necessidades educacionais especiais. 

A avaliação é um componente do currículo escolar e considera-se que numa educação 

inclusiva o currículo precisa passar por uma adaptação. A adaptação curricular é definida pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais como “decisões que oportunizam adequar a ação educativa 

escolar às maneiras peculiares de os alunos aprenderem, considerando que o processo de ensino-

aprendizagem pressupõe atender a diversificação de necessidades dos alunos na escola”. (BRASIL, 

1999, p. 15) 
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Para que o professor promova a adaptação curricular de modo a assegurar o atendimento à 

diversidade existente em sua sala de aula, ele precisa refletir sobre o currículo proposto, questionar 

os conteúdos existentes e objetivos previamente definidos, tendo como parâmetro a realidade de sua 

turma. Isso não significa que cada professor criará um novo currículo a partir do desenvolvimento 

real observado em sua turma, pois adaptar o currículo não significa propor um currículo 

diferenciado, mas adequar aquele conteúdo, aquele tempo previsto para aprendizagem à realidade 

de seu grupo de estudantes. 

A compreensão da existência de diferentes caminhos para a aprendizagem fará com que o 

professor pense o processo de ensino e busque recursos distintos que favoreçam a aprendizagem, 

ainda que em tempos diferenciados. Isso requer um profissional embasado teoricamente para 

justificar as suas decisões e devidamente implicado com a realidade dos seus alunos e com o seu 

processo de aprendizagem. 

CONCLUSÕES 

Não há dúvidas de que todos os indivíduos têm direito a uma educação de qualidade. No 

entanto, a dúvida que mais preocupa é como construir essa escola inclusiva, de qualidade para 

todos. 

A inclusão educacional requer professores preparados para atuar na diversidade, 

compreendendo as diferenças e valorizando as potencialidades de cada estudante de modo que o 

ensino favoreça a aprendizagem de todos. 

A inexistência desta formação gera o fenômeno da pseudoinclusão, ou seja, apenas da 

figuração do estudante com deficiência na escola regular, sem que o mesmo esteja devidamente 

incluído no processo de aprender. Estar matriculado e frequentando a classe regular não significa 

estar envolvido no processo de aprendizagem daquele grupo. 

Assim, para que a inclusão se efetive os professores precisam investir nas potencialidades de 

aprendizagem de seus alunos, atendendo as suas necessidades e propondo atividades que favoreçam 

o seu desenvolvimento. 

É importante perceber que a inclusão postula uma reestruturação do sistema de ensino, com 

o objetivo de fazer com que a escola se torne aberta às diferenças e competente para trabalhar com 

todos os educandos. 
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A formação continuada possibilita ao professor a atualização e a transformação de sua 

prática profissional. O acesso ao conhecimento e o exercício da reflexão permitem a ressignificação 

dos princípios e a possibilidade de mudar os paradigmas já construídos.  

É preciso refletir sobre a qualidade da formação e as opções de atualização profissional. A 

educação para a diversidade pressupõe a preparação do professor e do sistema educacional com a: a 

valorização profissional do educador, por meio de apoio e estímulo; o aperfeiçoamento das escolas, 

para a oferta do ensino; o apoio e parceria da Educação especial e a promoção do trabalho em 

equipe. 
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Resumo 

Este texto traz uma reflexão sobre a educação e a formação docente para a didática em salas de aula 
regulares, as quais recebem alunos com deficiências. Para esta modalidade de ensino dá-se o nome de 
educação inclusiva. Sabendo que a educação é um direito de todos, a formação do professor representa 
um espaço-tempo de constituição e reflexão da ação educativa. É um espaço de potencialização das 
práticas pedagógicas que vão escolarizar alunos com deficiências incluídos na sala de aula comum. 
Estudos revelam os desafios postos à formação de professores no processo de inclusão escolar desde a 
formação inicial até a continuada. O texto também discute o conceito de alunos com deficiência, suas 
dificuldades no ambiente escolar para a inclusão e que incluir crianças com deficiência nas salas 
regulares depende de um trabalho diferenciado do educador e de muitas ferramentas de auxílio. Sobre a 
formação do docente para a educação inclusiva o texto afirma que contribui para possibilitar condições 
para que os docentes possam refletir sobre a sua prática, de forma a melhor atuar com as diferenças que 
se fazem presentes no alunado, entre as quais aquelas decorrentes de deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Assim o texto considera que no processo de 
inclusão, é necessário que os instrumentos e o conteúdo da avaliação sejam condizentes com as 
adaptações feitas no currículo, considerando-se as especificidades do aluno com necessidades 
educacionais especiais. É preciso refletir sobre a qualidade da formação e as opções de atualização 
profissional. A educação para a diversidade pressupõe a preparação do professor e do sistema 
educacional com a: a valorização profissional do educador, por meio de apoio e estímulo; o 
aperfeiçoamento das escolas, para a oferta do ensino; o apoio e parceria da Educação especial e a 
promoção do trabalho em equipe. 

Palavras-chave: Formação de Professores. Educação Inclusiva. Alunos com Deficiências. Escola 
Regular. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho pretendemos abordar a proposta educacional inclusiva como um conceito que 

não se limita às adaptações físicas e pedagógicas necessárias à presença de alunos com deficiências 

no contexto da escola regular. Com esse objetivo, destacamos as concepções de identidade e 

diferença como fundamentais para compreensão dos fundamentos da política educacional inclusiva.  

A proposta educacional inclusiva representa um grande desafio para as escolas na 

atualidade, principalmente em função das dificuldades enfrentadas para o redimensionamento das 

propostas pedagógicas e da estrutura da maioria das escolas brasileiras para desenvolvimento de 

práticas escolares condizentes com os princípios dessa proposta (GLAT, 2011). Nesse contexto, as 

necessárias mudanças em relação à busca por um currículo que favoreça o desenvolvimento de 

práticas que viabilizem a participação de alunos com deficiência nas escolas regulares, por vezes, 

limitam o debate em relação à amplitude do conceito de Educação Inclusiva.  

No entanto, a transformação de uma escola tradicional em escola inclusiva é um processo 

político pedagógico complexo, não sendo o bastante a existência de leis e a disponibilização de 

recursos financeiros e materiais para sua execução (GOÉS; LAPLANE, 2013). Nesse sentido, 

ganha força a necessidade de aproximação dos conceitos filosóficos que justificam e embasam a 

inclusão escolar.  

De acordo com SEESP-SEED/MEC (2010): 

A inclusão rompe com os paradigmas que sustentam o conservadorismo das escolas, 

contestando os sistemas educacionais em seus fundamentos. Ela questiona a fixação 

de modelos ideais, a normalização de perfis específicos de alunos e a seleção dos 

eleitos para frequentar as escolas, produzindo, com isso, identidades e diferenças, 

inserção e/ou exclusão (p.7). 

O documento “A Escola Comum Inclusiva” (SEESP-SEED/MEC, 2010), parte da coleção 

“Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar”, traz reflexões sobre a abrangência do 

conceito de inclusão, declarando que a proposta educacional inclusiva “trata da interface entre o 

direito de todos à educação e o direito à diferença, ou seja, da linha tênue traçada entre ambos e de 

como esse direito vai perpassando todas as transformações que a escola precisa fazer para se tornar 

um ambiente educacional inclusivo (p.6)”. 

O referido documento aciona os conceitos de identidade e diferença como fundamentais 

para compreensão e implementação da proposta educacional inclusiva.  A reflexão sobre esses 
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conceitos é grande relevância, pois, como sinaliza Glat (2011, p. 3), “para que a diferença não 

reproduza desigualdade, não basta que todos os alunos tenham oportunidade de acesso à escola. É 

preciso que se reconheça e se trabalhe as diferenças”. 

Isto posto, o objetivo desse trabalho é problematizar os conceitos de identidade e diferença 

nas propostas educacionais inclusivas conforme aparecem na publicação do Ministério da Educação 

(MEC) “A Escola Comum Inclusiva”. O referido fascículo faz parte da coleção “A Educação 

Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar” que foi distribuído gratuitamente nas escolas públicas 

do país com o objetivo de auxiliar no processo de capacitação profissional para atuação dentro dos 

preceitos da Educação Inclusiva. 

Defendendo a importância do entendimento desses conceitos para compreensão da proposta 

educacional inclusiva, esse estudo está pautado em autores que tratam desses conceitos em 

perspectivas que teorizam o pós-estruturalismo. A metodologia utilizada é a análise documental 

(CELLARD, 2008). 

A perspectiva pós-estrutural traz a concepção de que os sentidos somente podem ser criados 

dentro de sistemas de significação. Dessa maneira, entende-se que não há sentido na coisa por si só, 

o sentido depende de sua inserção em sistemas de classificação e jogos de linguagem (LOPES; 

MACEDO, 2011). Essas reflexões são muito importantes quando se pretende tratar sobre diferença 

e identidade, pois, a partir delas, é possível entender esses conceitos enquanto construções 

discursivas, que influenciam interpretações e ações, além de determinar os espaços ocupados dentro 

das sociedades.  

No âmbito da história da educação às pessoas com deficiência, a questão da diferença foi 

utilizada, muitas vezes, como justificativa de um cuidado que possibilitava a construção de 

processos de segregação e exclusão a esse direito básico humano (BATISTA, 2015). Nesse 

contexto, o entendimento de que formas de nomear e classificar são construídas socialmente traz a 

possibilidade da superação de sistemas de opressão na medida em que desnaturaliza esses 

processos.  

Silva (2000) sinaliza a necessidade de uma teoria sobre a produção da identidade e da 

diferença. O autor pontua que as discussões a respeito da diferença vêm, em geral, se apoiando em 

“um vago e benevolente apelo à tolerância e respeito para com a diversidade e a diferença (SILVA, 

2000, p. 73)”. Em consonância com essa ideia, o documento “A Escola Comum Inclusiva” declara 

que: 
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A educação inclusiva questiona a artificialidade das identidades normais e entende as 

diferenças como resultantes da multiplicidade, e não da diversidade, como comumente 

se proclama. Trata-se de uma educação que garante o direito à diferença e não à 

diversidade, pois assegurar o direito à diversidade é continuar na mesma, ou seja, é 

seguir reafirmando o idêntico (SEESP-SEED/MEC, 2010, p.8). 

O presente trabalho se divide em duas sessões; na primeira, trago uma análise sobre o 

documento “A Escola Comum Inclusiva”, como justificativa para o debate sobre identidade e 

diferença na perspectiva inclusiva; em seguida, concluo com considerações sobre as perspectivas 

pós-estruturalistas e a inclusão escolar. 

OS CONCEITOS DE IDENTIDADE E DIFERENÇA PRESENTES NO FASCÍCULO “A ESCOLA 

COMUM INCLUSIVA” 

O fascículo “A Escola Comum Inclusiva” foi elaborado no âmbito do MEC com o objetivo 

de contribuir para a formação de professores e dar subsídios para o debate sobre a escola inclusiva. 

Sua primeira edição teve uma tiragem de 100 mil exemplares, distribuídos gratuitamente nas 

escolas públicas do país (KRIEGER; GUIZZO, 2014). 

O referido fascículo, em seu texto de apresentação, declara ter como objetivo esclarecer 

sobre a possibilidade de fazer da sala de aula comum um espaço para todos. Aborda as 

transformações que a escola precisa fazer para se tornar um ambiente educacional inclusivo e 

apresenta a interface entre o direito de todos à educação e o direito à diferença.  

O fascículo é dividido em três partes. Nesse trabalho vou me limitar à parte I, títulos um e 

dois, por entender que eles se relacionam diretamente com objetivo do trabalho. No título um, 

“Sobre Identidade e Diferenças na Escola”, declara-se que a educação inclusiva rompe com os 

paradigmas que sustentam o conservadorismo nas escolas, contestando os sistemas educacionais em 

seus fundamentos. Segundo o documento:  

Ambientes escolares inclusivos são fundamentados em uma concepção de identidade e 

diferenças, em que as relações entre ambas não se ordenam em torno de oposições 

binárias (normal/especial, branco/negro, masculino/feminino, pobre/rico). Neles não 

se elege uma identidade como norma privilegiada em relação às demais. (SEESP-

SEED/MEC, 2010, p.7). 

Logo no início do título, é possível perceber a consonância entre as ideias expressas no 

documento e os estudos pós-estruturalistas sobre processos identitários e a produção social de 
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modelos que dão origem a padronizações e exclusões. Ao longo do texto, fica clara uma 

interpretação em que identidades e diferenças surgem como construções; pautam-se também os 

jogos de poder envolvidos nesse processo. De acordo com o texto:  

O poder institucional que preside a produção das identidades e das diferenças define 

como normais e especiais não apenas os alunos, como também as suas escolas. Os 

alunos das escolas comuns são normais e positivamente valorados. Os alunos das 

escolas especiais são os negativamente concebidos e diferenciados. (SEESP-

SEED/MEC, 2010, p.7). 

O texto aborda as relações binárias (SILVA, 2000) que acabam sendo construídas a partir da 

definição de identidades padrão, sinalizando que esse processo dá origem a procedimentos de 

classificação e acabam por definir a tônica da organização escolar através de concepções pautadas 

no estabelecimento de identidades privilegiadas em relação às demais. Apresentando, assim, 

conexão com estudos amplamente divulgados sobre os desafios enfrentados pela proposta inclusiva 

diante do modelo escolar que prevalece nas escolas contemporâneas em relação à organização 

curricular, metodologias de ensino, capacitação profissional, sistema de avaliação, entre outros 

aspectos (GLAT, 2009 e 2011; PLESTCH, 2012; ÁVILA, 2015). 

No documento, é afirmado ser inconcebível fixar no outro uma identidade “normal”, que 

não apenas justifica a exclusão dos que não se enquadram no modelo, mas também determina 

privilégios. Sinalizando que a hierarquização das identidades é uma manifestação de poder que 

deve perder a força diante da proposta inclusiva. Assim, defende que:  

Esse poder que define a identidade normal, detido por professores e gestores mais 

próximos ou mais distantes das escolas, perde a sua força diante dos princípios 

educacionais inclusivos, nos quais a identidade não é entendida como natural, estável, 

permanente, acabada, homogênea, generalizada, universal. Na perspectiva da inclusão 

escolar, as identidades são transitórias, instáveis, inacabadas e, portanto, os alunos não 

são categorizáveis, não podem ser reunidos e fixados em categorias, grupos, 

conjuntos, que se definem por certas características arbitrariamente escolhidas 

(SEESP-SEED/MEC, 2010, p.7).  

O Título um se encerra com considerações sobre ambientes escolares excludentes, 

realizando um paralelo com os ambientes propostos pela educação inclusiva. Nesse momento, 

reforça que a instituição da identidade considerada “normal” serve como instrumento de poder na 

organização do ambiente escolar. Dessa forma, a identidade normal é “positiva em relação às 

demais, e sua definição provém do processo pelo qual o poder se manifesta na escola, elegendo uma 
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identidade específica através da qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas” (SEESP- 

SEED/MEC, 2010, p.7).  

No paragrafo final, faz-se um alerta aos atores do espaço escolar sobre seu papel de sujeitos 

e o poder que essa posição lhes confere. Além disso, reforça-se a crítica ao discurso que restringe a 

educação inclusiva ao trabalho com a diversidade, afirmando a necessidade de um posicionamento 

consciente em relação ao sentido da proposta inclusiva em relação à diferença no contexto escolar. 

Como é possível observar no trecho a seguir: 

Atenção, pois ao denominarmos as propostas, programas e iniciativas de toda ordem 

direcionadas à inclusão, insistimos nesse aspecto, dado que somos nós mesmos quem 

atribuímos significado, pela escolha das palavras que utilizamos para expressá-lo. É 

por meio da representação que a diferença e a identidade passam a existir e temos, 

dessa forma, ao representar o poder de definir identidades, currículos e práticas 

escolares (SEESP-SEED/MEC, 2010, p.8). 

No título dois, “Escola dos Diferentes ou Escola das Diferenças?”, é possível perceber a 

mesma sintonia com as análises discursivas presentes no título anterior. O texto se inicia com a 

afirmação de que a educação inclusiva concebe a escola como espaço de todos, no qual os alunos se 

desenvolvem nas suas diferenças. Afirmando que “Nas escolas inclusivas, ninguém se conforma a 

padrões que identificam os alunos como especiais e normais, comuns. Todos se igualam pelas suas 

diferenças!” (SEESP-SEED/MEC, 2010, p.8). 

Nesse título, há uma variação no fluxo do discurso até então adotado, através da proposição 

de um questionamento que sugere a indicação de ações para o estabelecimento da escola descrita 

como inclusiva:  

Como garantir o direito à diferença nas escolas que ainda entendem que as diferenças 

estão apenas em alguns alunos, naqueles que são negativamente compreendidos e 

diagnosticados como problemas, doentes, indesejáveis e a maioria sem volta? 

(SEESP-SEED/MEC, 2010, p.9).  

O texto sugere como resposta para a pergunta acima o estabelecimento de um movimento de 

reflexão em relação às práticas de ensino que as escolas adotam. Dessa maneira, afirma que:  

O questionamento constante dos processos de diferenciação entre escolas e alunos, 

que decorre da oposição entre a identidade normal de alguns e especial de outros, é 

uma das garantias permanentes do direito à diferença. Os alvos desse questionamento 

devem recair diretamente sobre as práticas de ensino que as escolas adotam e que 

servem para excluir (SEESP-SEED/MEC, 2010, p.8). 
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O texto prossegue com a afirmação de que procedimentos utilizados como estratégias para 

lidar com a presença da diferença no espaço escolar, como a manutenção das classes especiais, 

precisam “ser indagados em suas razões de adoção, interrogados em seus benefícios, discutidos em 

seus fins, e eliminados por completo e com urgência” (SEESP-SEED/MEC, 2010, p.9). 

Na conclusão do texto, faz-se um apelo ao despertar para o sentido “includente” da escola 

das diferenças, relacionando essa nomenclatura à escola que se pretende inclusiva. Afirmando que 

“Essas escolas reúnem, em seus espaços educacionais, os alunos tais quais eles são: únicos, 

singulares, mutantes, compreendendo-os como pessoas que diferem umas das outras” (SEESP-

SEED/MEC, 2010, p.8). 

Ao longo dos títulos escolhidos para análise, foi possível observar que o material defende 

constantemente a necessidade de mudanças em busca da implementação de uma lógica que tenha 

como princípio os conceitos de diferença e identidade.  Apresentando um discurso bastante 

explicito em relação ao entendimento e à defesa da centralidade dos conceitos de identidade e 

diferença na perspectiva inclusiva.  

CONCLUSÕES 

A partir das considerações sobre identidade e diferença no referencial aqui assumido, é 

possível entender que o movimento de separar escolas normais e especiais, ou ainda, antes disso, 

negar o acesso das pessoas com deficiência à educação escolar, faz parte de uma concepção pautada 

em padrões estabelecidos socialmente.  

A implementação das políticas inclusivas representa um passo importante para garantia do 

direito de todos à educação, mas não soluciona totalmente o problema.  Entender como surge o 

“normal” é essencial para o estabelecimento de sociedades menos excludentes, onde, talvez, não 

seja necessário falar de inclusão escolar; onde os alunos apenas ocupem seus lugares de direito, 

contanto com a estrutura necessária. 

Conceber o mundo como um espaço fluido, arena de constantes trocas e negociações entre 

sujeitos imersos em culturas distintas e que por sua vez fazem interpretações particulares, traz a 

possibilidade de um olhar mais coerente com a hetegeroneidade cada vez mais presente em nosso 

tempo (SILVA, 2000).  
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O contexto dessas ideias parece mais propicio ao desenvolvimento de espaços em seja 

possível a convivência com as diferenças conforme apregoa a proposta educacional inclusiva, 

possibilitando, assim, a consolidação de um modelo educacional que, de fato, acolha a todos os 

alunos. No entanto, o caminho em direção às escolas inclusivas implica mudanças substanciais na 

maneira como enxergamos a própria educação, implicando inovações que requerem um esforço de 

atualização e restruturação dos padrões em que funciona a maioria das escolas brasileiras (GLAT, 

2011).  

São inúmeros os desafios provocados pela política educacional inclusiva, envolvendo a 

superação de padrões estabelecidos e a capacidade de lidar pedagogicamente com as diferenças. 

Nesse sentido, entendemos que os estudos que se pautam nas teorias pós-estruturalistas tem muito a 

acrescentar a uma sociedade e a uma educação que se pretendem inclusivas. 
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Resumo 

A efetivação do processo de inclusão escolar no Brasil representa um desafio para a educação atual, 
devido à inadequação da estrutura da maioria dos sistemas de ensino e, consequente mente das 
unidades de ensino, aos preceitos que consubstanciam a proposta. O objetivo deste trabalho é 
problematizar os conceitos de identidade e diferença nas propostas educacionais inclusivas conforme 
aparecem na publicação do Ministério da Educação (MEC) “A Escola Comum Inclusiva”. O referido 
fascículo faz parte de coleção “A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar” que foi 
distribuído gratuitamente nas escolas públicas do país com o objetivo de auxiliar no processo de 
capacitação profissional para atuação dentro dos preceitos da Educação Inclusiva. Nesse estudo, 
analisamos as ideias presentes no documento citado, tendo como referencial teórico autores que tratam 
sobre identidade e diferença na perspectiva pós-estruturalista, bem como pesquisadores que tratam 
sobre os desafios para construção de uma Educação Inclusiva. As análises apontam que os conceitos de 
identidade e diferença aparecem como centrais no material analisado, além de indicarem consonância 
entre as ideias presentes no documento e as reflexões fomentadas pela perspectiva pós-estruturalista. 
Entendemos que as reflexões deste estudo poderão ampliar as discussões em torno dos princípios que 
fundamentam a proposta educacional inclusiva. 

Palavras-chave: Educação Especial; Políticas de Educação Inclusiva; Identidade; Diferença. 
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INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais a escola passou a ter novos atores, marcados por diversas identidades, 

oriundos de diferentes espaços e de variadas classes socioeconômicas. Os objetivos da educação 

escolar têm se direcionado para a formação cidadã e almejam alcançar o modelo de uma sociedade 

igualitária e democrática. Nesse contexto, verifica-se o crescente interesse em discutir o papel da 

educação na constituição dos sujeitos e as possíveis contribuições que a escola pública poderia 

promover em prol do desenvolvimento social de seus alunos. 

A partir das décadas de 1950 e 1960, a educação brasileira vivenciou o início de uma 

significativa contribuição de processos educativos que uniam componentes culturais de diferentes 

grupos populares (MATTOS, 2014). Passava-se a dar atenção aos grupos marginalizados tanto 

social quanto culturalmente. Havia a necessidade de um atendimento adequado à nova perspectiva 

de se promover uma Educação Inclusiva. 

Hoje, com relação não apenas à Educação Especial, mas também à Educação Inclusiva de 

uma maneira geral, as escolas estão vivendo um momento de transição de um modelo pautado na 

integração para um modelo pautado na inclusão (MANTOAN, 2005). Essa transição tem sido lenta 

e gradativa e, por não ser fácil, também não pode ser considerada tarefa simples. Ela determina uma 

renovação do nosso sistema escolar. Demanda um novo olhar para a formação de professores, 

novas práticas pedagógicas, novas formas de relação professores – alunos - conteúdos, novas 

formas de organização dos espaços escolares.  

No que diz respeito às escolas, a ideia é de que os alunos com deficiência sejam incluídos 

em escolas de ensino regular e para isto todo o sistema regular de ensino precisa ser revisto, de 

modo a atender as demandas individuais de todos os estudantes. 

No entanto, nos perguntamos: como os estudantes das Licenciaturas em Física e Matemática 

e da especialização em Ensino de Ciências e Matemática do campus Volta Redonda entendem o 

significado de Educação Inclusiva? 

Considerando que é de extrema importância que a comunidade escolar conheça sua 

realidade, pois como afirma Jesus (2004) mudanças nas práticas se sustentam “no profundo 

conhecimento da cultura da escola, em que seus membros tenham consciência de si próprios, de 

suas ações e do seu ambiente” (p. 46), o presente trabalho tem como objetivo apresentar as 

percepções desses estudantes a respeito dos conceitos sobre Educação Inclusiva. O intuito desta 

investigação é que a partir da identificação do que representa a Educação Inclusiva para este grupo 
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possamos pensar formas de contribuir para a formação dos mesmos. E, ainda, oportunizar um 

movimento reflexivo que culmine na eliminação de entendimentos equivocados e possibilite ações 

de fato inclusivas na prática docente. 

Organizamos este estudo da seguinte forma: num primeiro momento delineamos a 

fundamentação teórica sobre o significado de Educação Inclusiva, formação inicial e continuada do 

professor. Em seguida os procedimentos metodológicos para a realização da investigação junto aos 

estudantes. Logo após, destacamos as percepções dos estudantes sobre o tema proposto e, por fim, 

as conclusões. 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

A inclusão escolar é uma temática que vem sendo discutida com mais ênfase a partir da 

década de 1990, ganhando forças por meio da construção de documentos e eventos importantes, tais 

como: a Declaração de Salamanca (1994); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN (1996); a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, 

por meio da Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007 (BRASIL, 2008). Diante disso, questões 

estão surgindo na comunidade escolar e precisam dar conta da formação dos professores a respeito 

da temática. 

Dentre os princípios apontados pela Declaração de Salamanca (1994), vale ressaltar: 

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições 

físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 

crianças com deficiência e crianças bem-dotadas; crianças que vivem nas ruas e que 

trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; crianças de minorias 

linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas 

ou marginalizadas (UNESCO, 1994, p.17). 

Em virtude disso, as instituições de ensino e as pessoas que delas fazem parte precisam estar 

preparadas para receber e trabalhar com essa diversidade. Mas, será que estão preparadas? O que 

entendem por Educação Inclusiva? 

Conforme apontado, a Educação Inclusiva é um processo dinâmico e contínuo de 

reestruturação administrativa e pedagógica das instituições escolares. Não é somente “aceitar” o 

aluno com deficiência na escola, mas oferecê-lo um ensino de qualidade. 

Autores como Mantoan (2005), apontam que a reformulação da escola para incluir os 

excluídos, precisa ser uma revolução que a ponha do avesso em sua razão de existir e em seu 
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ideário político pedagógico. Temos que descobrir e criar meios pelos quais a escola possa vivenciar 

a diferença, mas sem fragmentar-se em modalidades de ensino, sem impor nem fixar identidades, 

especializando-se neste ou naquele aluno. 

Ao se realizar referências à Educação Inclusiva são suscitados os mais variados sentimentos: 

desde incertezas e angústias até entusiasmos e paixões. Silva e Aranha (2005) afirmam que: 

[...] a mudança de um sistema educacional, que se caracterizou tradicionalmente por 

ser excludente e segregatório, para um sistema educacional que se comprometa 

efetivamente a responder, com qualidade e eficiência, às necessidades educacionais de 

todos, inclusive às dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, 

exige um processo complexo de transformação tanto do pensar educacional, como da 

prática cotidiana do ensino (SILVA, ARANHA, 2005, p. 374). 

Esses sentimentos antagônicos, segundo Souza (2005), são perfeitamente compreensíveis 

tanto por estarmos inseridos em uma sociedade que mantém cristalizadas concepções tradicionais e 

preconceituosas, quanto pela “novidade desafiadora” proposta pela Educação Inclusiva. 

A inclusão educacional exige professores preparados para agir na diversidade, compreender 

as diferenças e valorizar as potencialidades de cada estudante, favorecendo, assim, a aprendizagem 

de todos. (PIMENTEL, 2012) 

Portanto, atender às demandas da nossa sociedade, que está em permanente processo de 

transformação em vários aspectos, entre eles apresenta-se a questão da inclusão, requer contínua 

formação do professor, que formará a criança, o jovem e o adulto, que também estão em constante 

processo de mudança. 

Essa permanente formação, como enfatiza Veiga (1998), deve ser entendida como 

ressignificação da identidade pessoal e profissional do professor ainda mais no atual contexto da 

diversidade no qual o processo de inclusão educacional é irreversível. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a consecução dos objetivos desta pesquisa elegemos a abordagem qualitativa de cunho 

exploratório tipo estudo de caso, de acordo com Gil (2007) e Ludke e André (1986). 

A realização da metodologia da nossa investigação procedeu-se em algumas etapas. A 

primeira constituiu-se em levantamento de bibliografia que permitisse realizar a construção da base 

teórica do estudo. Na segunda etapa coletamos os dados, tendo como instrumento a aplicação de um 
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questionário para estudantes dos cursos de licenciaturas e especialização do campus para obter uma 

visão do grupo sobre Educação Inclusiva. A última etapa referiu-se a análise do material coletado à 

luz da fundamentação teórica. 

Para a coleta de dados escolhemos a aplicação de um questionário composto de questões 

objetivas e subjetivas para captar as percepções sobre a Educação Inclusiva, que foi aplicado in loco 

para os estudantes das licenciaturas e por meio de questionário on-line para os alunos da 

especialização. Vale destacar que os participantes da pesquisa das licenciaturas compõem turmas de 

períodos iniciais e finais dos cursos, totalizando 39 estudantes respondentes. Da turma de 15 alunos 

da especialização obtivemos a resposta de 13 destes. 

Para este estudo o foco foi a análise das respostas à questão: o que é Educação Inclusiva, 

com o intuito de diagnosticar as impressões já existentes sobre o assunto. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A respeito da opinião dos estudantes da formação inicial sobre a Educação Inclusiva, 

percebemos observando o quadro 1 que há uma diversidade nas categorias de respostas 

apresentadas, apesar de algumas delas possuírem significados aproximados. 

Dos dados apresentados chama a atenção quase 25 % dos estudantes ter identificado a 

Educação Inclusiva como aquela que atende a todos os públicos, aproximando-se do conceito como 

propostos por diversos estudos e programas políticos mais atuais. Em contraposição, mais de 36% 

dos respondentes identificou a Educação Inclusiva como aquela voltada para atendimento exclusivo 

de alunos com algum tipo de deficiência (educação voltada aos deficientes – 14.3%; prática de 

ensino voltada ao deficiente – 4.1%; apoio ao deficiente – 2%; educação para pessoas que 

necessitam de condições especiais – 16.3%). Além disso, dois participantes da pesquisa afirmaram 

não saber conceituar Educação Inclusiva. 

Em relação às respostas dos estudantes da formação continuada apontados no quadro 2, 

aproximadamente 46% associou Educação Inclusiva como aquela voltada para atendimento de 

todos. Já 38,5% dos participantes relacionou esta modalidade de ensino ao atendimento ou inserção 

de alunos com alguma necessidade específica na escola. 

Constatamos que os estudantes em sua maioria, sabem o conceito mais aproximado de 

Educação Inclusiva destacando o uso do termo processo e modelo de educação. Conhecer a 
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definição não quer dizer que possuem práticas pedagógicas inclusivas, mas sem dúvida, já é um 

avanço nos discursos. 

CONCLUSÕES 

Por meio deste estudo, concluímos que os estudantes das licenciaturas e da especialização 

do IFRJ campus Volta Redonda, em sua maioria, definem Educação Inclusiva como processo e 

modelo educacional da pessoa com deficiência na escola regular. Com esta pesquisa, fica evidente a 

necessidade de fomentar ações, cursos, oficinas, palestras e eventos em geral acerca dos paradigmas 

da inclusão escolar. A formação deve considerar o máximo possível, o ambiente profissional dos 

docentes, favorecendo situações que mobilizem seus recursos no contexto da ação e, ao mesmo 

tempo, levá-los a fazer uma análise reflexiva, crítica e contínua de sua prática, na busca de 

superarem as suas dificuldades. 

Partindo do exposto percebemos que as definições apresentadas pela maior parte dos 

estudantes se aproximam do conceito ideal de Educação Inclusiva e poderá oferecer subsídios para 

uma prática pedagógica adequada para as pessoas com deficiência. 

Por meio da análise dos conceitos apresentados observamos que ainda há equívocos em 

relação a termos relacionados a uma educação para todos que rompe as barreiras de somente 

“aceitar” um aluno com alguma necessidade educacional especial. Para estes o paradigma da 

integração ainda está presente, pois esperam que o aluno atenda às expectativas da escola e não o 

contrário. 
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ANEXO 

Quadro 1. Caracterização das respostas dos alunos da formação inicial 

O que é Educação Inclusiva? Matemática Física % 

Educação voltada aos deficientes 6 1 14,3 

Educação para todos 11 1 24,5 

Técnica para encaixar um indivíduo na escola 9 1 20,4 

Prática de ensino voltada aos deficientes 0 2 4,1 

Apoio ao deficiente 1 0 2 

Educação para pessoas que necessitam de 
condições especiais 

5 3 16,3 

Se dá através da diversidade humana 2 0 4,1 

Educação igual para todos 5 1 12,2 

Não sei 0 1 2 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 460 

Quadro 2. Caracterização das respostas dos alunos da formação continuada 

O que é Educação Inclusiva? Total % 

Educação que inclui todos os alunos sem exceção.  
3 

2
3 

Conjunto formado por ambiente e pessoas preparadas para lidar com o 
aprendizado de um aluno com algum tipo de deficiência. 

 
1 

 
7,7 

Aquela que amplia o acesso da diversidade de discentes com estratégias de ensino 
e aprendizagem adequados além de adaptações físicas e estruturais do ambiente 

escolar. 

 
1 

 
7,7 

Educação que integra  e acolhe  todos os alunos com suas particularidades. 2 15,4 

Inserção de alunos com necessidades especiais no ensino regular 2 15,4 

Estratégias e métodos voltados para proporcionar e melhorar o processo de 
ensino-aprendizagem. 

2 15,4 

Incluir alunos com necessidade  respeitando suas capacidades cognitivas e 
possibilitando o convívio social. 

1 7,7 

Educação que aproxima os alunos especiais da realidade educacional. 1 7,7 

Promover a aprendizagem de todos. 1 7,7 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Resumo 

A inclusão da pessoa com deficiência na escola regular é uma temática bastante discutida atualmente, 
amparada pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. 
Entretanto, para ser efetivada torna-se importante compreender as demandas existentes na comunidade 
escolar para constituir um ambiente inclusivo. O estudo em questão do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) teve como objetivo conhecer as percepções dos estudantes das 
Licenciaturas em Física e Matemática e estudantes da Especialização em Ensino de Ciências e 
Matemática do IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia campus Volta Redonda a 
respeito do conceito de Educação Inclusiva. Trata-se de um recorte de uma pesquisa de enfoque 
qualitativo do tipo estudo de caso. Para a coleta dos dados, foi utilizado o questionário in loco para os 
estudantes das licenciaturas e outro no Google Forms para os estudantes da especialização que perguntou 
sobre o significado de Educação Inclusiva. Os resultados da investigação indicaram que ainda há 
equívocos em relação a termos relacionados a uma educação para todos que rompe as barreiras de 
somente “aceitar” um aluno com deficiência na escola regular. O trabalho constituiu-se como 
instrumento eficaz de sensibilização e mobilização da comunidade ao proporcionar uma reflexão mais 
sistemática sobre o tema. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Formação Inicial; Formação Continuada. 
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INTRODUÇÃO 

Para além de seu significado histórico e do suporte jurídico proporcionado pela Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CPCD), incorporada na legislação brasileira através 

do Decreto 6.949 de 2009, ainda há a necessidade de se pensar sobre o processo de inclusão das 

PcDs, tarefa que se traduz em uma série de desafios, destacando-se o enfrentamento da diversidade 

humana. Neste caso, está-se a referir a respeito da condição, das especificidades e particularidades 

que cada ser humano exprime nos seus múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si. 

É com a intenção de expandir conhecimentos e possibilidades que este estudo pretende 

ancorar-se nos pressupostos da EA na perspectiva crítica de reflexão sobre contribuições no 

processo de inclusão social da PcD. Defende-se esse caminho quando, entre muitas definições, 

encontra-se em Loureiro e outros (2011, p. 29) afirmações sobre a EA: 

Como elemento que permite a reflexão entre o “eu” e o “outro” pela prática reflexiva 

envolvendo capacidade crítica, dialógica entre os diferentes saberes, condição 

fundamental para a transformação de uma ou mais realidades e também das condições 

de vida. A relação do “eu” com o “outro” é indispensável nos processos de inclusão da 

PcD. 

Sem essa relação, não há viabilidades de contemplar as demandas que cada pessoa requer, 

possibilitando, assim, desvelar a restrição à participação da PcD na sociedade de forma clara e 

inequívoca. Assim, esse estudo fundamenta-se a partir de uma matriz que compreende a educação 

como elemento de transformação social inspirado no diálogo, no exercício da cidadania, no 

fortalecimento dos sujeitos, na criação de espaços coletivos de estabelecimento das regras de 

convívio social, na superação das formas de dominação capitalista, na compreensão do mundo em 

sua complexidade e da vida em sua totalidade. 

AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROCESSO DE INCLUSÃO 

A separação entre os seres humanos e natureza está refletida em toda a produção humana, 

desconsiderando que o ambiente é uma parte que precisa ser compreendida por inteira. Não 

podemos eximir que essa compreensão de “uma parte” vivenciada por toda evolução da 

humanidade possibilitou um comportamento egoísta, em que o homem sempre se posiciona como 

parte central, deixando as “outras partes” que, por natureza, constituem o ambiente, sempre à sua 
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disposição, anulando assim a percepção das relações de interdependência que existem entre os 

elementos que compõem a natureza.  

Para Capra (2006, p. 20): 

As últimas duas décadas de nosso século vêm registrando um estado de profunda crise 

mundial. É uma crise complexa, multidimensional, cujas facetas afetam todos os 

aspectos de nossa vida – a saúde e o modo de vida, a qualidade do meio ambiente e 

das relações sociais, da economia, tecnologia e política. É uma crise de dimensões 

intelectuais, morais e espirituais; uma crise de escala e permanência sem precedentes 

em toda a história da humanidade. Pela primeira vez, temos que defrontar com a real 

ameaça de extinção da raça humana e toda a vida do planeta. 

Desta forma, as políticas públicas para a EA são decisões e ações de governo e de outros 

atores sociais indispensáveis para aproximar, a partir da reflexão, a relação homem versus natureza, 

considerando que a política trata das divergências dos atores sobre a existência ou gravidade de um 

determinado problema e a dimensão técnica, na qual se verifica a adequação de instrumentos à 

resolução de problemas. Atribuímos a Educação como ato político, como elemento de dimensão 

técnica indispensável para o sujeito como meio de transformação social e atitudinal. 

Provocado pelos desafios da contemporaneidade na educação em direitos humanos com 

vistas nas contribuições que a EA pode corroborar no processo de inclusão social da PcD é mister 

compreender que responsabilizar-se e respeitar o ambiente está implicitamente em cuidar da vida. 

Silva e Tiriba (2014, p. 12) afirmam que “não há como respeitar direitos humanos se não se respeita 

o universo em que se vive”. 

 Os autores (2014, p. 15) acrescentam:  

A natureza é um legítimo outro! Esta ideia está na contramão das concepções que 

orientam o modelo de desenvolvimento capitalista, urbano e industrial, que, em busca 

de matérias-primas de consumidores (as) de mercadoria, expande fronteiras, domina 

territórios e coloniza outros povos, desrespeitando direitos humanos, produzindo, ao 

mesmo tempo, desequilíbrios ambientais, desigualdade social e sofrimento psíquico. 

A clareza sobre esta realidade é importante para todos que fazem a educação e que 

pretendem multiplicar propostas que valorizem o respeito à vida no sentido de desbravar barreiras 

em favor da autonomia, do atendimento e respeitar as diferenças colocando o ser humano como 

sujeito evolutivo, dinamizando suas conquistas individuais e potencializando suas habilidades e 

especificidades.  Refletir sobre as políticas públicas da EA é pensar na perspectiva do coletivo, 
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porque é na coletividade que se compreende a liberdade, a qual deve ser ponderada quando acaba a 

do outro. 

Conduzir a PcD como participante integral no processo de construção da cidadania é uma 

questão de direito fundamental, é proporcionar o seu lugar no universo denominado por Capra 

(2006) como a “teia da vida” onde cada pessoa transmite seu sentido de entrelaçamento e de 

interdependência de todos os fenômenos, ou seja, a PcD no meio ambiente é tão importante para o 

organismo social quanto os demais. Para tal, basta nos colocarmos no lugar do outro, percebermos 

as singularidades e especificidades de cada pessoa, interpretando que cada um possui ritmo de 

aprendizagem que diverge em suas habilidades e dificuldades de interação com o meio.  

É com este sentimento que se vislumbra a EA de forma interdisciplinar, conforme está na 

fala da Professora 1 do grupo focal, “A Educação Ambiental e a Educação Inclusiva trabalham 

interdisciplinarmente, ambas têm como finalidade inserir os cidadãos na sociedade”. Desta forma, 

evidencia-se que a EA e a EI são importantes nas práticas do dia a dia da escola, são áreas amplas 

de vertentes que auxiliam a melhoria das PcD. Sendo assim, não se pode deixar de considerar os 

objetivos essenciais dos pressupostos tanto da EA quanto da EI, conforme é possível identificar na 

fala do Professor 2 do grupo focal, “ EA possibilita a reflexão com base em trabalho educacional e 

pedagógico envolvendo aspectos do meio ambiente, o homem e a sociedade em geral e as relações 

envolvidas”, e a EI orienta para o protagonismo de “processo que oportuniza o acesso das pessoas 

em sua diversidade, com limitações, ao espaço escolar ou de convivência”. Ambas permitem a 

interação entre os alunos, além de tornar mais interessante o processo ensino-aprendizagem, porque 

eles participam e vivenciam a construção de novos conceitos, fazendo com que se tornem cidadãos 

mais participativos. 

Também alerta para não ficar somente no plano das ideias e da multiplicação de 

informações, porém, no sentido da existência, em que o processo de conscientização se concretiza 

pela ação como conhecimento, pela capacidade de fazermos opções, por ter compromisso com o 

outro e com a vida conforme cita Loureiro (2006, p. 28) “É entender que não podemos pensar pelo 

outro, para o outro e sem o outro”. A inclusão social da PcD é realizada com seus pares conforme 

aborda Sassaki (2007) “nada sobre nós, sem nós: da integração a inclusão”. 

Neste contexto Loureiro, menciona (2006, p. 31): 

A educação ambiental possui princípios que deve ajudar a desenvolver uma 

consciência ética sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos este 

planeta, respeitar seus ciclos vitais e impor limites a exploração dessas formas de vida 
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pelos seres humanos. Deve estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito aos 

direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e interação entre as culturas. 

Nesse sentido, a EA se insere como possíveis respostas à preocupação da sociedade com o 

futuro da vida, vislumbrando a formação de aliança global para cuidar da Terra, e uns dos outros, na 

égide da ética, voltada à sustentabilidade, à paz e à justiça socioeconômica. As metas da EA 

conduzem e desempenham papéis fundamentais, devendo ser interpretada como importante 

emissária de valores e promoção da equidade entre os seres vivos e a natureza.   

É imprescindível que a EA seja inserida nas várias áreas do saber e que os seus pressupostos 

sejam importantes contribuintes na busca de rupturas e transformações dos valores e práticas sociais 

contrárias ao bem-estar público, à equidade, à solidariedade e à acessibilidade. 

Deste modo, torna-se necessário redefinir escolhas, produzir mudanças de hábitos e atitudes, 

quebrar paradigmas, promover ações em conjunto e que demandam tempo, vontade e solidariedade 

para que as transformações se efetivem a partir do que a EA define como agentes multiplicadores. 

A formação de agentes multiplicadores da EA na perspectiva crítica, evidencia o espaço da escola 

como um dos ambientes importantes para tal formação. Essa formação não deve ser admitida tão 

somente por determinados grupos sociais, mas por todos os indivíduos, entre os quais as PcDs. 

 Para que as relações se tornem harmônicas entre si, é importante compreender que a 

permanência de interferência excludente e não sustentável está na contramão da responsabilidade 

em respeitar, proteger e promover os direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem 

distinção de qualquer espécie ou tipo de deficiência, entre outras situações de diversidades que são 

alvos de preconceitos.  

Assim persistindo na direção contrária, temos grandes chances de sermos alvos da armadilha 

pragmática, na qual prevalecem as boas intenções e práticas ingênuas. Para Sato (2004, p 54), a 

tarefa da educação ambiental é reconstruir nova ética capaz de comportar a tensividade e o diálogo, 

recuperando o movimento das mãos e das mentes de cada sujeito. No caso da PcD, a diferença é o 

elemento de conexão social, pois, não se busca um mundo à parte, exclusivo, específico, ao 

contrário, busca-se compor este mundo em que “o todo” nada mais é que o conjunto de cada parte, 

que é sempre inteira. É o mesmo que dizer que a ideologia separatista muito consolidada e firmada 

na homogeneização por longos períodos torna-se inconcebível. 
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O CAMINHO METODOLÓGICO 

Quando decidimos chegar a um determinado lugar, o primeiro fator a ser observado é o 

melhor caminho que se pode tomar. Richardson (2014, p. 21) afirma que na ciência, os métodos 

constituem os instrumentos básicos que ordenam de início o pensamento em sistemas e traçam de 

modo ordenado a forma de proceder do cientista ao longo de um percurso para alcançar um 

objetivo. 

 É nessa direção que este estudo está sendo construído, tendo como objetivo compreender em 

que medida o processo pedagógico viabiliza as conexões entre a Educação Ambiental e a Educação 

Inclusiva em uma escola da rede pública estadual de ensino de Aracaju/SE. Trata-se de uma 

pesquisa de caráter qualitativo com viés no estudo de caso.  

A pesquisa em curso, está sendo realizada com as seguintes etapas: grupo focal com 7 

professores de uma escola da rede pública estadual de Sergipe, aprofundamento do problema e 

objetivo da pesquisa; revisão de literatura, mediante leituras de livros, dissertações, teses, artigos, 

revistas, documentos oficiais como o Plano Nacional de Educação (2014-2024), LDB 9394/96, 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental, Diretrizes Básicas para a Educação 

Especial, LBI e Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE). Ressalta-

se a realização de análise documental do Projeto Político-Pedagógico da escola, lócus da 

investigação. Não obstante restringir a pesquisa a levantamento bibliográfico e análise documental, 

esse estudo consiste também em pesquisa de campo com a utilização de questionário com perguntas 

abertas e fechadas para onze professores que fazem parte do quadro efetivo da Rede Estadual de 

Ensino e possuem cursos em Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de grupo focal 

com os professores e gestores da unidade educacional em questão.  

CONCLUSÕES 

Com base nas leituras realizadas para esse estudo, nas falas dos Professores do grupo focal, 

podemos afirmar que a EA compreende um campo de estudo essencial nos dias atuais, 

configurando um cenário integrador, em que falar sobre a EA é também falar sobre inclusão, uma 

vez que esta permite o contato direto entre as pessoas promovendo a reflexão, a troca de ideias e 

experiências que independem da sua condição física. E esse é o real valor da educação, a 

participação de todos nesse processo de construção de conhecimento, uma vez que cada indivíduo 
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pode fazer algo em benefício do socioambiental dentro de suas limitações e especificidades, cada 

ato por menor que seja vai ser de grande importância para o planeta. 

Nessa ótica, considera-se que muito a EA tem a contribuir para o processo de 

des(construção) frente à inclusão da PcD, pois, trata-se de política pública baseada no princípio 

constitucional da equidade como prerrogativa da integração entre os seres humanos e o meio 

ambiente e não somente da adaptação. E é esse processo que permite a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária, onde todos os indivíduos independentes de suas limitações 

podem unir forças e fazer algo para garantir a melhoria na qualidade de vida do planeta nos 

aspectos políticos, sociais e econômicos.  

Deste modo, a EA apresenta-se como base para o processo de mudanças, de quebras de 

paradigmas e de performances que impeçam o reconhecimento do outro por conta de diferenças 

físicas e comportamentais, o PcD pode ser responsável por grandes ações e suas limitações não são 

impedimentos, e é essa visão que a EA trabalha, a de que todos podem e devem promover ações 

para a mudança que necessitamos no planeta, e a inclusão é o primeiro passo para promover essa 

mudança, assim, percebemos que nesse caminhar, há limites, porém, há também possibilidades de 

integração entre a EA e a PcD. 
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Resumo 

O presente artigo objetiva discutir sobre as contribuições dos pressupostos da Educação Ambiental 
(EA) na concepção crítica do processo de inclusão social da Pessoa com Deficiência (PcD) na 
perspectiva de expandir conhecimentos e possibilidades, uma vez que a EA tem sido vista como uma 
prática interdisciplinar que mobiliza diferentes campos do saber, promovendo a integração e a 
comunicação entre as mesmas. O texto parte de uma pesquisa que está sendo desenvolvida pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe e que tem como 
objetivo compreender em que medida o processo pedagógico viabiliza as conexões entre a Educação 
Ambiental e a Educação Inclusiva em uma escola da rede pública estadual de ensino de Aracaju/SE. 
Em relação a metodologia do trabalho, trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo do tipo estudo de 
caso e técnica de coleta de dados estudo focal com 7 professores. Considera-se que EA como objeto de 
reflexão é fundamental na contribuição da inclusão social da PcD e tem a contribuir nesse processo por 
tratar de política pública baseada no princípio da equidade, do uso dos seus direitos e deveres como 
prerrogativa da integração entre os seres humanos e o meio ambiente, possibilitando a inclusão e a 
socialização entre os envolvidos no processo de ensino aprendizagem, sendo a escola uma base para 
que esse processo seja trabalhado e consolidado, uma vez que é um lugar de socialização, de formação 
de valores e de aprendizados, contribuindo para a formação de indivíduos mais críticos, independentes 
e conscientes do seu papel na sociedade, mesmo em meio às suas limitações.  

Palavras-chave: Educação Ambiental. Inclusão Social. Pessoa com Deficiência. 
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DIÁLOGOS ENTRE TECNOLOGIA ASSISTIVA E HUMANIDADES DIGITAIS EM UMA 

PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A presente pesquisa visa refletir sobre a importância do uso das Tecnologias (TA) Assistivas 

no processo de ensino e aprendizagem de educandos com necessidades educativas especiais, pois a 

apropriação de novas tecnologias pela humanidade vem proporcionando discussões em um campo 

emergente de difusão do conhecimento, denominado “Humanidades Digitais”, cujas Ciências 

Sociais e Humanas devem abordar e refletir visando aplicar e ampliar as pesquisas e ações voltadas 

para implementar uma cultura digital para a sociedade. 

Consideramos importante mencionar que, em termos procedimentais, propomos uma breve 

discussão qualitativa à partir do levamento da literatura a respeito da temática, cuja análise deverá 

reporta-se apenas em aproximar os diálogos entre tecnologia assistiva e humanidades digitais, sob a 

égide da educação inclusiva. 

Dessa forma, a abordagem do tema tem como centro de análise a Educação Especial, que 

vem assumindo, a cada ano, uma importância inegável no sistema educacional brasileiro, bem como 

o fortalecimento das identidades coletivas locais e grupos sociais que, historicamente vem sido 

marginalizados e subalternizados. 

Atualmente, a Educação Especial, vem sendo compreendida enquanto uma “área do 

conhecimento que busca desenvolver teorias, práticas e políticas direcionadas ao atendimento e a 

melhoria da educação de pessoas com algum tipo de  necessidade educacional especial” 

(PLETSCH, 2010, p.84), quais sejam: visual, auditiva, mental, transtornos globais do 

desenvolvimento (autismo, psicose, síndromes), deficiências múltiplas, deficiências físicas e 

motoras, condutas típicas e altas habilidades (superdotação).  

Infere-se que o tema proposto tem seu entrelaçamento com as “Humanidades Digitais” 

devido a relevância que as “HDs” têm operado nos dias atuais na produção do conhecimento, bem 

como a ressignificação política, ideológica e, sobretudo, intelectual. Por se tratar de um termo 

relativamente novo, “Humanidades Digitais”, ainda é pouco estudado em nosso meio, sendo uma 

área acadêmica interdisciplinar que fornece metodologias específicas da área das tecnologias 

digitais para serem incorporadas na investigação nas Humanidades como um todo, trazendo  um 

grande impacto em nossa sociedade. 

Nessa direção, este artigo é decorrente da investigação, em andamento, para a dissertação de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação Interdiciplinar em Humanidades Digitais – 
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PPGIHD/UFRRJ, cuja pesquisa está vinculada ao grupo de pesquisa Observatório de Educação 

Especial e Inclusão Educacional do Programa de Pós –Graduação em Educação, Contextos 

Contemporâneos e Demandas Populares - PPGEduc/UFRRJ, sob orientação da Profª. Drª. Márcia 

Denise Pletsch. 

O foco da nossa pesquisa abordará a construção do conhecimento a partir do 

desenvolvimento e da conjugação de aspectos que determinarão a qualidade da utilização das 

tecnologias assistivas no processo de ensino e aprendizagem de educandos com deficiência. 

Neste contexto, refletindo sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas à partir das 

discussões e contribuições das Humanidades Digitais e suas tecnologias digitais, sobretudo, 

inclusivas, objetiva-se apropriar-se dos princípios democráticos e igualitários, que deva atender as 

necessidades de todos os educandos. 

Assim, percebe-se que, a educação inclusiva, pressupõe uma transformação no modo 

organizacional da escola, de maneira que esta possa, de fato, receber todos os alunos, além de criar 

estratégias diferenciadas que garantam a participação e as condições necessárias para que as 

crianças com deficiência tenham direito de aprender em igualdade de oportunidades (GLAT; 

BLANCO, 2007). 

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E HUMANIDADES DIGITAIS: UMA ABORDAGEM 

INCLUSIVA  

Infere-se que, nas últimas duas décadas do atual século, o conceito de “Humanidades 

Digitais”, vem ganhando espaço nas discussões e reflexões nas pesquisas acadêmicas, o que vêm 

ampliando ou modificando os métodos de investigação tradicionais. Para Silva, Almeida e Hooper 

(2016, p. 02) “o campo das chamadas humanidades digitais tem operado na contemporaneidade 

como uma forma de reposicionamento intelectual, político e ideológico frente à inserção das 

tecnologias computacionais em muitas esferas da sociedade”.  

Dessa maneira, a que se refletir sobre os impactos resultantes da aproximação entre as novas 

tecnologias digitais e as práticas acadêmicas tradicionais,  pois essa incursão ao campo das 

tecnologias digitais, terminaram por demandar das humanidades uma autoanálise crítica, levando-

nos a questionar e refletir sobre o trabalho das ciências humanas, no sentido de ampliar  e 

democratizar o conhecimento socialmente construído. 
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Diante deste contexto, na atualidade, estamos imersos em uma desafiadora realidade, sendo 

assolados por uma criatividade que muitas das vezes, escapa ao plausível, onde os limites da 

imaginação humana se encontra em uma tênue linha, entre o impossível, nos fazendo experimentar 

uma “alta tecnologia”, que rompendo barreiras, alargou fronteiras, revolucionou as comunicações, 

“democratizou” as informações, redimensionou o conhecimento científico e fez aparecer a cultura 

de massas.  

Para além do surgimento das altas tecnologias, o fenômeno da globalização impulsionou e 

transformou o mundo local, onde as redes sociais, as mídias e o aprendizado de máquinas, 

diminuíram as “distâncias” entre os homens. 

É neste contexto, tão criativo, inovador e intenso que devemos refletir como as grandes 

tecnologias, fruto das inovações científicas, em um mundo cada vez mais conectado, irá auxiliar no 

protagonismo social dos indivíduos com deficiências na garantia de: acessibilidade, inclusão e 

cidadania, conceitos que vêm assumindo lugar de destaque na sociedade. 

Assim, as tecnologias assistivas, com seus recursos, produtos, equipamentos, metodologias e 

práticas, se apresenta como uma via que assegura a acessibilidade e a consequente, inclusão, fatores 

estes que visibilizam a cidadania dos deficientes, com a real intenção de transformar as inovações 

tecnológicas em algo duradouro, diante da efemeridade dos meios de comunicação. 

CONCEITUANDO HUMANIDADES DIGITAIS 

O Manifesto of Computation Social Science (THATCAMP, 2011), define Humanidades 

Digitais como um conceito transdisciplinar que apresenta métodos, dispositivo e perspectivas 

heurísticas relacionadas com processo de digitalização no campo das ciências humanas e sociais. 

Infere-se que, a expressão Humanidades Digitais compreende um novo campo 

interdisciplinar, que busca o entendimento do impacto no uso das tecnologias digitais sobre as 

humanidades. Este campo gera a oferta de novas possibilidades de desenvolvimento de pesquisas 

para o ensino em humanidades.  

As Humanidades Digitais, não possuem um conceito totalmente consolidado, porém vêm se 

apresentando como um movimento em expansão, estando presente nas universidades, centros de 

pesquisa e instituições de memória, bibliotecas, arquivos e museus que, trabalhando em conjunto 

com pesquisadores, que passam a ter seus acervos digitalizados, ampliando o acesso e agregando 
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valor a sua pesquisa, sejam através da utilização de plataformas, ferramentas e aplicações, como aos 

métodos digitais de pesquisa, como a mineração de textos e a mineração de dados.  

Nesse cenário, ao surgir como campo interdisciplinar, as Humanidades Digitais propõem a 

reflexão sobre as práticas sugeridas pela introdução da tecnologia digital no âmbito das unidades de 

informação e cultura.  

Estas práticas vão além da preocupação do uso de ferramentas tecnológicas empregadas às 

humanidades, gerando questões filosóficas próprias relacionadas a apropriação das tecnologias 

aliadas aos processos de disseminação, acesso, recuperação da informação e criação de novos 

conhecimentos. 

Importante destacar que, a BigData (simulações em grande escala, manipulação de grande 

quantidade de dados, inclusão de usuários na produção de informação, novos tipos de dados, novas 

aplicações das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e modelos computacionais em 

grande escala) se apresenta como uma das características das Humanidades Digitais.  

Segundo o Manifesto of Computation Social Science, a manipulação destes grandes volumes 

de dados é muito importante para gerar soluções para os desafios enfrentados pela humanidade, 

porém as soluções não vêm de forma simples e não se apresentam facilmente. 

Apesar de ter seu início atrelado a Ciência da Computação, as HDs permitem que haja uma 

comunicação entre várias áreas do conhecimento e aqui vive a interdisciplinaridade, outra 

importante característica da Ciência Social Computacional, ou seja, das Humanidades Digitais. 

Assim se faz necessário entender comportamentos, descobrir qual é o melhor método de 

pesquisa e tratamento de dados e, qual teoria envolve determinada situação, sendo este o grande 

desafio a ser trabalhado. 

CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA 

Diversos são os conceitos de Tecnologia Assistiva, no que se refere aos níveis nacional e 

internacional, no entanto, em nosso país, o Comitê Nacional de Ajudas Técnicas (CAT), que passou 

a ser denominado Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva (SNPD, 2012), em reunião 

plenária de 14 de dezembro de 2007, aprovou por unanimidade, o seguinte conceito: 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica  interdisciplinar, 

que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de 
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pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 

A Lei Brasileira da Inclusão (LBI) – Lei nº 13.146 (Brasil, 2015), em seu artigo 3º, 

corrobora e complementa a definição supracitada ao assinalar que Tecnologia Assistiva ou ajuda 

técnica refere-se a: 

Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 

serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à 

participação, da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando à sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 

Sendo assim, a Tecnologia Assistiva (TA) é considerada como o resultado da aplicação de 

avanços tecnológicos em áreas já estabelecidas, sendo uma disciplina em que profissionais de várias 

áreas do conhecimento têm o domínio, interagindo para restaurar a função humana, daí sua 

aproximação com o campo de conhecimento das Humanidades Digitais (HD), uma vez que a TA 

diz respeito a pesquisa, fabricação, recursos, uso de equipamentos ou de estratégias que visam 

potencializar as habilidades funcionais das pessoas com deficiência, desde suas atividades mais 

básicas de autocuidado até o desempenho de atividades profissionais. 

Iniciamos este diálogo apresentando e discutindo conceitos de Inclusão, Humanidades 

Digitais e Tecnologia Assistiva. Na sequência deste trabalho, apresentaremos reflexões sobre estes 

conceitos, metodologias e recursos relativos à acessibilidade destes produtos digitais e sua efetiva 

abrangência inclusiva às pessoas com deficiência. 

TECNOLOGIA ASSISTIVA E HUMANIDADES DIGITAIS: POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO 

Na atualidade é inegável que os principais avanços científicos que temos a oportunidade de 

utilizar estão atrelados ao surgimento e o desenvolvimento das tecnologias digitais. Estas 

tecnologias ampliam as habilidades cognitivas, motoras e sensoriais, a ponto de não mais 

conseguirmos vivermos sem elas na contemporaneidade. Porém, muito pouco tem se empregado na 

Educação, como meio para favorecer o aprendizado das pessoas com deficiência, em ambientes de 

aprendizado que sejam significativos, contextualizados e inclusivos. 

É importante destacar que o uso das tecnologias digitais pode provocar mudanças na 

concepção de novas metodologias para a Educação, favorecendo a construção de ambientes de 

aprendizagem que exploram o potencial das tecnologias na direção de ambientes ricos, 
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contextualizados, acessíveis, no sentido de desenvolver uma nova perspectiva de educação centrada 

no humano e em suas potencialidades. 

Na contemporaneidade, observamos que um dos grandes desafios da sociedade e do sistema 

educacionais brasileiros, em diferentes níveis e modalidades, tem sido a criação de estratégias 

relativas à inclusão das pessoas com deficiência, a fim de que se cumpram os pressupostos 

presentes na legislação vigente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo do que foi brevemente exposto neste artigo, direcionamos nosso olhar  as 

possibilidades de pesquisas, reflexões e contribuições que as Humanidades Digitais, consideradas 

aqui enquanto um conceito interdisciplinar que cria métodos digitais de pesquisa, baseado no uso 

dos instrumentos de tecnologia para coletar, gerir e disseminar dados e informações com intuito de 

produzir novos e originais conhecimentos nas áreas de ciências sociais, ciências sociais aplicadas e 

ciências humanas.  

As vertentes de pesquisa são muitas e variadas como o acompanhamento e utilização de 

plataformas, ferramentas e aplicações, mineração de textos e mineração de dados, além dos estudos 

teóricos sobre a sociedade contemporânea sob a égide do mundo digital. 

Consideramos que as inovações e pesquisas criadas a partir dos estudos sobre Humanidades 

Digitais devem levar em consideração o impacto das tecnologias na sociedade, dentre elas a de 

Tecnologia Assistiva (TA) e a transformação nas questões das humanidades tanto na perspectiva 

histórica quanto nas questões contemporâneas. 

Por fim, espera-se com esta pesquisa, que é apenas um breve apanhado de algumas 

possibilidades para uma agenda inclusiva, atender dimensões de impacto: social, educacional, 

tecnológico, ambiental, cultural, profissional, entre outras,  nos níveis local, regional ou nacional. 

Diante do exposto, este artigo teve como finalidade apresentar os conceitos de Tecnologias 

assistivas e Humanidades Digitais dialogando entre si, sob a perspectiva da educação inclusiva, bem 

como realizar uma interface entre as HDs, que ao gerar um grande volume de dados, e se apresentar 

como uma área relativamente nova de conhecimento, cuja proposta interdisciplinar que a 

caracteriza, deva ser utilizada como recurso fundamental de acessibilidade e inclusão do público 

alvo da Educação Especial. 
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Resumo 

A presente pesquisa visa refletir sobre a importância do uso da Tecnologia (TA) Assistiva no processo de ensino 
e aprendizagem de educandos com necessidades educativas especiais, pois a apropriação de novas tecnologias 
pela humanidade vem proporcionando discussões em um campo emergente de difusão do conhecimento, 
denominado “Humanidades Digitais”, que as Ciências Sociais e Humanas devem abordar e refletir visando 
aplicar e ampliar as pesquisas e ações voltadas para implementar uma cultura digital para a sociedade. Nessa 
direção, este artigo é decorrente da investigação, em andamento, para a dissertação de Mestrado do Programa de 
Pós-Graduação Interdiciplinar em Humanidades Digitais – PPGIHD/UFRRJ, cuja pesquisa está vinculada ao 
grupo de pesquisa Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional do Programa de Pós –Graduação 
em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares - PPGEduc/UFRRJ. Infere-se que o tema 
proposto tem seu entrelaçamento com as “Humanidades Digitais” devido a relevância que as “HDs” têm 
operado nos dias atuais na produção do conhecimento, bem como a ressignificação política, ideológica e, 
sobretudo, intelectual. Por se tratar de um termo relativamente novo, “Humanidades Digitais”, ainda pouco 
estudado em nosso meio, sendo uma área acadêmica interdisciplinar que fornece metodologias específicas da 
área das tecnologias digitais para serem incorporadas na investigação nas Humanidades como um todo, trazendo  
um grande impacto na contemporaneidade. Nessa direção o foco da nossa pesquisa abordará a construção do 
conhecimento a partir do desenvolvimento e da conjugação de aspectos que determinarão a qualidade da 
utilização da Tecnologia Assistiva (TA) no processo de ensino e aprendizagem de educandos com deficiência, 
refletindo sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas à partir das discussões e contribuições das Humanidades 
Digitais e suas tecnologias digitais, sobretudo, inclusivas, apropriando-se dos princípios democráticos e 
igualitários, que deva atender as necessidades de todos os educandos. 

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Humanidades Digitais e Inclusão. 
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 INTRODUÇÃO 

 Este trabalho é um recorte da pesquisa em andamento “A escolarização dos alunos com 

deficiência nas comunidades ribeirinhas”, financiada pela FAPESPA/CAPES1. Neste trabalho há 

escola sede e anexo, no entanto, aqui será utilizado “escola”. No construto metodológico, optou-se 

pela abordagem qualitativa com base em Flick (2009), pesquisa de campo que, segundo Gonsalves 

(2001) pretende buscar a informação direto coma população pesquisada, e as técnicas utilizadas 

foram a entrevista semiestruturada e a fotografia dos espaços e estrutura física. As análises são por 

cruzamentos dos dados e referencial teórico específico da discussão. 

 Inicialmente, solicitou-se a autorização da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), do 

município de Belém, e depois agendou-se a ida às escolas. As distâncias são variáveis e algumas 

ilhas permitem o acesso por via terrestre, entretanto a maioria, apenas pelos rios.  A ida ocorreu em 

transporte disponibilizado pela SEMEC e, em algumas ilhas, fomos acompanhados pela equipe 

técnica da secretaria. 

A organização do trabalho é esta: a princípio, uma introdução e apresentação; na sequência, 

a discussão da educação especial do campo, e a prática pedagógica e a discussão inclusiva no 

contexto da educação do campo. 

EDUCAÇÃO ESPECIAL DO CAMPO  

  Em tempos de Educação Inclusiva, imagina-se que os conceitos e campos de discussão já 

estejam conhecidos e sejam de fácil compreensão social. Assim como é de se imaginar que, ao 

discutir Educação, também o faz-se quando o assunto é educação do campo ou EJA ou Educação 

Especial ou Educação Quilombola e outros, mas o que tem dominado é ainda a segmentação de 

“áreas de conhecimento”, mesmo que esta forme “guetos epistemológicos”. Diz-se isso por 

compreender que não se trata de duas áreas em discussão neste trabalho, educação do campo e 

educação especial, por contemplar os alunos público da Educação Especial em escolas do campo. 

Ressalta-se que os ribeirinhos são povos contemplados no Decreto nº 7.352 (BRASIL, 2010) como 

população do campo. 

 Assim, um aluno ribeirinho com deficiência que estuda em uma escola também ribeirinha 

ou em que sua maioria o é, é um ser que promove a fusão destas “áreas” em prol de uma identidade 

 
1 Agradecimentos à CAPES pelo apoio e financiamento da pesquisa. 
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una, que configura a identidade de educação especial do campo. Ou, como evidencia Canclini 

(1998), há uma hibridização, sem supressão ou imposição, e elas dialogam entre si. Entender a 

educação especial do campo como área de discussão é colocar em evidência seu público e chamar 

para a discussão em prol de políticas públicas que contemplem os povos ribeirinhos que frequentam 

as escolas das ilhas e possuem deficiência. 

 Encontramos trabalhos distintos que evidenciam o campo como locus sem relação de 

identidade ou até mesmo de diálogo. Foi apenas registrado lá. Na perspectiva, una, são poucos os 

trabalhos e destaca-se alguns, Lobato (2019), Fernandes (2018), Nozu (2017) Mantovani, Sá 

(2015), e Gonçalves (2014).  

PRÁTICA PEDAGÓGICA E A DISCUSSÃO INCLUSIVA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

DO CAMPO  

Em meio a captação de dados da pesquisa, realizou-se entrevistas com professores e 

coordenadores pedagógicos o que, neste tópico, permite o diálogo sobre prática pedagógica.  Para 

Franco (2012, p.177), “as práticas pedagógicas são práticas que se constroem para organizar 

determinadas expectativas de um grupo social” e, para Freitas (2006, p. 162),  “... a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular leva-nos [...] a repensar a relação 

entre a formação do professor e as práticas pedagógicas”. 

Destaca-se que a nomenclatura é original da escrita da publicação de Freitas, mas 

atualmente o público da Educação Especial é considerado pela Lei Brasileira da Pessoa com 

Deficiência (BRASIL, 2015) como pessoa com deficiência.  

A atual Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008) comunga da ideia que o aluno com deficiência deve estudar em sala de aula regular e ter 

atendimento educacional especializado, prioritariamente, em sala de recursos multifuncional, no 

contraturno. No entanto, não tem sido possível em algumas escolas ribeirinhas devido 

particularidades como ausência de professor de educação especial (que queira ir para a escola 

ribeirinha), ausência de Sala de Recursos Multifuncional, rotatividade de professores de sala de aula 

comum, dificuldade de retorno dos alunos no contraturno que depende do nível dos rios, os quais 

variam, além da questão financeira – nas pequenas embarcações não é aceito meia passagem nem 

gratuidade. 

A Coordenação de Educação Especial envia profissionais para realizar a avaliação dos 

alunos, mas não tem retornado para acompanhá-los tampouco para orientar o corpo docente da 
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escola e familiares, o que impulsiona os profissionais das escolas das ilhas a desenvolverem 

atividades que atendam minimamente a necessidade de aprendizagem dos discentes.  

Mas as escolas ribeirinhas tem tido estratégias para que os alunos com deficiência não se 

sintam prejudicados e percebeu-se que o coordenador pedagógico, não é contratado, é efetivo, e tem 

sido o eixo motor para que o planejamento e ações não se percam ao longo do ano haja vista a alta 

rotatividade de professores de sala de aula comum. Os professores que chegam, ao serem 

recepcionados, ficam cientes do planejamento já realizado e se adequam às práticas para dar suporte 

aos alunos que ali estão. Adotaram esta diretriz para que as atividades na escola não fossem 

suspensas ou se perdessem devido a rotatividade de alguns profissionais. 

Em meio as ações do coordenador pedagógico, está o estudo coletivo sobre as dificuldades 

dos alunos com deficiência e quais atividades podem potencializar a aprendizagem, orientando as 

ações a partir das necessidades relatadas nos estudos. Ressalto que não são especialistas em 

Educação Especial e possuem como mote “somos professores e devemos promover a aprendizagem 

dos alunos”. Esta não foi uma situação isolada de uma escola. Identificou-se em outras de ilhas 

diferentes. 

Quando se questionou sobre a formação continuada promovida pela Secretaria Municipal de 

Educação, com abrangência de discussão de alunos com deficiência nas escolas do campo, 

informaram que ainda não acontecesse assim, evidenciando que isso não é impeditivo para que 

coordenadores e professores desenvolvam um trabalho que tenha o aluno com deficiência como 

foco na elaboração das ações. 

 Dentre as discussões dos professores quanto as ações na escola, também se registra que as 

aulas dos professores das distintas disciplinas contemplam, em seu planejamento, a horta da escola 

e adaptaram-na por duas razões: a variação do nível dos rios e para atender aos alunos com 

deficiência. Assim, construíram uma horta dentro dos cascos de barcos inutilizados, fixaram-na em 

“cavaletes” e, com isso, todos os alunos conseguem plantar e colher na horta, inclusive os 

cadeirantes. Também há a possibilidade de reutilização e que pode ser aplicado em suas residências. 

CONCLUSÕES 

 Este trabalho objetivou evidenciar práticas pedagógicas no contexto de escolas ribeirinhas 

que também compõem a condição de educação do campo, dando destaque à postura dos 
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profissionais de educação que não estão inertes nas escolas e procuram inserir alunos com e sem 

deficiência em todas as ações desenvolvidas. 

 As práticas desenvolvidas pelos professores e apresentadas neste trabalho precisam de 

atenção e suporte, assim como um corpo docente fixo ao longo do ano para que novas práticas e 

ações surjam. 

Ainda são poucas as discussões de tal realidade, mas compreende-se que é temática em 

ascensão e carece de novos pesquisadores e pesquisas. Assim como de financiamentos que 

contemplem as particularidades. 
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Resumo 

Este trabalho objetiva evidenciar as práticas pedagógicas no contexto de escolas ribeirinhas que 
também compõem a condição de educação do campo. A discussão contempla alunos com deficiência 
que estudam e moram em região ribeirinha e que frequentam escola da rede municipal de Belém, nas 
ilhas de Caratateua, Combu, Cotijuba e Mosqueiro. É resultado da pesquisa em andamento “A 
escolarização dos alunos com deficiência nas comunidades ribeirinhas”, financiada pela 
FAPESPA/CAPES, sob coordenação do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial na 
Amazônia. Os teóricos utilizados neste trabalho perpassam pela discussão de educação especial do 
campo, educação especial em interface com a educação do campo e cultura. Utilizou-se a pesquisa de 
campo e entrevista semiestruturada. A entrevista foi realizada com professores de sala de aula e 
coordenadores pedagógicos. A pesquisa ainda está em andamento e os resultados preliminares, a se 
destacar, são: 1) Mosqueiro e Combu: a) há a união de corpo docente da sala de aula regular e 
coordenação pedagógica para o acompanhamento e escolarização dos alunos com deficiência; b) há 
visita técnica por parte da coordenação de educação especial do município, no entanto não retornam 
para o acompanhamento do aluno; c) a horta consta no planejamento de todos os professores; d) a 
horta suspensa permite a participação de todos os alunos, com e sem deficiência; 2)  há sala de recursos 
multifuncional nas ilhas de Mosqueiro, Cotijuba e Mosqueiro; 3) a formação continuada de professores, 
disponibilizada pela Secretaria de Educação, não contempla as duas áreas de conhecimento aqui em 
fusão. 

Palavras-chave: Educação; Educação do Campo; Educação Especial; Professores da Educação 
Básica; Ribeirinhos. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo, sob orientação de uma professora da área de educação, vem sendo 

desenvolvido por estudantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC do 

curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Goiás – IFG, Campus Valparaíso. A necessidade acerca de um olhar dedicado às práticas de ensino 

em uma perspectiva inclusiva tem levado à reflexão sobre as políticas públicas de formação de 

professores, inclusão e educação como um todo em uma região já caracterizada, desde a história de 

seu surgimento por processos de exclusão e eliminação para as periferias urbanas. 

Sabe-se que as regiões do entorno do Distrito Federal têm por característica geopolítica e 

social serem cidades-dormitório, servindo apenas como base para o descanso de trabalhadores do 

Distrito Federal e, por isso mesmo, o processo de construção de identidade desses sujeitos pode 

estar em completa desconstrução de valores, verdades e não pertencimento a nenhum dos espaços 

ocupados por eles em suas vidas pessoais e profissionais. Foram expulsos, de certa forma, do 

Distrito Federal, que se tornou inviável financeiramente para essa classe trabalhadora; ao mesmo 

tempo, não possuem qualquer relação de pertencimento com esse “novo” espaço de convívio onde 

residem apenas para o descanso necessário. (SILVA, 2003) 

No processo de socialização, desde a infância nos afastamos do que seria a nossa natureza 

para adentrar nas práticas culturais, e nos deparamos com aspectos como a fisiologia, as regras 

sociais e adaptações que devemos realizar em função da adequação às normas sociais e culturais de 

seu grupo. (BERGER, 2015) Dessa forma, ao longo da vida o sujeito adulto também passará por 

processos de socialização e construção de identidade, em outras condições pelas quais passou na 

infância. Cabe aos pais, professores e às políticas públicas construir mecanismos para a formação e 

consciência cidadã. Mas o que fazer quando esses adultos não têm qualquer possibilidade de 

construir uma socialização nesse novo contexto? 

Conforme Ojima, Pereira e Silva (2008), o termo cidade-dormitório  

traz em sua conotação um conjunto de percepções com carga negativa acerca do nível 

de desenvolvimento econômico e social do município envolvendo precárias condições 

de assentamento e de vida de sua população e nítida dependência de um aglomerado 

urbano vizinho. O seu uso normalmente está associado àquelas cidades que 

apresentam uma economia pouco dinâmica e cuja parcela significativa da população 

residente trabalha ou estuda em outra cidade, e que partilha de precárias condições de 

vida e está sujeita a algum processo de degradação ambiental.  
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É diante desse cenário que apresentamos nossas inquietações que motivaram a escrita e o 

desenvolvimento desse estudo. De que forma direitos sociais, cidadania e diferentes buscas por 

melhorias de qualidade de vida, educação, saúde e moradia se desenvolvem em uma região com 

tamanha complexidade e em pleno movimento pendular? Em se tratando especialmente das 

políticas de formação de professores e educação inclusiva, quais são os impactos e pressupostos 

identificados e demandados pela população? 

A partir de um recorte temporal de 2007 a 2018, em função dos marcos legais que 

fortalecem o desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos (BRASIL, 2007, 2008, 2011), 

buscamos identificar as principais necessidades educacionais específicas da região do entorno sul 

do Distrito Federal, abrangendo os seguintes municípios: Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama e 

Valparaíso de Goiás, bem como coletar informações quanto à efetivação da inclusão nesse período.  

Portanto, além de mapear a atual situação da inclusão escolar na região, identificar as 

principais necessidades educacionais especiais, coletar informações quanto à efetivação da inclusão 

nesse período, buscamos identificar avanços e desafios na garantir da inclusão escolar de todas as 

crianças, adolescentes, jovens e adultos em escolas municipais, estaduais, federais, privadas e 

demais instituições parceiras para a efetiva garantia do direito à educação. 

Diante da crise de paradigmas da educação, conforme apontado por Mantoan (2003), 

nosso modelo educacional mostra há algum tempo sinais de esgotamento, e nesse 

vazio de ideias, que acompanha a crise paradigmática, é que surge o momento 

oportuno das transformações [...] a escola não pode continuar ignorando o que 

acontece ao seu redor nem anulando e marginalizando as diferenças nos processos 

pelos quais forma e instrui os alunos. E muito menos desconhecer que aprender 

implica ser capaz de expressar, dos mais variados modos, o que sabemos, implica 

representar o mundo a partir de nossas origens, de nossos valores e sentimentos (p. 12) 

Diante da sua reflexão acerca da necessidade de transformação da própria educação, a 

educação inclusiva se apresenta como um modelo oportuno para o debate educacional como um 

todo, uma vez que ela exige novas metodologias e estratégias escolares para o atendimento das 

especificidades que os estudantes trazem, o que corrobora com a necessidade de repensar a 

educação como um todo. 

É dever do Estado normalizar os parâmetros, por meio de políticas públicas e investimentos 

que asseguram a não exclusão do indivíduo do meio escolar por conta de fatores como: sexo, cor, 

deficiência, idade, origem e entre outros. Torna-se fundamental que haja uma mudança de 
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perspectiva educacional, por meio de recriação do modelo educacional vigente, para que surjam 

novas práticas flexíveis que se adequem a necessidade do educando sem qualquer discriminação. 

Haja vista a indispensabilidade da escola de responder a necessidade específica de cada um de seus 

alunos. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS - RESSIGNIFICANDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Nesse primeiro momento, com a finalidade de obter um retrato da situação da educação 

especial nessa região, iniciamos a pesquisa com um levantamento de “matrículas dos alunos de 

escola especial, classes especiais e incluídos no município de Valparaíso de Goiás dos anos de 2007 

a 2018.  

É importante situar aqui uma reflexão acerca da educação especial. Considerando que a 

inclusão escolar diz respeito à organização de ambientes educacionais acolhedores para todos os 

estudantes, é importante que se garanta uma certa articulação entre o desenvolvimento profissional, 

a gestão participativa, as práticas de ensino e de aprendizagem e as políticas intersetoriais, em suas 

interrelações com as relações etnicorraciais em educação, a educação ambiental, a educação de 

jovens e adultos – EJA, a educação do campo, indígena e quilombola, a educação em direitos 

humanos, a educação para a cidadania e a educação especial na perspectiva de educação inclusiva. 

Essa concepção de inclusão ampliada rompe, de certa forma, com a vinculação da expressão 

“educação inclusiva” à área da educação especial; ao mesmo tempo, sabemos como o termo 

inclusão tem profunda representatividade para tratar de estudantes com necessidades especificas 

como os estudantes da educação especial. Dessa forma, diante das mais variadas correntes teóricas, 

optamos pela definição de educação inclusiva como 

Um processo em constante evolução de mudanças e melhorias dentro das escolas e do 

sistema educativo mais amplo para tornar o ensino mais acolhedor e benéfico para 

uma ampla gama de pessoas. Trata sobre culturas reestruturadas no âmbito da 

educação, política e do ensino para que possam responder a uma gama diversificada 

de alunos, deficientes e não deficientes, a partir de diferentes línguas, religiões ou 

situação financeira; grupos étnicos de diferentes idades, imigrantes, refugiados ou 

outros em vulnerabilidade. É sobre mudar o sistema de ensino de modo que ele seja 

flexível o suficiente para acomodar qualquer aluno. Representa um esforço contínuo 

para identificar e remover barreiras que excluem os alunos dentro de uma situação 

única. É sobre a identificação e a remoção de barreiras quanto ao acesso de estudantes 

à educação, participação no processo de aprendizagem e, no campo acadêmico e 
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social. Tem como foco a mudança de atitude, prática, políticas, ambientais e de 

recursos. É um processo no qual todas as partes interessadas devem participar 

(professores, alunos, pais, membros da comunidade, do governo, políticos, líderes 

locais, ONGs, etc.). É algo que pode acontecer fora do sistema formal de ensino, bem 

como em ambientes formais de ensino, pois a educação inclusiva vai além da escola 

permitindo a interação, na relação de aprendizagem, entre diferentes pessoas. 

(EENET, 2013 apud DELPRETTO, 2013). 

Essa ruptura não é fácil, uma vez que inclusão escolar esteve, por muito tempo, associada à 

inserção de estudantes com deficiências na sala de aula regular/comum. Uma “escola especial” 

sempre foi sinônimo de escola voltada aos públicos com algum tipo de deficiência, disposta em 

grupos separados por cadeirantes, cegas/os, pessoas com baixa visão, surdas/os, pessoas com 

transtornos globais/ transtornos do espectro autista, altas habilidades/superdotação. Por isso, as 

expressões “educação inclusiva” e “inclusão escolar” ainda se relacionam à área da Educação 

Especial.  

Na primeira análise do Censo Escolar do município de Valparaíso notamos um aumento das 

matrículas de educação inclusiva, conforme gráfico 1. 

Podemos perceber um aumento no número de matrículas dos alunos com necessidades 

especificas, mas isso pode ser em consequência do crescimento populacional do município de 

Valparaíso de Goiás que se desenvolveu rapidamente desde sua fundação em 1995. É possível notar 

o grande número de matrículas nos anos finais do ensino fundamental, enquanto o ensino médio e a 

EJA não apresentam a mesma curva de crescimento. Há diferentes fatores que levam a essa 

diferença, como abandono e evasão da etapa do ensino médio e da modalidade EJA, baixa procura 

de matrícula desses públicos com necessidades específicas, dificuldades desses estudantes 

concluírem o ensino fundamental para entrarem no ensino médio, ausência de políticas específicas 

para a garantia de acesso, permanência e êxito na etapa do ensino médio e na modalidade EJA. 

Também é de interesse dessa pesquisa adentrar em cada uma dessas variáveis em momentos 

futuros. 

CONCLUSÕES 

Levando em conta a importância do entorno sul para o estado de Goiás e para o Distrito 

Federal, pretendemos compreender o comportamento social e legislativo da educação inclusiva no 

município de Valparaíso de Goiás. O princípio democrático de uma educação para todos deve ser 
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resguardado em todas as instâncias da sociedade tendo em vista que a igualdade de condições de 

acesso, permanência e êxito na escola é estabelecido constitucionalmente.  

Esse grupo considera as políticas de educação inclusiva mais recentes, conforme recorte 

temporal apresentado, – principalmente se comparadas ao histórico da educação especial ter sempre 

se desenvolvido em instituições com “uma visão eminentemente terapêutica de prestação de 

serviços às pessoas com deficiência” e serem, portanto, espaços de reprodução das exclusões sociais 

vividas pelos sujeitos com algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou deficiências – foram 

fundamentais para superar as políticas de exclusão e incentivar a formação contínua de professores 

visando a garantia do direito à educação a todos. Obviamente, entre o desenho das políticas e a 

efetivação desse projeto de inclusão social nas práticas pedagógicas há um caminho nada simples 

de se percorrer.  (MANTOAN, 2001; 2011) 

Como toda e qualquer política pública de educação, podemos encontrar melhorias e 

mudanças necessárias, em especial observando a realidade dos municípios pesquisados, mas 

acreditamos que não cabe, nesse primeiro momento, apontá-las sem minimamente conhecer a mais 

amplamente as práticas de ensino e aprendizagem, as ações de indução da política de educação 

inclusiva desses municípios. Acreditamos que, no segundo momento da pesquisa, com os 

instrumentos elaborados e testados, a partir da pesquisa de campo nas escolas da rede pública da 

região, poderemos identificar de maneira palpável as condições de ensino aprendizagem de pessoas 

com deficiências e identificar os maiores desafios apresentados pela realidade. 
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ANEXO 

Gráfico 1. Matrículas dos Alunos de Escola Especial, Classes Especiais e Incluídos no município de Valparaíso de 
Goiás dos anos de 2007 a 2018 (INEP) - construção própria 
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Resumo 

A educação especial na perspectiva da educação inclusiva é uma modalidade de educação cuja 
pressuposto básico rompe com os paradigmas atuais e excludentes em todos os níveis e etapas de 
ensino. Seu principal objetivo é a garantia de acesso e permanência dos estudantes com necessidades 
especificas à educação regular. Nesse sentido, esse trabalho é resultado de uma primeira etapa de uma 
pesquisa em desenvolvimento no âmbito do Núcleo de Estudos e Pesquisas Transdisciplinares em 
Diversidade – Diversas na linha de Educação inclusiva. Nesse pôster, divulgamos parte dos resultados 
ora identificados e analisados a respeito das políticas públicas de educação especial na perspectiva de 
educação inclusiva e formação de professores nos municípios da região do Entorno Sul do Distrito 
Federal, quais sejam Novo Gama, Luziânia, Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás. Com uma 
abordagem metodológica de levantamento documental e bibliográfico, nessas primeiras reflexões, 
apresentamos uma análise do Censo Escolar do município de Valparaíso de Goiás – 2007 a 2018, bem 
como as informações disponibilizadas na página em mídias de grande circulação. As primeiras análises 
apontam a importância de um aprofundamento acerca das políticas públicas de educação, 
especificamente acerca da formação de professores e educação inclusiva nessa região que tem crescido 
e se desenvolvido demograficamente. Conforme apresentado no texto, as matrículas de “alunos de 
escola especial, classes especiais e incluídos” também espelham esse crescimento ao longo desses 11 
anos de levantamento realizado pelo MEC/INEP. As questões que perpassam esse primeiro resultado 
nesse município envolvem os tipos de inclusão e a qualidade dessa inclusão? Ela é um movimento da 
própria política pública de inclusão ou é apenas o espelhamento do crescimento demográfico? 

Palavras-chave: Políticas públicas; Censo Escolar; Educação inclusiva; Entorno Sul do DF. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Capítulo III, 

da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação nos artigos 206, inciso I no qual 

estabelece a “ igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” e no Art. 208, inciso 

III em que consta a garantia e como dever do Estado a oferta do atendimento educacional 

especializado preferencialmente na rede regular de ensino. 

Diante desses direitos cabe a nós profissionais da educação zelar e lutar para que eles sejam 

assegurados e cumpridos, principalmente aos que se remete a área da educação, pois a educação é o 

princípio da formação do indivíduo e para que a mesma melhore nunca podemos deixar de pensar 

que a educação é uma questão atual, ampla e que requer por parte da comunidade (equipe docente, 

gestora e sociedade em geral ) tempo, atenção, planejamentos e uma série de cuidados para que 

sempre viva em processo de evolução. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB):  

“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais;” 

(LDB, Lei 9.394/96, Título I, art. 1º). 

E quando se coloca em pauta a educação não podemos nos esquecer da Educação Especial 

que é um assunto recente, porém relevante, que busca incluir pessoas com deficiências dentro da 

sala de aula da rede regular de ensino, proporcionando as crianças com deficiência o direito da 

igualdade, que assegura a elas as mesmas oportunidades que uma criança considerada “normal”. Se 

compreende por educação especial segundo o Capítulo V do Título da Educação Especial contida 

na LDB: 

“A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. ” (LDB, Lei 9.394/96, Art. 58). 

Toda criança enquadrada dentro dessa perspectiva tem o direito de ser matriculada na rede 

regular de ensino e é a partir deste ponto que se começa a discutir a inclusão dos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades na sala de aula. Podemos 

perceber que este é um acontecimento recente e muito discutido dentro dos centros educacionais, 

pois ainda falta informação, conhecimento e preparo para receber esses novos alunos. 
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Assim para que a inclusão dentro da sala de aula na rede regular de ensino aconteça de 

maneira positiva e produtiva a LDB reforça como direito aos educandos. Dado o Capítulo V do 

Título da Educação Especial, contida na Lei art. 59, Inciso III “professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior; ” (LDB, Lei 9.394/96, Art. 59, Inciso III). 

Nesse contexto é importante garantir que o discente tenha seu desenvolvimento o mais 

integral possível. Considerando que o professor possua especialização para atuar dentro da sala de 

aula com o aluno de inclusão, uma vez que na maioria dos casos há necessidade da intervenção de 

um professor, pois algumas deficiências limitam as capacidades do educando necessitando assim de 

alguém o tempo todo ao seu lado para auxiliar nas atividades e cuidados pessoais. Para que isso 

aconteça foram criadas leis que garantam esse direito dentre elas temos a Lei 12764/12 conhecida 

como “Lei Berenice Piana” que foca no direito da pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) sendo que em um dos seus parágrafos, nos casos que são comprovados sua necessidade: É 

assegurado o direito do acompanhante especializado.  

De acordo com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista define-se no: 

“Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do 

espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 

IV do art. 2º terá direito a acompanhante especializado. ” (Lei 12764/12, Art. 3° 

Parágrafo único). 

As duas leis garantem ao educando com deficiência, em especial ao aluno com TEA o 

direito de ter um acompanhante especializado. Busca-se assim uma efetiva interação social e o 

desenvolvimento integral do discente.  

ANÁLISE DE DADOS 

A entrevista semiestruturada foi aplicada a uma professora em 2019 que lecionava em uma 

turma de 1º ano do Ensino Fundamental I, no município de Bauru, com formação inicial em 

Pedagogia e Psicopedagogia Institucional como pós-graduação, na qual a pesquisa fundamenta-se 

no ensino e aprendizagem de um aluno com deficiência, especificamente com TEA. 

Nessa perspectiva foram realizadas 5 categorias de perguntas, sobre: O que é o Autismo; A 

reação do professor diante do aluno com TEA; O desenvolvimento do aluno no trabalho docente; A 

participação da família com a escola; Atendimento Educacional Especializado (AEE).  
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AUTISMO 

“Autismo é um transtorno, em que a criança fica alterada, não deixando eu dar aula e 

que apresenta dificuldades em aprender, comunicar e interagir. ”  

A partir da resposta dada sobre o que é autismo percebeu-se que a professora possui um 

conhecimento básico sobre o assunto. 

O autismo ainda segundo Bez (2010, p. 20) “É considerado um transtorno global, com 

comprometimento em diversas áreas de seu desenvolvimento que gera falta de habilidade de 

interação social recíproca, habilidades de comunicação, ausência de interesses e atividades em 

qualquer aspecto. ”  

Destaca-se que o autismo se manifesta de diversas maneiras e em diferentes pessoas. 

Excluindo a ideia que todas as pessoas com autismo são isoladas e com comportamentos iguais, de 

acordo com Bosa (2002, p. 34), “[...] nem todos os autistas mostram aversão ao toque ou 

isolamento. Alguns, ao contrário, podem buscar o contato de uma forma intensa, quando não 

pegajosa, segundo pais e professores. ”  

A REAÇÃO DO PROFESSOR DIANTE DO ALUNO COM TEA 

“Quando fiquei sabendo que receberia um aluno autista, no mês de agosto de 2019, 

fiquei assustada diante da deficiência e o período de ingresso na minha sala, estava 

perdida no que dar em relação ao conteúdo, então já exigi uma cuidadora com 

experiência e ao mesmo tempo intrigada para saber o motivo da mãe mudar de escola 

no meio do ano letivo, depois do susto procurei saber o porquê da transferência do filho 

e descobri que o aluno estava matriculado numa escola do estado, no qual a mãe 

estava descontente, mas considero muito importante a inclusão das crianças com 

deficiência no contexto escolar, pois são crianças em desenvolvimento e tem os mesmos 

direitos. ” 

Por meio da resposta dada verificou-se que a professora sentiu insegurança em sua formação 

não só devido a deficiência e ao período de ingresso do aluno, mas também porque nota-se que ela 

não sabe o que trabalhar e como agir com mesmo, no entanto tem a consciência que o aluno tem os 

mesmos direitos dos outros. 

A Declaração de Salamanca (1994) ressalta que: 

(...) O princípio da inclusão consiste no reconhecimento de necessidade de se 

caminhar rumo à escola para todos, um lugar que inclua todos os alunos celebre as 

diferenças, apoie a aprendizagem e responda às necessidades individuais (UNESCO, 

1994, p.03). 
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Nesse sentido entende-se que a educação inclusiva se amplia para incluir todas as crianças 

juntas, independente de possuir necessidades educacionais especiais ou não e diante disto 

compreender que cada aluno aprende de uma forma diferente. Assim os professores devem estar em 

contínua formação perante aos acontecimentos na educação inclusiva e preparados para aprender 

novas formas de ensinar e ao mesmo tempo facilitar o aprendizado dos alunos.  

O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO NO TRABALHO DOCENTE  

“ Como o aluno começou a frequentar a escola em agosto de 2019, no 1º ano, e 

conhecendo o histórico escolar passado anteriormente pela gestão no mesmo ano, as 

atividades eram voltadas a alfabetização, ofertadas pela cuidadora, e preparados com 

materiais inclusivos, emprestados da sala de recursos, de modo a avaliar a 

coordenação motora, ver o conhecimento sobre as cores, a interação entre os colegas, o 

comportamento, entre outros, e as vezes é necessário da minha intervenção ou da 

cuidadora frente ao comportamento, porque a socialização é exagerada, chegando a 

machucar os outros, já nas atividades são realizados trocas.”   

Mediante a resposta da professora observou-se que há conhecimento da importância do 

trabalho docente realizado no ambiente escolar com o aluno e que este pode contribuir no 

desenvolvimento e nas relações sociais do educando. 

Silva (2012, p. 74) ressalta que: “A vida escolar é especial e todos têm o direito de vivenciar 

essa experiência. Afinal, é na instituição de ensino que se aprende a conviver em grupo, a se 

socializar, trabalhar em equipe, conviver com as diferenças: são os primeiros passos rumo à vida 

adulta”. 

Nesse sentido pode-se dizer que quando o discente vai para o 1º ano do Ensino Fundamental 

a professora deduz que os seus alunos saibam o básico, como por exemplo, cores, o nome, o nome 

da cidade, como está o dia hoje (ensolarado, nublado e chuvoso) entre outros saberes. Mas 

infelizmente às vezes isto não acontece, surgindo assim a responsabilidade do professor explicar 

para dar continuidade no trabalho docente especificamente com o aluno que apresenta TEA o que 

aumenta a responsabilidade do professor.  

A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA COM A ESCOLA 

“ No início, na fase da adaptação, a mãe conversou com a gestão e com a professora 

da sala de recursos, para que não atrasasse na hora de buscar o filho, garantido o 

bem-estar do filho. ”  
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De acordo com a resposta da professora a participação da família é essencial para 

desenvolvimento da criança, contudo no início a mãe tinha vergonha de falar sobre o 

comportamento do filho: as preferências alimentares, o que o filho gostava de fazer e do que brincar 

entre outros aspectos. Visto que na outra instituição escolar onde seu filho estudava a gestão 

pedagógica e a professora reclamavam do comportamento do mesmo e por este motivo foi 

solicitado a mãe que viesse um pouco mais cedo buscá-lo para ir embora, pois ficava eufórico ao 

notar a movimentação dos outros alunos na sala e no pátio, o que dificultava o estabelecimento de 

rotinas. Neste contexto a aprendizagem do aluno no ano de 2019 somente pautou-se em uma 

sondagem para conhecer as potencialidades do estudante e assim iniciar um trabalho mais 

significativo e pontual. 

Segundo Cunha (2014, p. 57) a escola e a família têm a oportunidade de aprender práticas 

educativas inclusivas em que o foco é o aluno, assim ressaltando nesse aluno com TEA, a 

autonomia na aprendizagem, através do rompimento das barreiras atitudinais em conjunto.  

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

“ Sim, uma vez por semana por quase uma hora a professora especialista leva o meu 

aluno para que seja avaliado dentro das suas possibilidades e para me ajudar quando 

a cuidadora vai embora. ” 

Em se tratando do AEE os professores das Salas de Recursos são responsáveis pela 

articulação com a professora regular, responsável pelo acompanhamento escolar e de outros 

profissionais fora da escola. 

Pela resposta da professora da sala regular a professora do AEE auxilia no preparo das 

atividades adaptadas a serem oferecidas pela cuidadora para o aluno durante a aula e no 

atendimento do educando no mesmo turno em que o trabalho colaborativo existe, assim dividindo 

estratégias e conhecimentos facilitando a inclusão. Além do que a participação da família é 

primordial para que aconteça a inclusão do mesmo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho aqui apresentado ainda está em andamento, por isso, não temos resultados 

concretos neste momento sobre a aprendizagem desse aluno com TEA, mas que inicialmente, por 

meio da sondagem, não respondeu muito bem as atividades propostas e adaptadas, de acordo com o 

currículo do município de Bauru e os objetivos da professora da sala de aula e da sala de recursos, e 
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deixando a desejar no comportamento social. Foram analisadas as formas como a professora do 1º 

ano exerce a profissão docente diante da inclusão do aluno com TEA em sua sala de aula. Assim 

sendo analisamos todas as atividades propostas para esse aluno e sempre buscaremos a melhor 

forma de dar continuidade a este processo de aprendizagem, chamado de método de alfabetização. 

Para as arguições dos objetivos das respostas foram utilizadas a revisão bibliográfica e o estudo de 

caso o qual demonstrou que a professora não sabe como proceder diante do aluno com TEA.  

Nesse sentido esperamos resultados e avanços positivos no processo de alfabetização no 2º 

ano do Ensino Fundamental I, do aluno com TEA, juntamente com a professora regular.  
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo descrever e analisar o trabalho de uma professora do 1º ano do 
Ensino Fundamental I em uma escola municipal de Bauru, com alunos de Público-Alvo da Educação 
Especial (PAEE) auxiliada por uma cuidadora dentro da sala de aula, particularmente no que se refere a 
alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para tal foi realizada uma pesquisa de campo com 
uma abordagem qualitativa tendo o Estudo de Caso como procedimento metodológico. Utilizou-se a 
coleta de dados a partir de uma entrevista semiestruturada com 5 perguntas abertas, aplicada a uma 
professora que lecionava pela primeira vez especificamente no 1º ano em toda a sua trajetória escolar 
sobre um aluno matriculado desde agosto/2019. Analisando as dificuldades da professora e da 
cuidadora enfrentadas durante o processo de ensino e aprendizagem do aluno verificou-se que ainda 
existem professores que não foram preparados adequadamente para assumir turmas de 1º e 2º do 
Ensino Fundamental I, anos iniciais da alfabetização, o que gera dificuldades de aprendizagem na 
maioria dos alunos. Assim se tratando do aluno com TEA, matriculado e inserido na sala de aula, o 
professor assume a responsabilidade do processo de inclusão em que o ato de ensinar deve ser o mais 
integral possível em que deve criar estratégias de aprendizagem através do trabalho colaborativo, 
desenvolver habilidades e competências e auxiliá-lo nas relações interpessoais e de socialização. Nesse 
sentido considerando que a Educação Especial obteve um avanço muito importante em incluir os 
alunos PAEE dentro das salas regulares pretende-se analisar o trabalho docente com esse aluno em 
uma perspectiva inclusiva nos anos iniciais do Ensino Fundamental I. 

Palavras-chave: Educação Especial; Educação Fundamental I; Transtorno Espectro Autista; Trabalho 
docente; Trabalho Colaborativo.  
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INTRODUÇÃO  

A instituição em que será desenvolvida a atividade está localizada na região do Vale do Rio 

Pardo, no estado do Rio Grande do Sul, e é referência em educação de surdos.Neste contexto 

escolar é que serão aplicadas as atividades referentes a este trabalho. As aulas de matemática para 

essa turma de 9º ano, serão ministradas na Lingua Brasileira de Sinais (Libras), porém os alunos 

têm o português como segunda língua na modalidade escrita.Ao pensar em educação de surdos é 

imprescindível pensar a importância do visual, pois sua comunicação é gestual visual, ou seja, é 

realizada em  Libras  que é a 2º língua oficial no Brasil, através da Lei no 10.436, de 24 de abril de 

2002.  

Considerando esses fatores o planejamento é usar o software Dudamath1, pois o mesmo é 

visual, e a partir deleapresentar o desenvolvimento da equação do 2º grau. Também pretende-se 

explorar o comportamento do gráfico da função quadrática e dessa forma,  complementando com 

gráficos visualizar as raízes da equação. Com o objetivo depropiciar, pesquisas e desenvolver 

atividades em que os alunos consigam consolidar uma aprendizagem significativa, optou – se em 

usar ferramentas baseadas em tecnologias digitais como um recurso facilitador nesse processo.  

Quanto ao visual Wrigley (1996, p. 29) diz que: “a surdez é uma experiência visual”. 

Através do visual, ele se comunica com seus pares, observa, desenvolve as atividades e 

conseguefazer relaçõesno processo de aprendizagem significativa, que passa a apresentar 

significados. 

Para justificar e complementar o olhar direcionado sobre o ensino aprendizagem de 

matemática, temos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) documento que visa nortear o que 

é ensinado nas escolas de todo o Brasil, englobando todas as fases da educação básica: 

O desenvolvimento dessas habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas 

formas de organização da aprendizagem matemática, com base na análise de situações 

da vida cotidiana, de outras áreas do conhecimento e da própria Matemática. Os 

processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de 

desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas 

privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto 

e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o Ensino Fundamental. Esses 

processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de 

 
1www.dudamath.com. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm
http://www.dudamath.com/
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competências fundamentais para o letramento matemático (raciocínio, representação, 

comunicação e argumentação) e para o desenvolvimento do pensamento 

computacional. (Brasil, 2018. p. 264) 

Dessa forma, podemos salientar a importância de pesquisar e propiciar atividades que 

estimulem o processo de aprendizagem na educação matemática, buscando assim utilizar de 

atividades de ensino potencialmente significativas, neste caso pensando o aluno surdo, usuário da 

Libras, complementando com o uso do software Dudamath, que tem como facilitador o visual, no 

desenvolvimento das atividades. 

O ALUNO SURDO E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, PENSADA COM A 

UTILIZAÇÃO DE UM RECURSO TECNOLÓGICO 

O trabalho desenvolvido está alicerçado em duas fundamentações teóricas para como 

norteador. Uma das fundamentações teóricas têm por base a aprendizagem significativa na 

perspectiva Ausubeliana, e a segunda fundamentação elencada é o contexto educacional do aluno 

surdo e as interações da sua língua e cultura. Para esse contexto de pesquisa, será utilizado como 

recurso tecnológico, o softwareDudamath. 

Aprendizagem Significativa na perspectiva Ausubeliana 
Considerados conceitos básicos da Teoria de Ausubel, sendo: a estrutura cognitiva, que 

seria o conteúdo total e organizado de ideias de um dado indivíduo; a aprendizagem, que consiste 

na “ampliação" da estrutura cognitiva; a aprendizagem significativa,com foco principal no ensino 

em que todas as ideias sejam aprendidas de forma significativa; aprendizagem mecânica, 

considerada o oposto da aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa (cognitivista), 

procura explicar os mecanismos internos que ocorrem na mente humana, com relação ao 

aprendizado e à estrutura do conhecimento.  

Segundo Ausubel (1978), a aprendizagem significativa ocorre quando há aquisição de novos 

significados; pressupõe a existência de conceitos e proposições relevantes na estrutura cognitiva, 

uma predisposição para aprender e uma tarefa de aprendizagem potencialmente significativa. Ela 

pode ocorrer por recepção ou descoberta. 

Essa perspectiva considera os princípios da “diferenciação progressiva” e da “reconciliação 

integrativa”, como relevantes na TAS, pois relacionam as formas como ocorre a assimilação dos 

conceitos, na estrutura cognitiva do aprendiz. Através dos processos da diferenciação progressiva e 

da reconciliação integrativa pode ser explicada a relação conceitual. 
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O processo de uma nova informação, resulta em desenvolvimento e mudanças do conceito 

subsunçor. Esse conceito subsunçor existente tem uma estrutura cognitiva, que pode ser amplo e 

aprimorado ou limitado e com pequena diferenciação, tudo depende da intensidade e frequência 

com que ocorre a aprendizagem significativa, com a complementação de um determinado 

subsunçor. Outro recorte importante da TAS conceitua subsunçor, que segundo Ausubel (1978): 

Subsunçor (ideia – âncora) – Ideia (conceito ou proposição) mais ampla, que funciona 

como subordinador de outros conceitos na estrutura cognitiva e como ancoradouro no 

processo de assimilação. Como resultado dessa interação (ancoragem), o próprio 

subsunçor é modificado e diferenciado. (AUSUBEL, 1978, p. 15) 

Ao fazer as interações entre a perspectiva da TAS, e o aluno surdo, no contexto matemático, 

é preciso salientar que os alunos surdos chegam na escola com dificuldades no processo de 

comunicação, pois no primeiro momento os alunos precisam aprender os sinais da sua primeira 

língua a Libras, e o português como a 2º língua na modalidade escrita. Após esse processo que se 

inicia em sua maioria aquisição de significados, buscando utilizar-se dos subsunçores adquiridos 

anteriormente, sem significado em sua primeira língua (Libras). 

Contextualizando a escola de surdos/ouvintes, local de aplicação desse trabalho. 
 A escola é referência na educação de alunos surdos, ou seja, alunos surdos de diferentes 

municípios são encaminhados para a escola, porém é uma escola de surdos e ouvintes.Os alunos 

surdos são recebidos nas chamadas classes especiais no Ensino Fundamental, os professores 

ministram as aulas em Libras, como primeira língua e o português como segunda língua na 

modalidade escrita, todos os professores dessas turmas são bilíngues. Já no Ensino Médio, os alunos 

surdos são incluídos em classes regulares de ouvintes, com presença do profissional 

tradutor/intérprete de Libras.  

 A autora é educadora matemática na instituição de ensino e constantementepesquisa, 

buscando aplicar atividades diferenciadas no decorrer das aulas para esses alunos surdos. Com esse 

comprometimento e objetivo de propiciar nas aulas oportunidades de uma aprendizagem 

significativa, são propostas atividades pensando no visual, utilizando como um recurso tecnológico, 

o softwareDudamath. 

 O aluno surdo utiliza – se da memória visual, pois sua comunicação é em Libras, utilizando 

- se das mãos e dos olhos. Fatores esses que são de fundamental importância serem considerados ao 

pensar em educação de surdos, e em processos facilitadores de aprendizagem. 
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 A Libras2enfatiza os aspectos visuais que são essenciais na aprendizagem e formação do 

sujeito surdo, assim como uma metodologia utilizada, no caso do ensino aprendizagem em 

matemática, o visual é fundamental para constituição de uma aprendizagem significativa que fica 

contextualizado em sua memória. 

Em sua maioria, é na escola que o aluno surdo começa a formação de conceitos utilizando-

se de uma língua, iniciando assim, uma aprendizagem por descoberta e o uso de alguns sinais em 

sua língua (Libras), formando os seus primeiros sinais de comunicação em uma língua oficial.  

Segundo Giordani (2012, p.116)  

Entender a surdez e os surdos a partir da diferença significa uma inversão do olhar da 

exclusão pelo isolamentono mundo do silêncio, passando a entender asurdez como 

uma experiência e uma representação visual.Neste sentido, a diferença se constitui 

como uma “construçãohistórica e social, efeito de conflitos sociais, ancorada em 

práticas de significação e de representaçõescompartilhadas entre os surdos” 

(GIORDANI apud SKLIAR 1998, p. 13). 

Alguns sujeitos surdos optam em ter suas experiências pelo viés de uma perspectiva cultural. 

Pensando essa realidade, “a língua de sinais é um operador importante na constituição da identidade 

surda. É por meio de práticas visuais que se constituem elementos significativos no 

desenvolvimento dos sujeitos e em suas interações. ” (KRAEMER, 2012, p.150) 

Ao pensar a relação desses sujeitos surdos com a escola, com o mundo, a condição da surdez 

não é vista como um problema que precisa ser resolvido e/ou corrigido, ou uma patologia. Kramer 

(2012, p.150) salienta que “Ser surdo significa experimentar de outras formas as vivências pessoais. 

Ser surdo, a partir de um contexto cultural, significa dialogar com os indivíduos a partir de outra 

língua: a língua de sinais. ” 

Sabendo dessas diferenças na constituição da identidade surda e linguística, é importante 

estarmos em busca de pesquisas, práticas, conhecimentos e metodologias, no sentido de serem 

aproveitadas também no contexto da sala de aula, de forma que o aluno surdo tenha as mesmas 

oportunidades de aprendizagem e de constituição, enquanto sujeito. 

 
2 “A língua de sinais é uma língua espacial-visual e existem muitas formas criativas de explorá-la. Configurações de 
mão, movimentos, expressões faciais gramaticais, localizações, movimentos do corpo, espaço de sinalização, 
classificadores são alguns dos recursos discursivos que tal língua oferece para serem explorados durante o 
desenvolvimento da criança surda e que devem ser explorados para um processo de alfabetização com êxito” 
QUADROS (2006). 
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O software Dudamath, recurso tecnológico como facilitador no processo de aprendizagem 
significativa dos alunos surdos. 

 ODudamathé um software relativamente novo, em termos de pesquisas e artigos, não foram 

encontradas muitas referências ou relatos de uso do mesmo.Dudamath (2017) é um aplicativo on-

line, muito bom, gratuito, e útil para alunos e professores. Ele permite que os alunos explorem 

conceitos matemáticos nos níveis elementares, e auxilia  os professores criarem  de forma rápida 

gráficos, esboços geométricos, padrões entre vários outros. Segundo o site do aplicatvo, “Dudamath 

é um ambiente integrado para exploração interativa de conceitos matemáticos e resolução de 

problemas. ”  

O software é auto explicativo, pois ao clicar no ponto de interrogação por exemplo, abre um 

menu à direita, o que permite que o acesso a vídeos excelentes, curtos e explicativos em cada um 

dos widgets(ferramentas) do Dudamath. Como este software, é de fácil manuseio e visual, pode ser 

um recurso tecnológico com potencial significativo, no processo de construção da aprendizagem 

significativa dos alunos surdos. 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES UTILIZANDO O SOFTWARE 

DUDAMATH. 

A atividade a ser aplicada é pensada em Libras e potencializa o uso do visual nas atividades 

através do uso do softwareDudamath.A proposta para o primeiro momento da aula de matemática 

para a turma de alunos surdos do 9º ano contextualizou a história sobre a fórmula resolutiva da 

equação do 2º grau, explicando a origem, a trajetória até chegar nos dias atuais e seu uso no 

cotidiano. Vale ressaltar que é necessário dar significado em Libras, as novas palavras da língua 

portuguesa que foram utilizadas e que precisaram ser explicadas, relacionadas, identificadas a um 

sinal existente ou convencionados sinais adequados a cada novo termo utilizado.  

Em um segundo momento, foiapresentada a fórmula resolutiva da equação do 2º 

grau,(conhecida por fórmula de Bhaskara) e assim introduzindo diferentes tipos de equações do 2º 

grau, a completa, a incompleta, e quais são os valores desses coeficientes. Utilizando osoftware 

Dudamath em todos os momentos, pois o visual é claro, e ao substituir os coeficientes na equação 

do 2º grau, esse faz a substituição de uma forma dinâmica e o aluno pode perceber com facilidade. 

Dessa forma espera – se que os estudantes consigam a compreensão do processo que está ocorrendo 

e entendam os diferentes tipos de equações. 
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Em um terceiro momento foi feita a aplicação da fórmula resolutiva da equação do 2º grau, 

onde o aluno, além de realizar a substituição dos coeficientes e visualizar esse processo utilizando o 

software Dudamath, pode ver a resolução via a fórmula de Bhaskara e dessa forma determinar as 

raizes da equação. Já em outro momento, utilizamos o software,  para possibilitar a visualizaçãodas 

funções quadráticas, visualizando as raízes das equações encontradas nas resoluções anteriores. 

Também possibilitou visualizar a concavidade da parábola, aproveitando para identificar as funções 

crescentes e decrescentes.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As primeiras aulas que foram aplicadas as atividades utilizando o software Dudamath, 

apenas a professora fez uso do aplicativo mostrando na projeção no quadro em sala de aula, para 

poder fazer uma primeira explanação do software. Até esse momento a resolução da equação do 2º 

grau, tinha sido feita de forma escrita e os alunos haviam resolvido no caderno, com dificuldades. 

Os olhares admirados dos alunos ao perceber a substituição das variáveis na fórmula, com a 

utilização do software, surtiram alguns comentários como “agora vi ficou claro, lugar onde 

trocaletra”, “ entendi precisa fazer vezes letras juntasa e c”, “ vi 4 sempre contínua igual fórmula”. 

No segundo momento a percepção e comentários dos alunos foram sobre o desenvolvimento 

da equação do 2º grau e o encontro das raízes, e foram percebendo o passo a passo da resolução, e 

sinalizaram na língua de sinais “primeiro faz potência”, também que “importante cuidar sinais 

positivo negativo multiplicar, por isso meu errado”, e outro aluno sinalizou “primeiro resolve 

dentro raiz, depois quanto raiz”. Nesses relatos é possível perceber que o visual do 

softwaremostrou aos alunos o que eles não estavam conseguindo entender, dar significado no 

processo de resolução das equações do 2º grau. Também fizeram relação com os conceitos 

inicialmente constituídos, através da língua de sinais, que é de fundamental importância no processo 

de aprendizagem significativa. 

Até o momento, foi possível perceber que os alunos surdos, participantes dessa pesquisa, 

ficaram admirados ao observar no software a substituição das variáveis por um número e a partir 

deste conseguir resolver a equação do 2º grau e encontrar suas raízes, atividades estas agora que 

foram desenvolvidas pelos próprios alunos, primeiramente no Dudamath e depois no caderno, para 

analisar o passo a passo e tirar suas dúvidas. Segundo os alunos surdos “agora entendi” “assim 

fácil”. Após esses primeiros comentários sinalizados pelos alunos surdos, representa ser as 

primeiras evidências no processo de aprendizagem significativa, que está ocorrendo, o que poderá 
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ser percebido e constatado o aprofundamento dessas evidências, somente após desenvolver todas as 

atividades e estas, aplicadas em diferentes contextos matemáticos. 

O trabalho está em fase inicial de desenvolvimento, porém espera – se que através dessas 

atividades a serem aplicadas, os alunos surdos consigam demonstrar evidências de uma 

aprendizagem significativa fazendo relações com o apresentado no software Dudamath, com a 

aplicação das atividades, e que seja de fácil compreensão e significativo também na sua primeira 

língua gestual visual, no caso Libras. 
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Resumo 

Otrabalho iniciou na disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação Matemática 
(TIC). A proposta era pesquisar um software, objeto de aprendizagem, aplicativo; dinâmico e aplicável 
nas aulas de matemática na educação básica. Com base neste objetivoo software escolhido foi o 
Dudamath, pela capacidade de visualizar as propriedades matemáticas disponíveis. As atividades foram 
pensadas para os alunos surdos do 9º ano, em classe especial, na Escola referência na educação de 
surdos do Vale do Rio Pardo, onde as aulas são ministradas na Língua Brasileira de Sinais (Libras), nas 
turmas do ensino fundamental, com professores bilingues. Em que a Libras é a primeira lingua na 
modalidade gestual/visual e o português como segunda língua na modalidade escrita. Já no Ensino 
Médio na mesma escola os alunos surdos são inseridos nas classes regulares e contam com a presença 
de um tradutor/intérprete de Libras/Português. Consideramos algo essencial ao sujeito surdo, o visual, 
pois seus olhos são os seus ouvidos, a comunicação do sujeito surdo se dá através das mãos e dos 
olhos. Dudamath é visual, possibilitando ao aluno surdo perceber o desenvolvimento dos conceitos 
trabalhados, no caso a equação do 2º grau, frizando que é necessário dar significado em Libras, as 
novas palavras da língua portuguesa que foram utilizadas e que precisaram ser explicadas, relacionadas, 
identificadas a um sinal existente ou convencionados sinais adequados a cada novo termo utilizado. 
Aexpectativa é de queo visual apresentado pelo software e os conceitos com significados em Libras, 
promovam evidências de uma aprendizagem significativa.  

Palavras-chave:Dudamath; Visual; Aprendizagem; Aluno Surdo. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
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INTRODUÇÃO 

A Educação Especial, na perspectiva da inclusão, tem avançado bastante nos últimos 

tempos, sobretudo a partir dos anos 2000, com uma efetivação dos alunos da Educação Especial na 

escola regular e no serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Diante destes 

progressos, destacamos a parceria da família com o professor de AEE, no que se refere ao 

acompanhamento dos pais nas atividades escolares e nas orientações específicas de como lidar com 

crianças com deficiência, bem como encaminhamentos para investigação e posterior atendimento 

multidisciplinar. 

De acordo com os registros da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME), 

atualmente aproximadamente 7.828 alunos – entre esses, 2087 alunos com Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA) – são acompanhados pelo AEE da rede municipal de ensino, seja nas 179 Salas 

de Recursos Multifuncionais (SRM), nas cinco instituições conveniadas à prefeitura (APAE, 

Recanto Psicopedagógico, Centro de Integração social, Instituto Fillipo Smaldone, Pestalozzi do 

Ceará) ou através de práticas pedagógicas inclusivas em sala de aula regular (CEARÁ, 2019). 

Segundo as últimas pesquisas que abordam a temática do autismo, essas trazem hipóteses de 

que suas causas provavelmente sejam de origem em anormalidades de alguma parte do cérebro, de 

cunho genético. Do mesmo modo, podem estar relacionadas a problemas ocorridos durante a 

gestação, no momento do parto.  

Nesse contexto, os esforços investigativos confluíram para a seguinte questão norteadora: 

Quais as contribuições da parceria estabelecida entre o professor de AEE e família para a inclusão, 

o desenvolvimento e a aprendizagem de um aluno com TEA em uma escola pública no município 

de Fortaleza/Ce?  

Sendo assim, objetivamos conhecer as contribuições da parceria estabelecida entre o 

professor do AEE e a família para a inclusão, o desenvolvimento e a aprendizagem de um aluno 

com TEA em uma escola pública do Município de Fortaleza/Ce.  

Dessa forma, a pesquisa se enquadra na abordagem qualitativa, de caráter descritivo, do tipo 

bibliográfica, fundamentada em Mittler (2003), Mantoan (2011), assim como na legislação 

inclusiva vigente. Para o relato de experiência, utilizamos a entrevista semiestruturada (MINAYO, 

2009) com uma professora atuante da SRM de uma escola pública no munícipio de Fortaleza/Ce. 
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Deseja-se que este estudo proporcione reflexão a respeito da importância do trabalho 

colaborativo entre professor do AEE e a família no processo de inclusão de alunos com TEA no 

ambiente escolar e extraescolar, colaborando com práticas pedagógicas inclusivas, com estratégias 

significativas de desenvolvimento e de aprendizagem. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para o processo inclusivo, é fundamental a função do AEE, considerada política prioritária 

do Ministério da Educação (MEC), sendo um serviço da Educação Especial que identifica, elabora 

e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para participação “[...] 

dos estudantes com deficiência, Transtorno globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares”. (Brasil, 2008, p.10). 

No que diz respeito à relação escola e família, essa compartilha funções sociais, políticas e 

educacionais, na medida em que contribui e influencia a formação do cidadão (REGO, 2003). Dessa 

forma, constitui importantes ambientes de desenvolvimento humano, responsáveis por repassar e 

por construir valores, regras e conhecimentos culturais. 

Portanto, a parceria família e escola para o processo de inclusão no ensino regular traz a 

necessidade de conscientização da família como agente influente nesse processo e o compromisso 

da escola como promotora do desenvolvimento e da aprendizagem humana. De acordo com a 

"Declaração de Salamanca": 

[...] ao mesmo tempo em que escolas inclusivas provêm um ambiente favorável à 

aquisição de igualdade de oportunidades e participação total, o sucesso delas requer 

um esforço claro, não somente por parte dos professores e profissionais na escola, mas 

também por parte dos colegas, pais, famílias e voluntários. (p. 05, 1994). 

Nessa perspectiva, acreditamos na necessidade de estimular esforços que assegurem a 

relação entre esses dois contextos, propiciando espaços efetivos de desenvolvimento social, 

cognitivo e afetivo. 

Com relação ao movimento em direção à inclusão, Mittler (2003) afirma que têm quatro 

aspectos importantes a considerar: os alunos a serem incluídos; a pedagogia da sala de aula; a 

organização da escola como um todo; sistema de suporte disponível para professores, alunos, pais e 

pessoas que ajudam a atender esses alunos. 
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Do mesmo modo, Mantoan (2003) discorre sobre um tipo de escola capaz de formar pessoas 

mais humanitárias, aproximando os alunos entre si, abordando as disciplinas como meio de 

entender melhor o mundo, tendo como parceiras as famílias e a comunidade na elaboração e no 

cumprimento do projeto escolar. 

Quanto ao TEA, é considerado um distúrbio do desenvolvimento neurológico e deve estar 

presente desde a infância ou do início da infância. Esse distúrbio possui domínios nas áreas 

sociais/comunicação, déficits e interesses fixados e comportamentos repetitivos. (PASSERINO; 

BEZ; & VICARI; 2013). 

Sabendo-se dessa condição que acompanha o indivíduo ao longo de sua vida, foi 

promulgada em dezembro de 2012 a Lei Federal N°12.764/12, estabelecendo que as pessoas com 

TEA passem a ser consideradas como pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. 

(BRASIL, 2014).  

De acordo com a Agência Brasil (2019), o Diário Oficial da União publicou a lei n° 

13.861/2019, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a qual solicita a coleta de informações 

especificas de autistas pelo IBGE, no censo demográfico, a partir deste ano, fato altamente 

significativo para a identificação destes indivíduos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para responder à investigação, optamos pela pesquisa de abordagem qualitativa, pois, 

segundo Severino (2010), trabalha com um universo de valores e significados. Para Triviños (2010 

p.13) “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada 

realidade”. Desse modo, é possível compreender com profundidade as informações coletadas.   

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas: “[...] que combina 

perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

em questão sem se prender à indagação formulada.” (MINAYO, 2009, p. 64).   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O aluno João (nome fictício), foco deste relato, atualmente tem 07 anos, mas encontra-se 

nesta escola desde os 03 anos de idade. É uma escola pública da rede Municipal de Fortaleza, na 

qual atende alunos da Educação Infantil (a partir dos 3 anos) até o 2° ano do Ensino Fundamental.  
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Os pais, de acordo com o relato da participante do estudo, demonstram carinho, compreensão, e 

zelo com o filho e atuação efetiva na rotina dele, manifestando segurança ao deixá-lo na escola.  

Sendo assim, após determinado período na escola e algumas observações, sua professora de 

sala de aula regular preencheu um documento próprio da SRM, no qual registrou as observações 

que caracterizam a criança como um possível aluno público alvo do AEE, a saber: pouca 

concentração, irritado, baixa tolerância a frustrações, sensível a barulhos, preso à rotina, às vezes 

agressivo e geralmente prefere brincar sozinho, totalmente dependente em suas atividades de vida 

diária. 

No primeiro semestre de 2015, a família foi convidada a comparecer à escola, na qual, após 

alguns questionamentos, recebeu orientações e encaminhamento para buscar atendimentos 

especializados na área da saúde. No segundo semestre do mesmo ano, o aluno foi encaminhado para 

a Sociedade de Assistência e Proteção a Infância (SOPAI), na qual foi solicitado exame de 

eletroencefalograma, permanecendo a definição da investigação na dependência desse resultado de 

exame.  

Desse modo, devido à demora dos resultados de investigação da SOPAI, a família optou por 

procurar atendimento com médico neurologista em um posto de saúde, que, após informações da 

família, relatório escolar e avaliação do aluno por médico especialista, esse o diagnosticou com 

TEA. 

Em meados do ano de 2016, a professora de AEE encaminhou o aluno para o Recanto 

Psicopedagógico, uma das instituições conveniadas à prefeitura de Fortaleza que oferece 

atendimentos nas áreas da educação especial, saúde, assistência social e inclusão profissional. Após 

certo período, João passou a ser atendido nesta instituição por profissional de Fonoaudiologia. 

Contudo, mesmo antes do laudo médico, a professora do AEE passou a atender o aluno após 

consentimento da família. João frequentava a SRM duas vezes por semana, com tempo de 

cinquenta minutos para cada dia, sendo a composição do atendimento em parceria com outro colega 

da mesma idade. João parecia satisfeito em dividir o atendimento com outro aluno, porém, devido à 

sua dificuldade na linguagem, se irritava facilmente quando seu colega não o compreendia.   

Respeitando as particularidades de João, a partir dos atendimentos seguintes, buscou-se 

contemplar seus interesses, sendo ele protagonista das atividades, dos jogos (blocos lógicos, jogos 

da memória e jogos de encaixe), dos desenhos e pinturas (suas atividades preferidas). Também 

foram realizadas orientações à professora de sala de aula regular e profissional de apoio. Dessa 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 512 

forma, aos poucos, o aluno passou a demonstrar avanços na interação com os colegas, no tempo de 

permanência em sala de aula, no interesse pelas atividades propostas.  

Salienta-se que foram realizadas orientações à comunidade escolar e à família, considerando 

importante a integração firmada entre esses dois contextos para a permanência, desenvolvimento e 

inclusão da criança com TEA. Nos planejamentos, as estratégias para intervenções pedagógicas 

consideraram as habilidades, as preferências, as necessidades e a participação do aluno, as quais 

foram amplamente discutidas entre a professora do AEE e a professora de sala de aula regular.  

É relevante destacar que, no início do ano de 2018, a criança foi encaminhada pela 

professora do AEE para o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado (NAPE), recebendo 

atendimentos em Psicologia e Terapia Ocupacional. Como devolutiva do NAPE, observou-se: 

“Psicólogo (melhora em seu comportamento, atenção, compreensão e tolerância; apesar de sua 

dificuldade na fala, tenta comunicar-se e expressar-se sem constrangimento); Terapeuta 

Ocupacional (evolução quanto aos conhecimentos cognitivos; melhora quanto à associação de 

ideias, as atividades da vida diária, vestuário/lateralidade e alimentação/autonomia)”.  

No ano de 2019, em uma reunião de início de semestre, a família comunicou a professora de 

AEE que João passaria a ter acompanhamentos somente no Recanto Psicopedagógico, visto que 

todos os atendimentos multidisciplinares (Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Psicólogo e 

Neurologista) concentrar-se-iam no mesmo local.  

É relevante destacar as observações da professora de sala de aula regular compartilhadas 

com a professora de AEE referente ao aluno: “demonstra entusiasmo para realização das atividades 

e em participar de todos os momentos propostos em sala, porém não consegue manter o foco por 

muito tempo, possui também baixa tolerância a frustrações”. (relato da professora de sala de aula 

regular do aluno).  

Logo, talvez seja um dos motivos pelo qual o aluno apresenta progressos lentos com relação 

à aquisição da leitura e da escrita, sendo esses uns dos anseios da família, visto que, no ano de 2020, 

João irá cursar o 3°ano do Ensino Fundamental I em outra escola. Devido a essa mudança, a 

professora de AEE apresentou para o aluno e para sua família o novo ambiente escolar e os 

profissionais que atuarão diretamente com João. 
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CONCLUSÕES 

A partir do relato da professora do AEE e dos dados levantados, observamos uma relação 

construída entre família e a escola em função do processo de inclusão, escolarização e 

desenvolvimento do aluno com TEA.  Percebemos que essa relação trouxe benefícios para o aluno, 

visto que as pessoas envolvidas buscaram conhecimentos, atendimentos em instituições, 

alternativas extraescolar, investiram esforços para o avanço da criança e para a superação das 

barreiras existentes no processo de inclusão.   

Alguns progressos foram registrados, como na socialização com seus pares, na comunicação 

em relação à linguagem verbal e não verbal, inclusive na aprendizagem, no que diz respeito ao 

processo inicial de alfabetização. Contudo, atualmente esse processo necessita ser intensificado com 

estratégias que contribuam para o avanço da hipótese de escrita (silábica com valor sonoro), na qual 

o aluno se encontra, para outras fases desejadas de letramento, para que seja capaz de ler, escrever e 

compreender a língua materna.  

Sendo assim, profundas reformas serão necessárias no currículo e na avaliação para que a 

aprendizagem do aluno público-alvo na Educação Especial possa ser realmente levada a uma 

atitude pedagógica que desenvolva suas potencialidades. 

Por fim, na perspectiva de atender as diferenças, é fundamental que se leve em consideração 

a parceria escola e família, as experiências e as vivências de um sujeito contextualizado, as 

singularidades de cada indivíduo e não somente as especificidades da deficiência em si, 

objetivando, com isso, uma verdadeira prática inclusiva. 
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Resumo 

A Educação Especial, na perspectiva da inclusão, tem avançado bastante nos últimos tempos, 
sobretudo a partir dos anos 2000 com uma efetivação dos alunos da Educação Especial na escola 
regular e no serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Diante destes progressos, 
destacamos a parceria da família com o professor de AEE, no que se refere ao acompanhamento dos 
pais nas atividades escolares e nas orientações específicas de como lidar com crianças com deficiência, 
bem como encaminhamentos para investigação e posterior atendimento multidisciplinar. Portanto, 
objetivamos conhecer as contribuições da parceria estabelecida entre o professor de AEE e a família 
para a inclusão, o desenvolvimento e a aprendizagem de um aluno com Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA) em uma escola pública no município de Fortaleza/Ce. Nesse contexto, os esforços 
investigativos confluíram para a seguinte questão norteadora: Quais as contribuições da parceria 
estabelecida entre o professor de AEE e a família para a inclusão, o desenvolvimento e a aprendizagem 
de um aluno com TEA em uma escola pública no município de Fortaleza/Ce? A pesquisa se enquadra 
na abordagem qualitativa, de caráter descritivo, do tipo bibliográfica, fundamentada em Mittler (2003), 
Mantoan (2011), assim como na legislação inclusiva vigente. Para o relato de experiência, utilizamos a 
entrevista semiestruturada (MINAYO, 2009) com uma professora atuante da Sala de Recursos 
Multifuncionais (SRM). A partir do relato da professora do AEE e dos dados levantados, foi possível 
observar uma relação construída entre família e escola em função do processo de inclusão, 
escolarização e desenvolvimento do aluno com TEA. Logo, na perspectiva de atender as diferenças, é 
fundamental que se leve em consideração a parceria escola e família, as experiências e as vivências de 
um sujeito contextualizado, as singularidades de cada indivíduo e não somente as especificidades da 
deficiência em si, objetivando, com isso, uma verdadeira prática inclusiva. 

Palavras-chave: Educação Especial; AEE; Família; TEA. 
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INTRODUÇÃO 

Esta proposta nasce da prática diária dos professores de uma escola pública do município de 

Volta Redonda, no estado do rio de Janeiro e das necessidades encontradas para inserir e 

acompanhar alunos de inclusão no processo de ensino-aprendizagem atualmente proposto nesse 

espaço. 

O objetivo geral desta pesquisa é: 

- Investigar o que é proposto aos alunos da educação especial incluídos nas salas de aula 

comuns do ensino regular do município de Volta Redonda, pelas leis federais e municipais, bem 

como pelos professores e outros agentes do trabalho de inclusão no espaço escolar, analisando o 

que é realizado e o que ainda precisa ser alcançado, para propor a implementação de uma prática 

pedagógica realmente inclusiva.  

A partir da realidade apresentada na introdução, têm origem os seguintes objetivos 

específicos: 

• Conhecer a proposta da rede municipal de ensino de Volta Redonda para a educação 

especial, por meio de documentos federais e municipais; 

• Comparar a teoria proposta com a prática oferecida em sala de aula aos alunos de 

inclusão; 

• Analisar os desafios para se realizar a real inclusão dos alunos no espaço escolar; 

• Propor a implementação de uma nova maneira de incluir os alunos no espaço 

escolar, de modo que as interações sociais e o processo de ensino-aprendizagem 

ocorram de forma eficaz. 

O que se pretende é pesquisar nos documentos oficiais o que dizem as leis nacionais e 

municipais a esse respeito, investigar o que é proposto nas salas de aula do 6º ao 9º ano de uma das 

escolas municipais, aquela em que trabalho e que me parece, pela quantidade de alunos de inclusão 

que vem recebendo, que a Secretaria de Educação deseja que seja modelo para toda a rede. Nesta, 

serão analisadas as atividades do dia-a-dia e, junto aos professores, os desafios encontrados para se 

realizar a real inclusão dos alunos no espaço escolar e possíveis sugestões para que esta aconteça de 

forma que as interações sociais e o processo de ensino-aprendizagem ocorram de forma eficaz. 

Após toda a pesquisa realizada, poderão ser feitas inferências para a implementação de novos 

modelos de estratégias pedagógicas para se trabalhar verdadeiramente com a inclusão.  
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A questão de pesquisa é: se pensamos que esse modelo atual não nos atende, pelo menos da 

forma como está sendo aplicado, primeiro vamos conhecer e analisar qual é a proposta dos 

documentos. Mas qual então seria uma proposta mais viável, possível de ser realizada nas escolas e 

que realmente fosse contribuir para a inclusão de alunos especiais nas salas de aula e em todo o 

espaço escolar do ensino regular, dos anos finais? Esta é a questão de partida para esta pesquisa, a 

questão que buscaremos responder. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Se fizermos um levantamento acerca da educação inclusiva, possivelmente vamos constatar 

que atualmente é bastante difundida no Brasil, porém ainda são poucos os pesquisadores que se 

interessam por contribuir com esta temática. Mas sabemos que para melhorar a qualidade no 

atendimento aos alunos de inclusão, se torna necessário um levantamento tanto dos tipos de caso 

que temos, quanto de como poderíamos proceder para propiciar um processo de ensino-

aprendizagem eficaz.  

Há alguns anos sequer havia na formação inicial dos professores menção ao trabalho a ser 

desenvolvido na educação especial. Assim sendo, temos hoje profissionais sem a devida preparação 

atuando nesse contexto. Muitos se justificam pela falta desta formação, enquanto outros se 

preocupam em estudar, em pesquisar sobre cada caso que está à sua frente, para tentar realizar um 

bom trabalho de inclusão. Nesse sentido, a internet muito tem colaborado por meio de artigos e 

trabalhos de pesquisa acadêmicos que esclarecem, explicam, sugerem possibilidades para tecer o 

trabalho em sala de aula. 

Esta proposta pretende inicialmente apresentar os caminhos da educação no mundo e no 

Brasil, desde a Declaração dos Direitos Humanos (ONU, 1948), onde se declarou que “toda a 

pessoa tem direito à instrução. Depois desta análise histórica do contexto em que está inserida a 

educação, a partir de alguns autores como GADOTTI (2000), NOGUEIRA (2007) e BUENO 

(2008a), podemos observar que a educação mundial e brasileira vem passando por diversas 

reformas para garantir o ingresso e a permanência dos alunos na escola. Estas reformas apresentam, 

por exemplo, a matrícula obrigatória, a idade de ingresso na escola, a duração dos níveis de ensino, 

as avaliações em âmbito nacional do rendimento escolar, as diretrizes curriculares nacionais e as 

definições para a escolarização dos alunos com necessidades especiais, entre outras.  

Após descrever o histórico mundial e chegar ao nacional, esta pesquisa pretende analisar 

documentos que regem a educação no Brasil como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional (LDBEN nº 9.394/96) e seus impasses com relação ao que vinha sendo discutido na 

proposta Darcy Ribeiro e foi esquecido pelo Congresso e seu capítulo único para tratar das “pessoas 

portadoras de necessidades especiais”, embora tenha contribuído para a flexibilização da 

organização curricular  (FERREIRA, 1998; FERREIRA & GLAT, 2003), além do grande progresso 

onde o “acesso à educação de pessoas com deficiência é escasso e revestido do caráter da concessão 

e do assistencialismo” (FERREIRA, 1998, p. 1).  

Também se pretende refletir sobre o Plano Nacional de Educação (lei nº 10.172) e seus 

cortes e descentralização de recursos para a educação (FERREIRA & GLAT, 2003; CURY, 2005); 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990); Política Nacional de Educação Especial (1994); 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência — Decreto nº 3.298 — 

(BRASIL, 1999) e as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001a) para depois se fazer uma análise da proposta da Secretaria Municipal de Educação do 

município de Volta Redonda, do interior do estado do Rio de Janeiro, para chegar às salas de aula e 

observar o que tem sido oferecido aos alunos de inclusão e os desafios encontrados por professores 

e outros agentes escolares que lidam com os casos acompanhados pela escola em que se dará este 

estudo de caso. 

METODOLOGIA 

Considerando a questão de pesquisa que se refere a investigar o que é proposto aos alunos 

da educação especial incluídos nas salas de aula comuns do ensino regular do município de Volta 

Redonda, pelas leis federais e municipais, bem como pelos professores e outros agentes do trabalho 

de inclusão no espaço escolar, analisando o que é realizado e o que ainda precisa ser alcançado, 

para propor a implementação de uma prática pedagógica realmente inclusiva, opto por uma 

metodologia de trabalho de cunho qualitativo do tipo estudo de caso. Para fundamentar a seleção de 

uma pesquisa do tipo qualitativa, seguirei o pensamento de Ludke e André (1986) segundo as quais 

“é cada vez mais evidente o interesse que os pesquisadores da área de educação vêm demonstrando 

pelo uso das metodologias qualitativas” (1986, p. 11). As autoras se referem a Bogdan e Biklen 

(1982), que apresentam uma discussão acerca do conceito de pesquisa qualitativa, baseando-se nas 

características a seguir: 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento; os dados coletados são 

predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do que 
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com o produto; o pesquisador tem interesse em analisar tudo o que está ao seu redor e 

interagir com o seu problema de estudo; o significado que as pessoas dão às coisas e à 

sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador; a análise dos dados tende a 

seguir um processo indutivo. (BOGDAN; BIKLEN, 1982 apud LUDKE e ANDRÉ, 

1986, p. 11-13). 

A partir da manifestação das autoras, percebe-se a necessidade, para a realização deste tipo 

de pesquisa, do contato direto do pesquisador com o fenômeno/ objeto que investiga, geralmente 

em campo e que o mesmo, conta com a descrição do material coletado, bem como também com a 

diversidade de pessoas e situações que ele apresenta, levando em consideração o maior número 

possível de elementos presentes na situação estudada.  

No caso desta proposta, estarei, como pesquisadora, em contato direto com os alunos de 

inclusão e com os professores que os acompanham no dia-a-dia da sala de aula, todos sujeitos da 

pesquisa.  Serão coletados e registrados por meio de um diário de bordo, fotos e áudios, não apenas 

os dados dos quais preciso, mas também as diversas impressões, sentimentos e contribuições dos 

mesmos.  

Quanto aos métodos de procedimento, que concebem a parte mais concreta da pesquisa 

(MARCONI, LAKATOS, 2003, p. 221), utilizarei o estudo de caso, devido à grande possibilidade 

de ser utilizado para estudar as questões relacionadas à escola e por ser um dos tipos de pesquisa 

qualitativa que vem ganhando espaço na área da educação, na qual um ou alguns objetos de 

pesquisa são estudados profunda e exaustivamente.  

Quanto às técnicas de pesquisa, de acordo com Marconi e Lakatos (2003, p. 174), 

constituem “um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência ou arte; é a 

habilidade para usar esses preceitos ou normas, a parte prática. Toda ciência utiliza inúmeras 

técnicas na obtenção de seus propósitos”.   

São divididas em quatro grupos de acordo com essas autoras: documentação indireta, 

documentação direta, observação direta intensiva, observação direta extensiva. A presente proposta 

de pesquisa encaixa-se dentro da observação direta intensiva, que geralmente é realizada por meio 

de técnicas de observação e entrevista.  

Dentre as diversas modalidades de observação, esta pesquisa se encaixa na observação 

estruturada (sistemática), segundo a observação do pesquisador como participante, em equipe e 

efetuada na vida real mediante trabalho de campo desenvolvido no espaço escolar. Destaco a 

observação estruturada como aquela planejada, considerando que o pesquisador sabe o que 
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pesquisa, porém, não se trata de normas rígidas e controladas, mas apenas de um norte para coleta 

de dados significativos para a pesquisa, que certamente contará com a participação espontânea dos 

alunos e professores participantes.  

Esta pesquisa conta com vários instrumentos para coleta de dados a serem posteriormente 

analisados, conforme vide na tabela I – Instrumentos para coleta de dados, apresentada no anexo I. 

A entrevista realizada com os professores participantes tem a intenção de conhecê-los 

melhor em sua formação acadêmica e atuação profissional, coletar o que pensam e o que já 

vivenciaram a respeito da educação inclusiva, suas angústias, desafios e conquistas nessa área e 

observar sua contribuição por meio de atividades que contemplem este projeto de pesquisa.  O tipo 

de técnica de análise dos dados no caso das entrevistas semiestruturadas aplicadas aos Professores 

será a análise de conteúdo proposta por BARDIN (1979, p.42). 

A análise de conteúdo proposta por BARDIN (2011, p. 126), com vistas a estabelecer as 

relações com a temática abordada na pesquisa será organizada em três fases, pré-análise, exploração 

do material coletado e tratamento dos resultados obtidos à luz da fundamentação teórica. 

Os dados coletados serão organizados em categorias, classificando os elementos 

constituintes de cada conjunto de respostas por diferenciação e logo após, por reagrupamento, de 

acordo com os critérios previamente estabelecidos. A categorização será realizada em duas etapas, 

sendo que no primeiro momento os elementos serão isolados e no segundo momento serão 

classificados.  

Para identificar as categorias, serão utilizadas unidades de contexto e unidades de registro. 

As categorias serão elencadas a partir de uma minuciosa leitura da fundamentação teórica e de 

acordo com os objetivos a serem alcançados nesta pesquisa. 

CONCLUSÃO 

Espera-se, a partir desta pesquisa, contribuir de maneira significativa para a real inclusão dos 

alunos com especificidades no espaço escolar, atendendo às suas necessidades para que venham a 

participar do processo de ensino-aprendizagem de maneira efetiva.  
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ANEXO I 

Tabela 1. Instrumentos para coleta de dados 

INSTRUMENTO OBJETIVO 

1 – Pesquisa bibliográfica Investigar o histórico da educação inclusiva 

mundial e no Brasil. 

2 – Pesquisa documental Investigar documentos federais e municipais 

acerca da educação brasileira e da educação 

inclusiva. 

2 – Entrevista I: realizada com os pais e o Serviço 

de Orientação Educacional. 

Traçar o perfil dos estudantes de educação 

inclusiva envolvidos na pesquisa. 

3 – Entrevista II: realizada com os professores 

dos alunos de inclusão dos anos finais de uma 

escola municipal de Volta Redonda. 

Traçar o perfil dos professores da turma e aplicar 

a técnica de análise de conteúdo segundo Bardin 

(1979) relacionando a proposta à sua aplicação. 

4 – Observação participante, registros escritos e 

registros por meio de áudio. 

Coletadas durante a aplicação das atividades aos 

alunos de inclusão, para posterior análise em 

Bardin (1979). 

Resumo 

A cada ano que passa, mais alunos de inclusão são trazidos para as escolas do ensino regular, ainda que 
a grande maioria dos professores não esteja preparada para atendê-los. Mas o Professor é um 
profissional pesquisador, capaz de fazer além de uma profunda leitura de mundo, leituras e estudos 
daquilo que ele pensa ser necessário ao melhor desenvolvimento do seu trabalho. E tendo a sala de aula 
como seu laboratório diário, em que é possível interagir com vários alunos e suas situações de vida, o 
professor, quando intencionado, pode trazer maior qualidade à sua práxis a partir de sua formação 
continuada, seja em grupo, seja individual ou seja proposta pela Secretaria de Educação ou outros 
órgãos e instituições formadoras. Diante desta realidade e da percepção de toda a dificuldade 
encontrada atualmente por muitos ao buscar práticas pedagógicas sólidas, justas e compatíveis com as 
especificidades dos alunos “incluídos” em nossas salas de aula, práticas eficazes que possam contribuir 
verdadeiramente para o processo de ensino-aprendizagem e para o desenvolvimento pleno a partir do 
espaço escolar para a vida social é que foi pensado este projeto. O objetivo geral desta pesquisa é 
investigar o que é proposto aos alunos da educação especial incluídos nas salas de aula comuns do 
ensino regular do município de Volta Redonda, pelas leis federais e municipais, bem como pelos 
professores e outros agentes do trabalho de inclusão no espaço escolar, analisando o que é realizado e o 
que ainda precisa ser alcançado, para propor a implementação de uma prática pedagógica realmente 
inclusiva.  

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Prática Pedagógica, Espaço Escolar. 
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INTRODUÇÃO 

Na atualidade a reprodução social presente na escola é marca constante e geradora de uma 

indústria de certificação que pouco se preocupa com a formação humana, para a autonomia e o 

conhecimento teórico-crítico dos alunos. Quando se fala em Educação Especial na perspectiva 

inclusiva impera a pseudoformação e a imposição cultural de uma produção em série que revela as 

exigências de um tempo de produção que não o tempo de formação (ADORNO, 1959/1986). Os 

resultados sobressaem-se ganhando mais força do que o processo de socialização escolar em si. 

O pragmatismo1 educacional atinge todas as etapas e modalidades da educação brasileira, 

revelando alguns entraves quanto a formação docente que vitimiza a todos os envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. Também a formação docente deve resultar em ações 

democráticas para um projeto educacional de igual modo democrático e inclusivo, com a 

participação do coletivo (SOUZA; PLETSCH, 2014). Quanto a isso, Costa (2007, p. 47) enfatiza: 

“um projeto educacional democrático e inclusivo não se realizará com base apenas em textos legais, 

mas principalmente como decorrente da implementação de políticas públicas de educação, 

formação de profissionais da educação”. É necessário, segundo a autora, uma formação que permita 

aos docentes processos reflexivos e críticos, para que vivam experiências educacionais no cotidiano 

escolar de modo autônomo e consequentemente, emancipatório.  

Assim, a Educação Especial, mesmo aquela que atende aos alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), revela os traços de heteronomia, exclusão e preconceito presentes na 

educação como um todo, que se volta para a formatação e receituários prescritivos sobre como 

educar, ao invés do porquê educar e incluir. Por isso, assim como Souza (1997), é fundamental 

considerar a relevância dos processos inclusivos sociais e na educação.  

Logo, quando falamos de educação de alunos com Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/1996, 

estamos falando de processos de inclusão muito recentes, que por influência da Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos - JOMTIEN (1990); a Declaração de  

Salamanca (1994); a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva 

(2008) e Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

 
1 O pragmatismo aqui faz referência a uma perspectiva teórica/metodológica que iniciou na virada do século XIX para o 
XX, representado, por exemplo, no pensamento e prática pedagógica de Dewey (1916). Ver em: CUNHA, M. V. Tr�s 
vers�es do pragmatismo deweyano no Brasil dos anos 50. Educação e Pesquisa, São Paulo, n.2, p.39-55, 1999. 
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(Lei Nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012); o Brasil se comprometeu com a inclusão dos alunos 

autistas. É notório que são processos fundamentais para o estabelecimento de uma educação 

democrática. 

Desde a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 4.024/1961, o 

aparato legal que apoia as pessoas com deficiência considera a importância da inclusão educacional, 

ampliando os processos de socialização daqueles que historicamente foram segregados. A atual Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/1996, de igual modo, nos artigos 

58 e 59 da Educação Especial, dá a entender que os alunos com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) estão inseridos na LDB na classificação  de pessoas com “transtornos globais do 

desenvolvimento” têm direito à inclusão educacional, além do conjunto de ações metodológicas de 

amparo pedagógico para a adaptação curricular.  

Há que se questionar a centralidade do pragmatismo pedagógico no atendimento dos alunos 

com deficiência, logo, com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Isso porque a LDB 9394/1996, 

reza sobre a adaptação do currículo, formação de professores em nível adequado, terminalidade 

específica que é a flexibilização do término do ensino fundamental, mas não conduz a processos de 

reflexão teórica sobre a inclusão e seus motivos. Por conta do pragmatismo educacional imperante 

na escolarização, é possível propor uma formação não heterônoma para os alunos incluídos?   

Portanto, mesmo quando não há condições materiais objetivas adequadas para a inclusão, é 

possível incluir? Certamente a resposta a tal questionamento se dá pelo fato de que, se a formação 

não for para o acolhimento das diferenças humanas, a simples existência de condições materiais 

objetivas adequadas não resultem necessariamente em inclusão, pois não se trata apenas de 

recursos, mas de formação crítica.  

Dessa maneira, a definição de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) encontra-

se, conforme Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que Institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no artigo 1, porém, a 

educação de alunos autistas em especial exige adequações  

metodológicas e posturas epistemológicas próprias, não reduzidas a práticas tecnicistas e 

estereotipadas, muito menos a planejamentos curriculares normatizadores.  

Isso também se adequa ao que disse Adorno (2000, p. 141-142), pensador da Escola de 

Frankfurt, quando afirmou que não temos o direito de modelar pessoas. Para o autor, a educação 

para a autonomia não pretende a “modelagem de pessoas”, muito menos “a mera transmissão de 
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conhecimentos”, como vem acontecendo na educação de alunos com deficiência, em especial os 

autistas. Quando no muito, há o Atendimento Educacional Especializado (AEE) como sendo 

sinônimo de uma educação suficiente.  

Por tais motivos é que este estudo objetiva indagar se o aligeiramento das ações de 

escolarização pode retardar a subjetivação dos alunos que, por conta do Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), necessitam de ações/significações afetivas mais marcantes. Por isso cabe 

problematizar como a Secretaria de Municipal Educação e a escola lidam com as demandas legais e 

os direitos desses alunos. Também, como objetivos específicos busca analisar as políticas de 

educação inclusiva e os processos de escolarização dos alunos com TEA.  

O estudo tem caráter qualitativo e consiste em uma pesquisa-ação donde a pesquisadora é 

também professora da turma. Para construção dos dados valemo-nos da pesquisa semiestruturada e 

observação. Enquanto considerações parciais, podemos apontar para a necessidade de adequação de 

estratégias pedagógicas e materiais didático-curriculares.  

CONCLUSÕES 

Logo, a pesquisa vem questionado qual apoio e/ou cursos de formação são oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias/RJ aos docentes que atuam em classes 

regulares e em Salas de Recursos Multifuncionais, conforme Decreto Lei 7.611/2011? Quais 

recursos materiais, didático-curriculares e de Tecnologias Educacionais Assistivas podem apoiar os 

professores nos processos inclusivos dos autistas?  

Assim, conforme Souza (2016) e Souza; Pletsch (2014), quando se fala de educação especial 

na perspectiva inclusiva, é preciso ter a compreensão clara que inúmeras são as contradições sociais 

a que estão submetidos alunos, docentes, familiares, enfim, todos os envolvidos nos processos 

sociais para a garantia do direito à educação dos alunos autistas. Desse modo, este estudo de 

abordagem teórico-crítica propõe as reflexões sobre a inclusão dos alunos autistas, entendendo que, 

após pesquisa concluída os objetivos e questões do estudo podem resultar em estudos de apoio a 

práticas educacionais democráticas e de enfrentamento ao preconceito a que estão sujeitas as 

pessoas autistas.  
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Resumo 

Este trabalho resultante de uma pesquisa de Mestrado em desenvolvimento, objetiva analisar as 
condições sociais, históricas, políticas, culturais e pedagógicas que envolvem a inclusão de alunos 
autistas matriculados em uma sala de classe especial/autismo de uma escola pública de Educação 
Básica. Enquanto objetivos específicos, busca-se compreender como as demandas apresentadas pelos 
alunos autistas incluídos são pensadas no coletivo da escola, o que inclui a responsabilidade dos 
gestores, professores e equipes multidisciplinares no atendimento as realidades linguísticas, cognitivas e 
curriculares desses alunos. Também, como segundo objetivo específico, pretende-se analisar os 
desdobramentos das garantias legais no cotidiano da escola, como, por exemplo, os recursos e 
estratégias disponibilizadas para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Sala de Recursos 
Multifuncionais e/ou em instituições especializadas no atendimento da modalidade de Educação 
Especial para esses alunos. Como terceiro objetivo específico, este estudo observará como a formação 
docente inicial e a continuada, possibilitada pela Secretaria Municipal de Educação de Caxias/RJ, pode 
favorecer um adequado atendimento a esses alunos em suas demandas humanas, sociais e intelectuais. 
Apoiada em autores que analisam as políticas de educação inclusiva e os processos de escolarização dos 
alunos com TEA, como Adorno (2000); Plestsch (2014); Santos (2003); Souza (2017a; 2017b; 1997). 
Desse modo, este estudo, de abordagem teórico-crítica, propõe as reflexões sobre a inclusão dos alunos 
autistas, entendendo que, após a pesquisa concluída, os objetivos e questões apresentadas podem 
resultar em estudos de apoio a práticas educacionais mais democráticas e de enfrentamento ao 
preconceito a que estão sujeitas as pessoas autistas. O estudo tem caráter qualitativo e consiste em uma 
pesquisa-ação donde a pesquisadora é também professora da turma. Para construção dos dados 
valemo-nos da pesquisa semiestruturada e observação. Enquanto considerações parciais, podemos 
apontar para a necessidade de adequação de estratégias pedagógicas e materiais didático-curriculares.  

Palavras-chave: Autismo; Políticas Públicas de Inclusão; Práticas Pedagógicas 
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INTRODUÇÃO 

No contexto das múltiplas reformas educacionais implementadas e em implementação no 

Brasil e no mundo, a temática da EEPEI tem gerado diversos debates, sob diferentes perspectivas. 

A demanda é por equidade no processo de ensino-aprendizagem, nos diferentes espaços, graus e 

modalidades educacionais da Pessoa com Deficiência (PcD), Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD), Altas Habilidades e ou Superdotação (AH/SD) e dos alunos que 

apresentam Necessidades Educativas Especiais  (NEE). 

Garantida como um direito fundamental dos cidadãos na Constituição Federativa do Brasil 

(CF) de 1988, a educação se constitui uma das bases para o alicerce do Estado Democrático de 

Direito, no qual qualquer tipo de preconceito é refutado (BRASIL, 1988).  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Nº. 9.394 promulgada em 20 

de dezembro de 1996, o exercício desse direito pelas PcD, TGD, AH/SD e com NEE é garantido 

para todos os níveis, etapas e modalidades da educação nacional, assim como a oferta de serviços 

especializados, quando necessários  (BRASIL, 1996). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) 

(BRASIL, 2008) orienta os sistemas de ensino em relação à oferta dos serviços de educação 

especial, de modo a garantir não só o acesso, mas a equidade no processo formativo dos estudantes 

nas escolas regulares.  

No Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 promulgado pela Lei Nº. 13.005 de 25 de 

junho de 2014 (BRASIL, 2014) são diretrizes, metas e estratégias para a educação nacional. A meta 

de nº 4 indica a universalização do atendimento escolar para todas as pessoas público alvo da 

educação especial de 4 a 17 anos, e o atendimento escolar para as crianças de 0 a 3 anos, conforme 

a demanda apresentada pelas famílias. Outras diretrizes indicam a superação das desigualdades 

educacionais, a erradicação de todas as formas de discriminação, a melhoria da qualidade da 

educação, a formação para o trabalho, a promoção humanística, o respeito aos direitos humanos e à 

diversidade, e são indicativos para os sistemas de educação desenvolverem ações para ultrapassar as 

barreiras ao processo inclusivo e garantir equidade na formação dos alunos público alvo da 

educação especial ou com necessidades educativas especiais. 

A importância de investimentos nessas metas, estratégias e ações em todos os níveis, etapas 

e modalidades de ensino é justificada pelos dados do Censo da Educação Superior, visto que no 

Censo de 2009, a matrícula de Alunos com Deficiência (AcD), TGD, AH/SD no ES totalizava 
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20.530 alunos e em 2017 esse número cresceu em torno 86%, atingindo o quantitativo de 38.722 

matrículas (BRASIL, 2018).  

Uma busca com os descritores ‘pessoa com deficiência no ensino superior’, ‘acessibilidade 

no ensino superior’ e ‘inclusão no ensino superior’, no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), mostrou que o assunto vem sendo tratado em teses e dissertações por pesquisadores de 

diferentes áreas do conhecimento, os quais identificam adaptações e adequações na estrutura física, 

na pedagógica e na atitudinal que vêm sendo desenvolvidas pelas IES, com o objetivo de garantir o 

efetivo desenvolvimento acadêmico dos estudantes com necessidades especiais.  

Nesse contexto, e a partir da abordagem do Ciclo de Políticas e dos fundamentos teórico-

metodológicos da metapesquisa, a investigação em andamento tem por objetivo a análise de 

dissertações e teses com a temática da EEPEI no ES defendidas de 2009 a 2019 em Programas de 

Pós-Graduação em Educação que obtiveram nota igual ou acima de cinco na última avaliação 

quadrienal. 

OBJETIVOS 

Com objetivo de contribuir com as reflexões a respeito do processo inclusivo dos estudantes 

com necessidades educativas especiais matriculados no ES, a pesquisa tem como objetivo analisar a 

produção em teses e dissertações sobre o assunto produzidas de 2009 a 2019 programas de pós-

graduação em Educação que obtiveram nota cinco ou mais na última avaliação quadrienal. 

As seguintes questões de pesquisa nortearão o estudo: Qual o contexto focalizado nas teses? 

Quais as principais temáticas e abordagens das pesquisas, no campo da Inclusão dos estudantes com 

necessidades especiais matriculados no ES? A partir de quais perspectivas teóricas e 

epistemológicas seus autores tratam seus objetos de pesquisa? Em relação ao processo de 

implementação, quais as principais dificuldades relacionadas à inclusão dos estudantes com 

necessidades especiais matriculados no ES que as pesquisas relatam? Que soluções são 

identificadas? Que avaliação os sujeitos pesquisados fazem da qualidade do processo inclusivo no 

ES? Quanto à metodologia, que abordagens metodológicas e procedimentos de coleta de dados 

utilizaram? Qual o nível de abstração dos trabalhos selecionados para a pesquisa?  

Em termos de suposição de estudo, foram formuladas as seguintes conjecturas: A maioria 

dos trabalhos focaliza o contexto da prática e limita-se ao nível descritivo; A maioria dos trabalhos 
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descreve a situação de relacionamento desses alunos com seus professores e colegas de curso, 

restringindo-se a abordar o processo de socialização desses estudantes, sem tratar da efetiva 

inclusão no sentido mais amplo de direitos e obrigações para com o processo ensino-aprendizagem; 

Os estudos não apresentam discussões teórico-metodológicas a partir das quais a promoção de 

ações efetivas para o processo de inclusão dos estudantes com necessidades especiais matriculados 

no ES possa ser entendida. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 As reformas educacionais iniciadas na década de 1990 influenciadas pelos organismos 

internacionais promoveram importantes modificações na perspectiva da educação dos estudantes 

com necessidades especiais. O Banco Mundial, a Organização Mundial das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a organização das Nações Unidas (ONU) 

promoveram diferentes encontros com representantes de vários países para discutir o 

desenvolvimento da educação mundial, como a Conferência Mundial de Educação Especial 

ocorrida na Cidade de Salamanca na Espanha em junho de 1994 (UNESCO, 1994), na qual foi 

promulgada a Declaração de Salamanca Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das 

Necessidades Educativas Especiais, reafirmando o compromisso de Educação para Todos firmado 

em 1990 na Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Plano de Ação para Satisfazer as 

Necessidades Básicas de Aprendizagem (UNESCO, 1990), e seguindo a tendência mundial dos 

ideais expressos na Declaração dos Direitos Humanos promulgada em 1948 pela ONU (ONU, 

1948). 

 A análise desses movimentos, a partir da abordagem do Ciclo de Políticas permite observar 

como as políticas públicas educacionais no Brasil e em outros países, se constituíram sob as 

influências dessas orientações, ou seja, como o contexto histórico, os interesses de grupos 

específicos, e outras implicações determinam as ações do governo, as escolhas do que fazer ou não 

fazer e, a maneira como se encaminha a gestão dos recursos públicos (RUA, 2014).     

 Nesse sentido, a análise de que trata este estudo se propõe a focalizar a Política Pública (PP) 

a partir da Abordagem do Ciclo de Política, como proposta por Ball (2016) e inclui também as 

contribuições de Roth Deubel (2002), Secchi (2010) e outros autores que desenvolvem seus estudos 

de modo a compreender sua constituição. Sendo composta por fases que se interligam e interagem, 

de maneira simultânea ou isolada, essa abordagem é uma ferramenta de análise útil ao pesquisador, 

para a compreensão da trajetória e vida de uma Política Pública (CAVALCANTI, 2007).  
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 Por tratar fundamentalmente da implementação das políticas de inclusão de estudantes com 

necessidades especiais no ensino superior, busca-se analisar, nas dissertações e teses, o contexto da 

prática das PP educacionais relacionadas ao campo da Educação Especial na perspectiva da 

inclusão no ES dos estudantes com necessidades especiais, por meio da ferramenta do Ciclo de 

Política, e compreende que as ações desenvolvidas nas IES são reflexos de como os atores 

responsáveis pela implementação das PP inclusivas a concebem (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 

2016).  

 Embora seja uma temática estudada por pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, 

a sistematização de pesquisas em relação à temática já mencionada se justifica por ser um campo 

ainda pouco explorado, pela imprescindibilidade de divulgação das dificuldades enfrentadas e das 

soluções encontradas no contexto das IES para promover a inclusão dos estudantes com 

necessidades especiais no ES, considerando-se ainda a deficiente formação dos professores que 

atuam no ES para atender as especificidades dos estudantes com necessidades especiais no ES, bem 

como as exigências de diferentes ações por parte das IES para atender as necessidades individuais 

dos alunos, como demonstrado nas pesquisas de Brito e Zeppone (2013), Silva, Jung e Silva (2019).  

METODOLOGIA 

 Trata-se de uma metapesquisa que, segundo Mainardes (2016, p. 3), consiste no processo de 

tomar um conjunto de textos (artigos, teses,dissertações, livros, capítulos, relatórios de pesquisa, 

etc.) como objeto de reflexão e análise”, com objetivo de refletir sobre o objeto da política. 

 Segundo esse autor, há três níveis de abstração que as pesquisas apresentam: o descritivo 

(básico), no qual o pesquisador informa os dados recolhidos; o analítico (intermediário), no qual o 

pesquisador analisa os dados que encontrou; e o compreensivo (elevado), no qual o pesquisador 

após recolher e analisar os dados é capaz de formular novas teorias. Embora o terceiro nível gere 

novas maneiras de observar os fenômenos educacionais, o autor considera os três níveis importantes 

para o desenvolvimento da pesquisa no campo educacional (MAINARDES, 2018). 

CONCLUSÕES PARCIAIS  

 Para compor o corpus da pesquisa foi realizada uma busca no site da CAPES e da BDTD, 

com os seguintes descritores entre aspas: ‘Pessoa com deficiência no Ensino Superior’, 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 534 

‘Acessibilidade no Ensino Superior’, ‘Inclusão no Ensino Superior’, cujo resultado foram 206 

pesquisas. 

 A leitura dos títulos, resumos, sumários e introduções destes trabalhos possibilitou uma 

seleção mais apurada das dissertações e teses a serem lidas integralmente, de modo a obtermos 

respostas às questões elencadas em seção anterior deste trabalho. Contudo, é possível notar que as 

IES que recebem estes estudantes criam departamentos e implantam programas, tanto para os AcD, 

TGD, AH/SD como para o acolhimento dos alunos que apresentam Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) de diversas ordens. Matriculados nessas IES há alunos com surdez, com 

deficiência auditiva, física, com deficiência múltipla, com autismo, cegueira e baixa visão, dentre 

outras deficiências. Nota-se também que nessas IES atuam profissionais de diferentes áreas, como: 

psicólogos, assistente social, intérprete da Língua brasileira de Sinais (Libras), profissionais da área 

da tecnologia, ledores, transcritores, os quais buscam por meio de estratégias inclusivas ultrapassar 

as barreiras que se impõe no processo de inclusão. 
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Resumo 

No contexto das reformas educacionais implementadas e em implementação no Brasil, a temática da 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (EEPEI) tem sido objeto de diversos debates, 
os quais têm focalizado a demanda por equidade no processo ensino-aprendizagem, nos diferentes 
espaços, graus e modalidades educacionais. No Ensino Superior (ES), a garantia da permanência e o 
efetivo desenvolvimento acadêmico dos alunos com necessidades especiais apresentam grandes 
desafios para as Instituições de Ensino Superior (IES), que necessitam de diferentes adaptações e 
adequações na parte física, pedagógica e ou atitudinal, para receber esses estudantes. A pesquisa tem 
por objetivo a análise de teses e dissertações com a temática da EEPEI no ES, defendidas de 2009 a 
2019 em Programas de Pós-Graduação em Educação que obtiveram nota igual ou acima de cinco na 
última avaliação quadrienal. Trata-se de uma metapesquisa que, à luz da Abordagem do Ciclo de 
Políticas, busca identificar as temáticas, os diferentes contextos abordados, os caminhos teórico-
metodológicos percorridos por seus autores, além das ações implementadas pelas IES para garantir a 
qualidade no processo ensino-aprendizagem e contribuir com as reflexões a respeito do processo 
inclusivo desses alunos. No levantamento já realizado foram encontrados 206 trabalhos, dos quais, após 
algumas etapas de refinamento, podem-se adiantar as seguintes constatações, a serem melhor 
examinadas em etapa posterior da pesquisa: as IES criam departamentos e implantam programas, para 
o acolhimento dos alunos que apresentam Necessidades Educativas Especiais (NEE). Há alunos 
autistas, surdos e com deficiência auditiva, cegos e com baixa visão, com deficiência física e múltipla, 
dentre outras deficiências matriculados no ES. Atuam nessas IES, profissionais de diferentes áreas do 
conhecimento, os quais buscam ultrapassar as barreiras que se impõem no processo inclusivo no ES. 

Palavras-chave: Educação Especial. Ensino Superior. Inclusão. Metapesquisa 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo faz parte de pesquisa em nível de graduação que tem por objetivo 

investigar de que forma o ensino da língua inglesa vem sendo trabalhado em salas de aula 

consideradas inclusivas no ensino médio para alunos surdos de uma escola pública do Distrito 

Federal. Para tal foram analisados quais métodos pedagógicos estão sendo utilizados por uma 

professora de língua inglesa e se estes podem ser considerados métodos direcionados para uma 

aprendizagem significativa. Também se buscou compreender os significados da aprendizagem desta 

língua para os estudantes surdos, professora e intérpretes, além de diagnosticar os desafios 

enfrentados pela escola de ensino médio inclusiva. 

Na contemporaneidade, os discursos que propagam a necessidade de comunicação universal 

são cada vez mais emergentes. Segundo Jenkins, Cogo e Dewey, (2011) a língua inglesa adquiriu o 

viés de Língua Franca (ILF) por seu caráter intermediador entre falantes de diferentes línguas 

maternas que se utilizam dela para se comunicarem entre si.  Sabe-se, no entanto, que de acordo 

com Zandways (2012), ao considerar e reforçar o imaginário de uma língua homogênea ocorre a 

sacralização de um registro em detrimento de outros, portanto, é preciso considerarmos o ensino da 

língua inglesa como um bem que contribuirá para a formação e expansão cultural de nossos alunos 

sem que deixemos de valorizar a diversidade como oportunidade e como fonte de aprendizagem 

para todos, bem como, incentivar a interação social, a capacidade de se comunicar e o 

desenvolvimento humano. 

Concomitante a isso o tema inclusão vem sendo cada vez mais discutido nos últimos tempos 

e essa crescente visibilidade traz uma série de dilemas a respeito de sua real aplicabilidade no 

contexto escolar. Segundo Zolin (2012) a inclusão escolar é um conjunto de meios e ações que 

combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada por toda e qualquer diferença 

que se apresente numa sociedade de estrutura hegemônica. Uma criança devidamente inclusa no 

ambiente escolar deve ter acesso igualitário a todos os benefícios educacionais ali presentes sem 

que haja segregação durante esse processo. 

Um aspecto pertinente a considerar sobre a aprendizagem do inglês na escola pública é o seu 

caráter contraditório, qualidade que perpassa todas as sociedades de estrutura capitalista onde a 

educação passa a ter um valor de mercado. Essa contradição se expressa nas formas em que são 

exigidas competências educacionais que não são alcançadas por toda a população, mas restritas a 

uma parcela que pode arcar financeiramente com esse investimento. Sobre isso Saviani (2012) 
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argumenta a necessidade de materializar uma teoria crítica de educação capaz de compreender 

todos os riscos e as complexas mediações de cunho contraditório que a inserção da educação 

escolarizada em sociedades capitalistas como o Brasil traz.  

O QUE É SIGNIFICATIVO NA ESCOLA PÚBLICA? 

Consideramos o conceito de aprendizagem significativa de acordo com as contribuições de 

Ausubel (1968), principal fundador desta teoria de aprendizagem e psicólogo da educação 

estadunidense. Ausubel defende que o processo de aprendizagem se dá a partir do conhecimento 

prévio dos alunos e que a nova informação a ser ensinada precisa ancorar-se em estruturas já 

estabelecidas pelo aprendiz. Segundo Moreira (1999) a aprendizagem significativa é um processo 

por meio do qual uma nova informação relaciona-se a um aspecto relevante da estrutura de 

conhecimento já conhecida pelo indivíduo. 

A surdez não impede que uma pessoa se desenvolva cognitivamente ou a torna incapaz de 

aprender e se comunicar em outras línguas, pois, segundo Fernandes 

A influência da surdez sobre o indivíduo mostra características bastante particulares 

desde seu desenvolvimento físico e mental até seu comportamento como ser social. 

Neste aspecto, destaca-se a linguagem como fator de vital importância para o 

desenvolvimento de processos mentais, personalidade e integração social do surdo. 

[...] Desenvolver-se cognitivamente não depende exclusivamente do domínio de uma 

língua, mas dominar uma língua garante os melhores recursos para as cadeias 

neuronais envolvidas no desenvolvimento dos processos cognitivos (Fernandes, 2000, 

p.49).  

O português, idioma falado pela maioria dos brasileiros, é a segunda língua a ser ensinada 

aos surdos na modalidade escrita, já o inglês é ensinado como uma terceira língua, o que torna a 

aprendizagem desta disciplina ainda mais distante da realidade para os deficientes auditivos.  

Apesar disso, o ensino de língua inglesa para alunos surdos no ensino médio, da maneira 

como que é ofertado na escola pública atualmente, não é propício a alcançar os objetivos instituídos 

pela legislação da educação brasileira, uma vez que vários fatores contribuem para que a efetivação 

deste ensino seja prejudicada, como o fato de os professores optarem por metodologias 

exclusivamente baseadas nas demandas de estudantes ouvintes, a desmotivação gerada a partir da 

incompreensão a respeito da necessidade de se aprender a língua por parte dos estudantes, e o 

empecilho de que, muitas vezes, o aluno surdo não possui uma base estrutural sólida de aprendizado 
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nem mesmo da sua língua materna (LIBRAS), o que faz com que tenha ainda mais dificuldades em 

avançar nos estudos das outras.  

CONSIDERAÇÕES METDOLÓGICAS 

O primeiro princípio exposto pela metodologia aqui utilizada é de que a Epistemologia 

Qualitativa defende o caráter construtivo-interpretativo do conhecimento. Esse fundamento implica 

entender o conhecimento como produção permanente, “e não como apropriação linear de uma 

realidade que se nos apresenta” (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 5). O segundo atributo importante da 

Epistemologia Qualitativa é a legitimação do singular como fonte de produção do conhecimento, o 

que implica considerar a pesquisa como uma produção teórica. O teórico, nesse caso, não é o 

restringido a fontes de saber pré existentes ligadas ao processo de pesquisa, mas sim ao que se 

expressa na atividade “pensante e construtiva do pesquisador” (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 11). O 

terceiro princípio geral da Epistemologia Qualitativa, destacado por González Rey (2005), consiste 

em entender a pesquisa nas ciências antropossociais como um processo de comunicação e de 

diálogo. A ênfase dada à comunicação no processo de construção do conhecimento baseia-se no 

fato de que grande parte dos problemas sociais e humanos tem raízes, direta ou indiretamente, na 

comunicação entre as pessoas. 

A garantia do rigor científico a partir da metodologia escolhida se expressa na produção dos 

indicadores ao longo da escrita/pesquisa: a forma como o foco do trabalho da professora centra-se 

no conteúdo e não no desenvolvimento da aprendizagem; a avaliação como expressão única da 

aprendizagem em seu sentido instrumental; a falta de trabalho coletivo presente na atuação das 

intérpretes e professora são eixos hipotéticos apresentados nesta pesquisa que se delineam ao longo 

do processo de investigação empírica baseada, essencialmente, no diálogo com as colaboradoras.  

A instituição escolhida para o desenvolvimento dessa pesquisa faz parte da rede pública do 

Distrito Federal e acompanha as tendências mundiais em Educação Especial desde 1992, 

matriculando jovens surdos atendendo a demanda de Brasília e de outras Regiões Administrativas. 

De acordo com o projeto político pedagógico da escola, atualmente, ela conta ao todo com catorze 

estudantes surdos distribuídos entre as turmas de ensino médio de 1º, 2º e a turma “A” de 3º ano 

que contém uma quantidade de alunos reduzida. Para a produção do cenário de pesquisa, foram 

elaborados roteiros com perguntas reservadas especificamente para cada grupo dos envolvidos 

(professora de inglês, intérpretes de LIBRAS e estudantes surdos) e o diálogo pôde ser construído 

ao longo do processo e dos encontros realizados. Sendo assim, de modo a alcançar os objetivos aqui 
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propostos foram gravadas, com autorização, cinco momentos de diálogo com as colaboradoras da 

pesquisa e, a partir disso, foram desenvolvidas as considerações, análises e reflexões que se 

seguem. 

De acordo com a professora de inglês, suas aulas contam com a presença de uma intérprete 

para auxiliar na percepção e identificação das dificuldades dos alunos surdos de maneira individual. 

Embora cada aluno possua um laudo contendo informações sobre suas condições especiais e 

possíveis diagnósticos (grau de surdez, se é oralizado ou não, se possui outra deficiência além da 

auditiva, etc.), que é passado à professora no começo do ano letivo por meio das profissionais da 

sala de recursos, é feito o mesmo planejamento de aula para todos os estudantes, tanto ouvintes 

como surdos. A diferença estaria na abordagem a ser utilizada, pois, segundo ela, não é possível 

prever as dificuldades que o aluno encontrará ao longo do semestre. Assim, à medida que estas vão 

surgindo é que o planejamento vai sendo alterado para melhor atendê-lo.  

 Essa situação pode ser explicada através do que afirmam Mitjáns Martínez e González Rey 

(2017) 

Os professores, ao serem indagados sobre que tipo de aprendizagem pretendem com 

seus alunos e sobre os fatores dos quais essa aprendizagem depende, muitas vezes não 

são capazes de expressar uma noção clara, nem do tipo de aprendizagem pretendido, 

nem de quais são seus elementos constitutivos. Também aparece com muita 

frequência a ideia de que a aprendizagem depende essencialmente de capacidades 

intelectuais inerentes ou desenvolvidas nos aprendizes, omitindo-se os aspectos 

subjetivos e as condições de vida deles. A falta de clareza sobre esses aspectos não 

contribui para o delineamento de estratégias pedagógicas que poderiam ser realmente 

mais efetivas (MITJÁNS MARTÍNEZ e GONZÁLEZ REY, 2017, p.60). 

Já no que se refere à prova como sinônimo de avaliação, os alunos surdos respondem a uma 

quantidade de questões reduzida, enquanto que os ouvintes fazem uma prova mais extensa. Porém, 

se as aulas ocorrem da mesma maneira tanto para ouvintes quanto para surdos e se estes não 

possuem problemas cognitivos que os impeçam de aprender tanto quanto os outros, por que a 

quantidade de questões em suas provas é reduzida? No contexto educacional vigente, muitas vezes, 

as atenções estão centradas mais na avaliação da aprendizagem do que na aprendizagem 

propriamente dita (MITJÁNS MARTÍNEZ e GONZÁLEZ REY, op. cit.). 

Embora uma das dificuldades apontadas pela professora seja de que o inglês é ensinado 

como segunda língua para ouvintes e, para a pessoa deficiente auditiva, esta seja a sua terceira, ela 
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ressalta ainda que a capacidade de aprendizagem de todos é a mesma e que o maior empecilho para 

se aprender a língua de forma significativa estaria no contexto da escola pública atual. 

Professora de inglês – “Eu não sei o que é significativo na escola, eu não sei o que os 

meninos do ensino fundamental/médio aprendem no ensino regular. Como fui 

professora do Centro de Línguas - CIL, posso dizer que são vivências muito distintas, 

então acho que tanto os alunos ouvintes quanto surdos saem da escola com o 

conhecimento mínimo de inglês, agora no CIL, com a experiência que tive com a 

turma de 7 alunos surdos, posso dizer que eles aprendem de maneira significativa, pois 

o contexto era diferente”. 

A professora, enquanto atua na sala inclusiva, dá sua aula normalmente para todos, sem 

desacelerar o ritmo nem utilizar estratégias pensadas especialmente para o melhor entendimento dos 

alunos surdos. Assim, fica para a intérprete, na sala de recursos, a tarefa de ensinar o conteúdo 

novamente de maneira que haja assimilação do conteúdo. Contudo, a ideia de inclusão defendida 

pela intérprete é a de que, apesar da dificuldade em acompanhar o andamento da aula, esses alunos 

estão sendo expostos ao ambiente real de aprendizagem e obtendo uma visão ampla de tudo, logo, 

não são restringidos a uma “bolha de ensino”. 

Esta prática, no entanto, pode estar equivocada, uma vez que o trabalho para a concretização 

da inclusão na escola não depende de profissionais especializados, somente, mas de um trabalho 

coletivo, que seja um projeto da escola e que, de alguma forma, modifique as estruturas 

cristalizadas nesse espaço. 

 Quando questionados a respeito de quais conteúdos tiveram contato durante as aulas de 

inglês no semestre anterior os alunos conseguiram se lembrar apenas de alguns poucos, tais como 

verbos, vocabulário e substantivos, porém, não foram capazes de se aprofundar em nenhum deles. 

Em suas queixas com relação às dificuldades em se aprender a língua está o fato de que os 

conteúdos são passados de maneira muito rápida, o que dificulta o entendimento da aula.  

CONCLUSÕES 

Percebemos ao longo das primeiras aproximações desta pesquisa que é necessário construir 

momentos de base empírica que enfatizem a participação dos estudantes surdos. Dessa forma, 

poderemos compreender suas representações acerca da aprendizagem da língua inglesa e vislumbrar 

os desafios enfrentados pela organização escolar para a efetivação do paradigma da inclusão. 
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Destacamos ainda que perdura um desconhecimento sobre a inclusão escolar de pessoas 

com deficiência, traduzida como um trabalho que precisa ser individualizado e diferenciado 

somente nos métodos direcionados para os estudantes e que requerem a presença de um 

especialista. Assim identificamos que a formação de professores é um aspecto que precisa ser 

evidenciado nas políticas públicas que busquem alcançar, de fato, uma escola inclusiva. 

Como projeto de escola e em articulação com diretrizes nacionais para a inclusão, as 

mudanças necessárias para que a educação seja para todos e todas consiste em repensar as formas 

de organização escolar a partir de sua cultura, valores e compromisso dos profissionais envolvidos. 

Somente com uma transformação radical da escola convencional é que teremos uma educação 

democrática e inclusiva. 
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Resumo 

O presente artigo faz parte de pesquisa em nível de graduação que tem por objetivo investigar de que 
forma o ensino da língua inglesa vem sendo trabalhado em salas de aula consideradas inclusivas no 
ensino médio para alunos surdos de uma escola pública do Distrito Federal. Busca-se compreender os 
significados da aprendizagem desta língua para os estudantes surdos, professora e intérpretes, além de 
diagnosticar os desafios enfrentados pela escola de ensino médio inclusiva. O tema inclusão vem sendo 
cada vez mais discutido nos últimos tempos e essa crescente visibilidade traz uma série de dilemas a 
respeito de sua real aplicabilidade no contexto escolar. Um aspecto pertinente a considerar sobre a 
aprendizagem do inglês na escola pública é o seu caráter contraditório. Essa contradição se expressa nas 
formas em que são exigidas competências educacionais que não são alcançadas por toda a população, 
mas restritas a uma parcela que pode arcar financeiramente com esse investimento. A instituição 
escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa faz parte da rede pública do Distrito Federal e 
acompanha as tendências mundiais em Educação Especial desde 1992, matriculando jovens surdos 
atendendo a demanda de Brasília e de outras Regiões Administrativas. A forma como o foco do 
trabalho da professora centra-se no conteúdo e não no desenvolvimento da aprendizagem; a avaliação 
como expressão única da aprendizagem em seu sentido instrumental; a falta de trabalho coletivo 
presente na atuação das intérpretes e professora são eixos hipotéticos apresentados nesta pesquisa que 
se delineam ao longo do processo de investigação empírica baseada, essencialmente, no diálogo com as 
colaboradoras, apoiada no método construtivo-interpretativo, fundamentada pelos princípios da 
Epistemologia Qualitativa (GONZÁLEZ REY 2005). 

Palavras-chave: Inclusão; Surdez; Ensino de língua inglesa; Aprendizagem significativa. 
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INTRODUÇÃO 

Considerando que administrar a Educação em um município numeroso é algo desafiador e 

complexo; para atender à demanda de educandos do município do Rio de Janeiro (RJ), a Secretaria 

Municipal de Educação (SME) se desmembra em onze Coordenadorias Regionais de Educação. 

A Educação Especial (EE) na SME/RJ é direcionada pelo Instituto Helena Antipoff:  

com o objetivo de favorecer o processo de inclusão educacional, garante a todos os 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação o Atendimento Educacional Especializado, que de acordo 

com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(MEC, 2008), ganha centralidade nesse processo. Além desse serviço, Agentes de 

Apoio à Educação Especial, Voluntários, Estagiários, Instrutores de Libras e 

Intérpretes Educacionais auxiliam os alunos no cotidiano escolar, na superação de 

barreiras referentes aos mais diferentes aspectos, contribuindo para o desenvolvimento 

da autonomia dentro e fora da escola.(RIO DE JANEIRO, 2017, p.1) 

Este trabalho tem o objetivo de descrever o cronograma e três estratégias pedagógicas 

coletivas da “Semana I de Inclusão”, um evento local que alcançou escolas municipais de uma 

determinada região do Rio de Janeiro.  Uma proposta de trabalho direcionada a alunos e 

profissionais disposto a interagir no universo da inclusão escolar.   

Iniciaremos descrevendo o cronograma, como elemento norteador e falaremos de três 

estratégias pedagógicas: Feira Multicultural Inclusiva, Consolidando Conhecimentos na construção 

do Plano Educacional   Individualizado (PEI) e  Os Jogos Inclusivos.  O Referencial teórico é  a 

legislação de inclusão escolar brasileira e os princípios fundamentais da constituição brasileira, base 

de todo trabalho escolar. 

Apresentamos Estratégias Pedagógicas coletivas para demonstrar o trabalho escolar da 

educação Especial,  no intuito de contribuir com o trabalho educativo das escolas numa perspectiva 

inclusiva. 

CRONOGRAMA 

A educação Especial  é um desafio, pois no passado  a  pessoa  com  deficiência,  

Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação  não  permanecia 

em turmas comuns na escola e sua atuação na sociedade era limitada, devido à dificuldade em lidar 
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com suas especificidades.  Atualmente, conforme define a Lei 13.146/2015 todos têm direito à 

permanecer na escola e participar na sociedade em condições de igualdade; sem distinção, restrição 

ou exclusão: 

§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, 

restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de 

prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações 

razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. (BRASIL. 2015, p.1). 

Pensando nesta população, o anexo 2, sintetiza o cronograma da “Semana I de Inclusão”. 

Nele temos as estratégias pedagógicas coletivas, selecionadas para demonstrar o trabalho escolar na 

perspectiva inclusiva das escolas municipais da região.  

Estabelecer um cronograma que contemple o trabalho da Educação Especial, exige 

mobilização e observação de prioridades, por isso reservamos 5 dias de atividades nos turnos da 

manhã e da tarde, para facilitar a participação  das escolas,  além de atender à demanda de 

estratégias pedagógicas coletivas  planejadas para o período. 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS COLETIVAS 

Orientar a dinâmica de ensino das Escolas de modo que o fazer pedagógico aponte para a 

autonomia e estabilidade emocional, dos alunos por meio de estratégias pedagógicas coletivas; 

demonstra a prioridade de aprendizagens, que atendam às limitações e motivações dos alunos da 

Educação Especial.  

Feira Multicultural Inclusiva 

Reservar um dia para abertura e mostra de trabalhos, no Hall de entrada da coordenadoria ou 

escola, pode colaborar para uma maior participação; denominamos este momento: “Feira 

Multicultural Inclusiva”.  Para o evento, solicita-se a colaboração das escolas com trabalhos 

produzidos em sala de aula, sala de recursos e classes especiais; para demonstrar a atuação do 

Público Alvo da Educação Especial (PAEE) nas atividades escolares.   

Nesta Estratégia Pedagógica coletiva, sugerimos a demonstração  de trabalhos em  painéis, 

murais,  cartazes em aramados, tendas, tripés e outros materiais para exposição. Neste dia 

acontecem também apresentações musicais e de dança. Todas as escolas são convidadas a 

participar.  
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A Feira pode ser adaptada em diversos contextos escolares do mundo, para a divulgação das 

atividades escolares na perspectiva da educação inclusiva. Esta divulgação pode representar um 

estímulo á pratica avaliativa inclusiva, pois demonstra os resultados de um trabalho que tem seu 

início no espaço educativo escolar. 

Consolidando Conhecimentos na construção do Plano Educacional  Individualizado (PEI) 
A formação continuada é um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos 

saberes necessários à atividade dos educadores. Na expectativa de contribuir com este processo de 

formação, e aprimorar o trabalho de coordenação nas escolas que o encontro “Consolidando 

Conhecimentos na Construção do PEI” se desenvolve. 

 O encontro  direcionado aos coordenadores pedagógicos que atuam nas escolas da região, 

pode atender a um número máximo de 70 participantes previamente inscritos. Neste encontro a 

temática é a importância do PEI e as prioridades na elaboração deste documento.   

Nesta Estratégia Pedagógica o roteiro consta de: dinâmica relacionada ao tema, troca de 

experiências, esclarecimento e orientações quanto ao preenchimento do formulário disponível nas 

“orientações acerca da rede de apoio para os alunos público alvo da educação especial” (Rio de 

Janeiro, 2017, p.6) .  

Jogos Inclusivos  
Considerando que as peculiaridades de cada aluno deve ser respeitada e que o Público Alvo 

da Educação Especial tem um currículo escolar, com objetivos e estratégias descritas no Plano 

Educacional Individualizado (PEI); a Educação Física também se destaca como disciplina do 

currículo, com objetivos e estratégias pedagógicas para todos os alunos.   

Os jogos Inclusivos através de atividades lúdicas e modalidades esportivas adaptadas como: 

atletismo (corrida de 25 metros em duplas), basquete sentado (arremesso de bolas na cesta), cabo de 

guerra, chute a gol de olhos vendados, tapete do equilíbrio (pés demarcados direcionam o percurso), 

ladobol (equipes arremessam bolas sobre a rede de vôlei adaptada).  Primam pela interação e 

cooperação entre os alunos.  

As estratégias quando possibilitam a superação da limitação estabelecida por condições 

físicas e mentais, representa um avanço na compreensão da equidade no âmbito da educação 

inclusiva.  Alunos com mobilidade, audição, fala e compreensão reduzida; podem ser estimulados 

nos jogos inclusivos a utilizar suas condições básicas rumo a um objetivo de caráter esportivo em 
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modalidades adaptadas. Valorizando os conteúdos e habilidades trabalhados na Disciplina 

Educação Física nestes segmentos.  

Algumas fotos da “Semana I de Inclusão” estão no anexo 2. 

CONCLUSÕES 

Os professores da Educação Especial reconhecem o compromisso moral e social de 

estabelecer estratégias pedagógicas que primem pela aprendizagem de todos os alunos, 

independente de suas condições e limitações individuais, conforme afirma Ferreira (2018): 

Refletir sobre a escola inclusiva pressupõe indagar como a criação desta instituição 

pode interferir nas práticas pedagógicas dos professores em sala de aula e na 

importância de transformar o ambiente por meio do convívio dinâmico democrático 

com as diversidades raciais, culturais, familiares , de gênero e de aptidões e 

habilidades.  Para isso, cabe reconhecer a importância do aluno, da escola e dos 

profissionais que atuam na escola, analizando seus possíveis papeis num ensino 

inclusivo bem sucedido. (FERREIRA, 2018, p.157-158) 

Realizar a Feira multicultural, Consolidar conhecimento na construção do PEI e os Jogos 

Inclusivos, além das outras estratégias pedagógicas coletivas da “Semana I de Inclusão”, pode 

facilitar a aprendizagem desta população e contribuir no processo de Inclusão Escolar. 

Demonstrando que escolas de uma mesma região podem unir-se em eventos e demonstrar a 

singularidade do trabalho escolar na perspectiva inclusiva. 

“Compreende-se que os professores colaboram para transformar as escolas em termos de 

gestão, currículos, organização, projetos educacionais, formas de trabalho pedagógicas” 

(QUEIROZ, 2016, p. 4170) neste sentido,  valorizar a prática inclusiva docente e divulga-la, pode 

facilitar a criatividade à medida que o trabalho educativo pode ser adaptado a outros alunos em 

outras escolas e realidades diferentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. CRONOGRAMA 
 

SEMANA I DE INCLUSÃO 

 

 

 

 

 

1º DIA 

 

 

Manhã: 9:00  às 12:00 horas                 Local:  Hall de entrada 
Abertura da Semana I de Inclusão 
Feira Multicultural Inclusiva 
Apresentação de Dança 
Apresentação: Coral de Libras 

 

 

Tarde: 13:00  às 16:00 horas                Local:  Uma das escolas da região     
Consolidando conhecimentos na construção do Plano Educacional Individualizado  

Público Alvo:  Coordenadores Pedagógicos 

  
 

 

 

 

 

2º DIA 

 

 

Manhã: 8:00 às 12:00  horas                Local:  Vila Olímpica 
Abertura dos Jogos Inclusivos (JIN)    
Jogos Inclusivos  

Público Alvo:  Alunos da Educação Especial 

 

 

Tarde: 13:00 às 16:00 horas                Local:  Uma das escolas da região     
Encontro Trocando Experiências 

Público Alvo: Professores da Educação Especial     
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http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/%2010112/6768677/4185403/Orientacoes_Rede_de_Apoio.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/%2010112/6768677/4185403/Orientacoes_Rede_de_Apoio.pdf
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3º DIA 

 

Manhã: 8:00 às 12:00 horas                 Local:  Vila Olímpica 
Jogos Inclusivos 

 
 

Tarde:  13:00 às 16:00  horas               Local:  Uma das escolas da região     

Chá de Inclusão      
Público Alvo: Mães dos alunos da Educação Especial 

 

 

 

 

4º DIA 

 

 

Manhã: 8:00 às 12:00 horas                 Local:  Vila Olímpica 
Jogos Inclusivos 

 

 

Tarde:  13:00 às 16:00  horas                Local: Tele-Sala 
Encontro de Rede Mãos dadas pela Inclusão 

Público Alvo: Parceiros da saúde 

 
 

 

5º DIA 

 

 

Manhã: 9:00 às 12:00 horas                  Local: Hall de entrada 
Encerramento da Semana I de Inclusão 
Apresentação musical 
Homenagens 
Apresentação musical  

 
Fonte: Elaboração dos autores com base no Cronograma de atividades da Semana I de Inclusão 

Anexo 2. Fotos da Semana I de Inclusão 

Bonecos na Feira Multicultural Inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira Multicultural Inclusiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposição de Materiais adaptados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidando conhecimentos na construção do PEI 
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Apresentação de Dança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletismo nos Jogos Inclusivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

Resumo 

O trabalho na Educação Especial tem como objetivo promover o acesso, sucesso educativo e a 
transição para a vida pós-escolar dos alunos com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e 
Altas Habilidades/Superdotação. Parte deste trabalho são as orientações didáticas e o acompanhamento 
das estratégias pedagógicas das escolas e dos atendimentos aos alunos impossibilitados de frequentar à 
escola. Para valorizar o esforço de todos os personagens, que atuam no processo de inclusão escolar e 
conscientizar sobre a importância de desenvolver meios de inclusão das pessoas com deficiência 
Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação; quatro professores 
planejaram e conduziram a “Semana I de Inclusão”. Este trabalho tem o objetivo de descrever o 
cronograma e três estratégias pedagógicas coletivas da “Semana I de Inclusão”, um evento local que 
alcançou as escolas  de uma mesma região do Rio de Janeiro. Metodologia: Elaboração de um 
cronograma de atividades, coleta e agrupamento de experiências de ensino do ambiente escolar, convite 
à reflexão sobre o fazer pedagógico inclusivo e convocação de alunos da Educação Especial para 
competir e superar barreiras. Quando a dinâmica escolar atende às necessidades específicas de cada 
aluno, este pode melhorar na aprendizagem; esta é uma das funções da escola inclusiva; por isso 
práticas inclusivas precisam ser divulgadas, para melhorar o Atendimento Educacional Especializado e 
assim estimular o fazer pedagógico de outras escolas. Com esta proposta podemos mobilizar alunos, 
responsáveis e profissionais da educação na prática inclusiva e na socialização de estratégias 
pedagógicas, direcionadas ao melhor atendimento educacional dos alunos Público Alvo da Educação 
Especial. 

Palavras-chave: Educação Especial; Estratégias Pedagógicas coletivas; Inclusão Escolar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIAS COM JOGOS AFRICANOS NO 

PROJETO DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

 

Michele Pereira de Souza da Fonseca – UFRJ  

Luciana dos Santos Rodrigues – SME/RJ  

Victor Barreto Gonçalves de Oliveira – UFRJ 

 Lucas Ribeiro de Melo – UFRJ 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 
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INTRODUÇÃO 

Processos dialéticos de inclusão/exclusão se apresentam cotidianamente no âmbito escolar 

assim como na sociedade, infelizmente, muitas vezes mais excludentes que inclusivos. Por isso, 

discussões e ações envolvendo exclusões de toda ordem são alvo de nossas preocupações na 

sociedade, na escola, mas especificamente nas aulas de Educação Física. 

Dessa forma, o projeto de extensão Educação Física escolar na perspectiva inclusiva 

(PEFEPI) se insere neste contexto e tem como objetivo proporcionar ações inclusivas nas atividades 

desenvolvidas durante as aulas de Educação Física na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes 

(EMBEG), considerando a diversidade de alunos participantes. Este acontece por meio da parceria 

do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar 

(LEPIDEFE), com a participação de estudantes e docentes de graduação em Educação Física da 

Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD-UFRJ), 

juntamente com professores de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro (SME-RJ) que atuam na 11ª Coordenadoria Regional de Educação. 

O objetivo desse trabalho é relatar a experiência vivenciada no 8º ano com o bloco de 

conteúdo jogos, desenvolvendo, especificamente, os jogos africanos. 

Baseando-nos em autores como Sawaia (2017), Booth e Ainscow (2011) e Santos, Melo e 

Fonseca (2009), apoiamos nossas ações e reflexões em um conceito de inclusão amplo, processual, 

infindável e dialético que busca problematizar e minimizar toda forma de exclusão envolvendo 

qualquer diferença humana, seja por questão de gênero, sexualidade, racialidade, etnias, 

religiosidade, deficiência, transtornos e outros marcadores sociais. 

A educação física carrega marcas de um histórico excludente (SILVA, 2004) que privilegia 

o desempenho físico, o padrão técnico, supervaloriza o esporte e o apresenta como conteúdo 

majoritário em detrimento de outros elementos da cultura corporal. Em contraponto a isso, o projeto 

propõe uma educação física crítica e reflexiva atentando para as singularidades dos alunos, 

baseando-se na perspectiva inclusiva e acolhedora das diferenças. Considerando isso, o projeto de 

extensão foi iniciado em 2015 e desde julho de 2017 acontece na EMBEG. A concepção do projeto 

evidencia-se pelo aspecto educacional. Entendemos que a natureza das ações de Extensão tem 

caráter dinâmico, fluido e em constante diálogo com diversos setores da sociedade, sendo norteadas 

pelas diretrizes da Extensão universitária: Interação dialógica; Interdisciplinaridade e 
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Interprofissionalidade; Indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão; Impacto na formação do 

estudante e Impacto na transformação social (FORPROEX, 2012). 

Todas as ações do projeto de extensão são planejadas numa construção coletiva, tendo como 

inspiração o ensino colaborativo, considerando que não há uma hierarquia entre a atuação de 

professores e extensionistas, objetivando “atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo” a 

partir da “liderança compartilhada, confiança mútua e corresponsabilidade pela condução das 

ações” (DAMIANI, 2008, p. 214). 

A dinâmica do projeto inclui reuniões semanais entre a coordenação do projeto e os 

estudantes extensionistas onde planejamos as ações e discutimos os desdobramentos destas. Há 

ainda a realização de reuniões semestrais com a participação de estudantes extensionistas, dos 

professores e coordenação do projeto para discussão de demandas específicas das aulas, propostas 

de ações mais inclusivas e estudos de caso.  

O cotidiano do projeto se faz na construção diária em parceria com os professores, posto que 

acompanhamos todas as aulas de Educação Física da escola e nos aproximamos de todas as 

demandas existentes. Coadunando com a perspectiva de inclusão que nos apoiamos, intencionamos 

realizar um projeto de extensão de fato inclusivo, onde todas as pessoas estejam aprendendo juntas 

e não segregadas em guetos que categorizam e excluem os estudantes por suas características 

singulares. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

O PEFEPI, assim como este resumo, se fundamenta metodologicamente pela pesquisa-ação, 

que se apresenta como um método de investigação em que existe a possibilidade de diálogo entre 

professores e pesquisadores em um envolvimento de ajuda mútua para as ações estabelecidas como 

metas (THIOLLENT, 1996). 

O projeto de extensão atua em todas as turmas da EMBEG (Escola Municipal Brigadeiro 

Eduardo Gomes), do 6º ao 9º ano, mais as turmas do projeto carioca (correção de fluxo que trabalha 

com alunos com defasagem idade/série) atendendo a cerca de 300 estudantes. Para este recorte, 

apresentaremos a experiência vivenciada com 39 estudantes do 8º ano no 3º bimestre de 2019, ao 

desenvolvermos, colaborativamente, o bloco de conteúdo de jogos, especificamente jogos africanos, 

com a participação de estudantes extensionistas, docente da escola e da universidade. O diário de 
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campo feito pelos estudantes extensionistas que acompanharam essa turma se constitui como 

instrumento que nos auxilia a relatar essa experiência. 

RELATANDO A EXPERIÊNCIA  

Ao início do ano foi realizada uma reunião para traçar os caminhos metodológicos e elencar 

os conteúdos que seriam desenvolvidos durante o ano letivo. Em colaboração, o conteúdo Jogos 

Africanos foi selecionado para ser ministrado no 3º bimestre do ano de 2019, para a turma do 8º 

ano. A seleção deste conteúdo se deu a partir da importância da desconstrução de uma visão 

eurocêntrica e colonizadora acerca do continente africano, além de apresentar a diversidade e 

riqueza cultural deste continente e seus desdobramentos na cultura corporal. 

Nesta perspectiva, apontamos a diversificação de conteúdos (FONSECA E RAMOS, 2017) 

como uma possibilidade real de estratégia pedagógica inclusiva, que amplia a participação, pois 

quanto mais diversificados os conteúdos forem, mais possibilidades de participação terão os 

estudantes envolvidos no processo. 

A turma 1801 da EMBEG, teve aulas de Educação Física às quartas feiras de manhã no ano 

de 2019, sendo dois tempos seguidos, totalizando 100 minutos de aula por semana. Durante o 3º 

bimestre foram realizados 5 encontros, completando o total de 10 aulas de Educação Física 

ministradas, destinada ao bloco de conteúdo jogos (Jogos Africanos). 

As aulas foram desenvolvidas da seguinte forma: ao início de cada aula era realizada uma 

roda de conversa inicial onde a professora e os extensionistas apresentavam e contextualizavam o 

conteúdo que seria desenvolvido e construído ao longo da aula. No segundo momento, eram 

realizados os jogos africanos propostos para o dia, e, ao final da aula, uma roda de conversa para 

problematizar o conteúdo abordado. 

Ao início do terceiro bimestre, logo na primeira aula surgiu uma situação durante a primeira 

atividade envolvendo questões de gênero, a saber: 

O primeiro jogo africano foi Terra-Mar, onde no momento inicial os professores 

pediram para que os estudantes se dividissem em duas linhas na quadra, neste 

momento percebemos que em uma linha estavam todos os meninos da turma e na 

outra linha todas as meninas da turma, configurando uma divisão de gênero. (Diário 

de campo extensionista 1) 
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A partir desta situação, os extensionistas problematizaram a divisão feita pelos próprios 

alunos, contextualizando uma das exclusões mais presentes nas aulas de  Educação Física, a 

segregação entre meninos e meninas em grupos distintos. Após esta conversa com a turma, os 

estudantes puderam desconstruir esta visão e perceber que aprendemos melhor na diversidade, 

considerando as diferenças e que, por consequência, se organizaram de forma mista. 

Historicamente, essa configuração por gênero é comum nas aulas de educação física, e, na maioria 

dos casos, os homens ocupam os maiores espaços/tempos em quadra enquanto as mulheres são 

excluídas. Em contrapartida, o PEFEPI propõe e possibilita durante as aulas um espaço 

democrático, onde todos se desenvolvem e constroem o conhecimento juntos. 

No decorrer de algumas aulas, poucos alunos não participavam  das atividades, e no 

movimento de tentar trazer esses alunos para a aula, nós sempre buscávamos o diálogo para 

investigar o motivo da não participação, ao mesmo tempo em que os mesmos eram motivados a 

participar da aulas. Um exemplo emblemático desta situação foi relatado no diário de campo: 

Poucos alunos ficaram fora das atividades, um por questão médica (lesão no joelho) e 

outra por problemas pessoais (agressão da mãe). (Diário de campo extensionista 1) 

Esta informação foi obtida por meio de uma conversa da professora com a aluna em 

particular, onde a mesma não se sentia a vontade de fazer atividades práticas em quadra, uma vez 

que estava com marcas roxas em algumas partes do seu corpo, pois sua mãe a havia agredido. 

Para contornar essa não participação dos alunos durante as aulas, os professores sempre 

atribuíam uma outra função para o aluno que estava de fora, para que o mesmo também se sentisse 

parte do processo e explorasse outras formas de participação, uma vez que incentivamos que os 

estudantes sejam os protagonistas dos seus conhecimentos. 

Outra experiência bem marcante durante o bloco de conteúdo jogos foi a construção do 

mapa do continente africano na quadra, onde, após a contextualização inicial da aula, foi proposto 

construirmos enquanto turma (professora, extensionistas e estudantes), o mapa da África com a 

divisão dos países e seus respectivos nomes e aspectos culturais. Tal produção foi fruto da pesquisa 

dos alunos.  

O entorno do continente africano foi desenhado com giz no chão da quadra por um aluno e 

os demais foram completando, a partir da pesquisa, informações sobre alguns países que eram 

repassadas pelos alunos ao grupo.  
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A cada aula eram trazidos jogos africanos com seus nomes originais, país de origem e a 

forma de jogar e o mapa era nutrido de informações. Os alunos vivenciavam os jogos e, ao final, na 

roda de conversa, compartilhavam suas impressões acerca da vivência. Jogos como “Amarelinha 

africana”; “Litoti” e “Terra e Mar” (Moçambique); “Kewirgei” (Quênia); Kameshi Npuku Ne 

(Congo), uma versão do jogo brasileiro “Gato e Rato” e Banyoka (Zâmbia e Zaire) enriqueceram as 

aulas de educação física escolar e possibilitaram a ampliação do olhar dos alunos acerca da cultura 

africana e seus reflexos no nosso cotidiano, valorizando além do movimento corporal, os ritmos e as 

letras das músicas em dialeto africano. 

A partir das diversas experiências vivenciadas por meio dos jogos africanos, foi proposto 

que a turma recriasse jogos a partir dos já vivenciados, fato este que estimulou a participação 

coletiva e a criatividade, além do resgate das memórias de cada vivência, possibilitando assim que 

todos os alunos produzissem.  

O ensino colaborativo, aqui já apresentado, esteve presente desde o planejamento até a 

execução e avaliação de todo o processo. Cabe destacar, também, que a todo momento os alunos 

eram avaliados, tornando assim a avaliação de caráter processual e, a partir de diversos momentos 

vivenciados em aula, pudemos constatar saberes tais como: a desconstrução de que a África é um 

único país, por meio da pesquisa para realização do mapa e a apresentação dos países de origem de 

cada jogo africano; a riqueza e a diversidade cultural; a percepção da presença da cultura africana 

na formação da nossa cultura com elementos presentes na culinária, moda, danças, ritmos musicais, 

termos e palavras do nosso vocabulário; a descoberta, por parte dos alunos que a criatividade aliada 

ao desejo de brincar e se divertir possibilitaram a construção, por parte dos povos africanos, de 

jogos e brincadeiras populares que puderam nos alcançar e também a outros povos e culturas.  

Um desdobramento bastante impactante dessa experiência foram os debates e a 

compreensão por parte dos alunos sobre o racismo existente na nossa sociedade a partir da relação 

com a escravidão no Brasil. Como esse tema é complexo, muitas vezes optamos por fazer rodas de 

conversa com pequenos grupos, onde a intervenção é, muitas vezes, facilitada pelo fato do aluno se 

sentir à vontade para se posicionar mais reservadamente, contando fatos doloridos que aconteceram 

consigo ou com outros. 

Desta forma, o desenvolvimento dos jogos africanos durante o 3º bimestre de 2019, foi 

fundamental para que durante todo o processo e construção coletiva de conhecimento, pudéssemos 

desconstruir e descaracterizar uma visão colonizadora acerca da África. A construção de que a 
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África é um continente diverso, rico e formado atualmente por 54 países, cada um com sua própria 

cultura, se faz crucial, pois desconstrói a visão eurocêntrica de que a África é uma única nação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho se propôs a relatar a experiência vivenciada no 8º ano com o bloco de 

conteúdo jogos, desenvolvendo especificamente os jogos africanos, intencionando valorizar a 

extensão universitária, a aproximação da universidade e escola, a educação pública e a 

formação/ação docente considerando a perspectiva inclusiva. Nesse breve relato de experiência, 

mostramos situações cotidianas e nossa forma de enfrentamento das exclusões envolvendo evasão 

das aulas, casos de violência e questões de gênero, a partir de um conteúdo que, por si só, já é 

carregado de intencionalidade inclusiva posto que valoriza a cultura africana e afro-brasileira. 

Embasados pelo conceito de inclusão de forma ampla, como um processo dialético e 

infindável, esse trabalho objetiva mostrar que a operacionalização desse conceito pelas nossas ações 

no projeto de extensão atinge a todas as pessoas envolvidas e não somente um público específico. 

Nos faz repensar nossas práticas, num processo de ensino e aprendizagem horizontal, 

compartilhado e colaborativo entre estudantes extensionistas já atuando como professores, 

professores da educação básica e da educação superior e estudantes da EMBEG, valorizando, 

sobretudo a educação pública, gratuita, crítica, inclusiva e democrática. 
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Resumo 

O projeto de extensão Educação Física escolar na perspectiva inclusiva (PEFEPI) tem como objetivo 
proporcionar ações inclusivas nas atividades desenvolvidas durante as aulas de Educação Física na 
Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes (EMBEG). Este acontece por meio da parceria do 
Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar 
(LEPIDEFE), com a participação de estudantes e docentes de graduação em Educação Física da 
Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD-UFRJ), 
juntamente com professores de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro (SME-RJ) que atuam na 11ª Coordenadoria Regional de Educação. Este trabalho tem como 
objetivo relatar a experiência vivenciada com o bloco de conteúdo jogos, desenvolvendo 
especificamente os jogos africanos, intencionando valorizar a extensão universitária, a aproximação da 
universidade com a escola, a educação pública e a formação/ação docente considerando a perspectiva 
inclusiva. Baseando-nos em autores como Sawaia (2017), Booth e Ainscow (2011) e Santos, Melo e 
Fonseca (2009), apoiamos nossas ações e reflexões em um conceito de inclusão amplo, processual, 
infindável e dialético que busca problematizar e minimizar toda forma de exclusão envolvendo 
qualquer diferença humana. Para este recorte, apresentaremos a experiência vivenciada com 39 
estudantes do 8º ano no 3º bimestre de 2019. Nesse breve relato, mostramos situações cotidianas e 
nossa forma de enfrentamento das exclusões envolvendo evasão das aulas, casos de violência e 
questões de gênero, a partir de um conteúdo que, por si só, já é carregado de intencionalidade inclusiva 
posto que valoriza a cultura africana e afro-brasileira. 

Palavras-chave: Inclusão; Extensão universitária; Educação Física escolar  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INCLUSIVA PARA 

EDUCADORES/AS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA 

PERSPECTIVA DO DESENHO UNIVERSAL DA 

APRENDIZAGEM 

 

Uilson Tuiuti de Vargas Gonçalves – UNIPAMPA 

Francine Carvalho Madruga – UNIPAMPA 

Francéli Brizolla – UFPR (Setor Literal) 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 561 

INTRODUÇÃO: SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES/AS E A EDUCAÇÃO PARA 

TODOS 

A inclusão é um paradigma sociocultural que rompe com uma visão fragmentada, elitista, 

meritocrática e exclusivista dos processos formais de escolarização (MANTOAN, 2003). Vários 

têm sido os sentidos sociais, políticos e culturais evocados para definição do tema; contudo, 

podemos dizer se tratar também de uma oportunidade à educação escolar no sentido de se 

reconstruir e, assim, possibilitar o direito de educação a todos (AINSCOW, 1997; MANTOAN, 

2003). Quando mencionamos “todos”, incluímos os estudantes com ou sem deficiência. Para isso se 

tornar possível, é de extrema importância que contemos com o amparo legal já constituído 

(BRASIL, 1988; 2009; 2011; 2015), porém, sabemos que todo este processo sócio educacional 

inicia com a disposição e o trabalho individual de cada educador/a quanto à disponibilidade para 

enfrentar as dificuldades e barreiras identificadas no trabalho pedagógico, seja por estes ou pelos 

próprios gestores; infelizmente, esta postura inclusiva – que entendemos como disponibilidade e 

atenção à quebra de barreiras à aprendizagem e participação - não é algo comum ou espontâneo nas 

políticas e práticas docentes e escolares no ensino regular (SASSAKI, 2007). 

Ao se realizar uma breve pesquisa quanto ao papel do educador/a e qual sua função nos 

processos de desenvolvimento humano, nos deparamos com várias fontes e, dentre estas, algumas 

expressões semelhantes, tais como: ser professor é muito mais que exercer uma profissão, dar aulas, 

aplicar e corrigir provas; ser professor é uma profissão que exige esforço, preparo, pesquisa, tempo 

e dedicação, mais ainda compromisso e comprometimento. Ensinar é também buscar a mudança, 

provocar o outro ao reconhecimento da diversidade, basicamente, buscar novas atitudes; nesse 

trabalho temos como foco refletir esta diversidade na didática, principalmente, nas metodologias de 

ensino, como um dos meios para realizar a inclusão escolar. Assim, planejar o trabalho de sala de 

aula para a diversidade envolve perceber as habilidades, estilos de aprendizados, de capacidades e 

de interesses dos/as estudantes e, “(...) quando esse corpo diverso de alunos ‘não se encaixa no seu 

plano original’, os professores fazem as adaptações e começam a ponderar como reformular a 

instrução” (ORSATI, 2013, p. 214). 

Tomando, portanto, a concepção inclusiva como fundamento para as práticas educativas, 

diversos estudos têm evidenciado a existência de barreiras que impedem a plena participação dos 

alunos público-alvo da educação especial nos processos de ensino-aprendizagem, seja pela falta de 

estratégias, de recursos, ou de formações pedagógicas que vão de encontro às necessidades dos 

professores (RODRIGUES, 2011). Desta forma, trazemos a importância das formações pedagógicas 
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na perspectiva inclusiva, realizadas por meio da ação colaborativa entre educadores/as, gestores/as, 

pesquisadores/as das universidades, etc., com objetivo de produzir conhecimento e enriquecer as 

práticas de todos os profissionais envolvidos tendo como meta final a aprendizagem e o 

desenvolvimento de todos/as estudantes. 

Considerando a formação docente como elemento fundamental para a superação destas 

dificuldades em relação à inclusão escolar (VEIGA, 2002), na virada paradigmática proposta pela 

concepção da educação inclusiva, este artigo tem por objetivo abordar a temática da formação 

pedagógica de educadores/as e gestores/as da educação básica por meio de tertúlias pedagógicas, 

com foco no desenho universal da aprendizagem. Este objetivo é desenvolvido por meio da oferta, 

aos referidos profissionais da educação, de formação sobre o Desenho Universal para 

Aprendizagem (DUA) como metodologia inovadora de inclusão educacional, o qual implica em 

reconhecer as barreiras enfrentadas, reconhecer as diferenças entre estudantes e, assim, trabalhar 

pedagogicamente a partir da valorização dessas diferenças (CAST, 2011). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA FORMAÇÃO DE EDUCADORES/AS NA PERSPECTIVA 

INCLUSIVA 

As formações pedagógicas na perspectiva da educação para todos apresentadas neste 

trabalho tem como concepção um processo inicial e continuado, que deve dar respostas aos desafios 

do cotidiano escolar, da contemporaneidade e do avanço tecnológico (MELLO, 1999, p. 26). O 

professor é um profissional com significativa necessidade de atualização, aliando à tarefa de ensinar 

a tarefa de estudar, sendo um desafio transformar essa necessidade em direito para alcance de 

valorização profissional e desempenho em patamares de competência exigidos pela sua própria 

função social. 

As formações são desenvolvidas no formato de Tertúlias pedagógicas, as quais baseiam-se 

na concepção dos círculos de cultura freireanos, que tem por características a troca e a mediação, 

sendo o incentivo ao diálogo sua maior qualidade pedagógica. O Círculo de Cultura é percebido 

como um espaço educativo onde os diferentes saberes conversam, através do diálogo coletivo, 

tendo como resultado o conhecimento adquirido e partilhado (FREIRE, 1980, p. 77). Assim, a 

formação “é concebida como uma prática social e um processo lógico de emancipação” (VEIGA, 

2002, p. 82). Nas Tertúlias, podemos dizer que “(...) são os momentos de encontro e trocas entre 

pares (...) espaço-tempo da negociação que possibilita, através do conversar, uma articulação entre 

os projetos individuais e os coletivos (...) (WARSCHAUER, 2001, p. 160). 
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Complementando a perspectiva freiriana, esta proposta da formação também está amparada 

em Diniz Pereira (2008), Mello (2010) e Salomão de Freitas (2015), que versa sobre a necessidade 

de compartilhamento de experiências “integradas”, que são desenvolvidas entre educadores/as das 

escolas de educação básica e da universidade. Nessa experiência, ocorre uma “comunhão” de 

objetivos que integram conhecimentos e saberes, denominados pelos autores referenciados como 

“formação acadêmico-profissional” e troca de saberes. A formação busca o desenvolvimento 

profissional e também o desenvolvimento pessoal do professor e a troca de saberes serve para o 

relato de experiência vividas por todos.  

Como sustentação teórica, o aspecto da educação inclusiva (para todos) inclui os estudantes 

com deficiência, a partir da proposta do DUA, considerado como elemento didático para 

atendimento pedagógico da diversidade destes/as estudantes os/as quais, de acordo com a LBI 

(2015), são aqueles que apresentam impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

O DUA foi definido pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 

2009) como “concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior 

medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico”. De 

acordo com esta concepção, 

[...] não basta apenas garantir o acesso; é necessário que se garantam a permanência e 

a qualidade, possibilitando o crescimento desses indivíduos. Deve haver parcerias 

envolvendo a assistência e o atendimento feito por especialistas, além da formação 

continuada e capacitação de professores das classes regulares para atender as 

demandas que aparecerem em suas salas de aula (HEREDERO, 2010, p. 4). 

Definido como uma prática pedagógica que propõe a remoção de qualquer barreira que 

dificulte o processo de aprendizagem de estudantes com ou sem deficiência, o DUA afirma que 

estes são naturalmente diferentes e, assim, diferem nos modos de aprender e expressar o que sabem 

(as turmas são heterogêneas e os estudantes aprendem e demonstram o que sabem de formas muito 

diferentes), o que exige um planejamento que também seja heterogêneo e contemple as diferentes 

formas de aprender (PACHECO, 2017). 

Por fim, a implementação do DUA nas práticas educacionais voltadas à inclusão de todos 

os/as estudantes exige uma articulação teórica com o conceito das barreiras à aprendizagem e 

participação que, por sua vez, são definidas como obstáculos que se impõem aos alunos, criando-
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lhes dificuldades no aprender. Os fatores que geram tais dificuldades podem ser intrínsecos aos 

alunos e, outros, talvez a maioria, externos a eles (CARVALHO, 2000). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA FORMAÇÃO ACADÊMICO-

PROFISSIONAL 

 Neste trabalho de formação de educadores/as na perspectiva da educação inclusiva (para 

todos), as sessões de estudo desenvolvem-se por meio da metodologia de Tertúlias pedagógicas, 

como já citado; em sua definição, esta é um “coletivo de pessoas íntimas reunidas em prol de um 

mesmo objetivo” (MARTINS et al., 2019), oportunizando um espaço para discussão, 

problematização, socialização e valorização das práticas pedagógicas inclusivas. O trabalho de 

formação proposto adota a pesquisa-intervenção, pois promove a oportunidade de interação dos 

pesquisadores (formadores da Universidade) na realidade pesquisada (participantes da Educação 

Básica), com base em Amaral (2007), Mello (2004) e Biarnés (1998). 

 O trabalho formativo sob a característica de Tertúlia pedagógica ocorre em duas etapas, 

desse modo organizadas: 1ª parte: diagnóstico, mobilização e formação do grupo participantes; e 2ª 

parte: implementação das Tertúlias; tal movimento ocorre, geralmente, no espaço de um ano letivo 

(dois semestres com intervalo). Primeiramente é realizada uma reunião com os/as educadores do/s 

Município/s, educadores/as de áreas específicas, neste caso em tela, pela área de Ciências, e com a 

equipe da secretaria de educação, considerando a necessidade de organização das atividades 

formativas no decorrer do ano letivo. A partir disso, os educadores/as são convidados à participação 

para formação na temática pesquisada - formação continuada a partir de Tertúlias pedagógicas 

embasadas nos pressupostos do DUA e das barreiras à aprendizagem e participação, na perspectiva 

da educação inclusiva. 

 Para os encontros da 1ª fase, são realizados estudos diagnósticos dos participantes e estudos 

teóricos preliminares sobre as temáticas; já na 2ª parte da formação, são abordadas as vivências 

pedagógicas (práticas docentes) dos educadores/as - principais dificuldades, tentativas de utilização 

de recursos, atividades de inclusão de alunos, etc. – para, a partir destas, realizar diagnóstico e 

estabelecer elementos de replanejamento. O replanejamento das vivências pedagógicas se dá, 

principalmente, pela reflexão sobre: a. padrões e tipos de aprendizagens dos/as estudantes de suas 

turmas (neurodiversidade de aprendizagem); b. reconhecimento de possíveis estratégias de quebra 

de barreiras pedagógicas relatadas, assim como formas de transformar o currículo – torná-lo aberto 

e flexível - para novas/outras atividades; e. c. construção de um planejamento aberto, flexível, 
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universal, acessível e inclusivo, capaz de atender à diversidade dos/as estudantes, com base na ideia 

da educação para todos, livre de barreiras; é o momento do replanejamento da ação didática, do 

plano de ensino-aprendizagem com atividades acessíveis e inclusivas. 

 Em termos de avaliação, a formação acompanha a ação dos educadores/as em suas 

escolas/turmas, a fim de auxiliar e assistir uma aula dos/as cursistas, já remodelada com base em 

uma proposta de inclusão delineada pelo DUA, efetivada no planejamento. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES: AS TERTÚLIAS PEDAGÓGICAS COMO RECURSO A 

UMA FORMAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO PARA TODOS 

Como expusemos neste artigo, a partir das Tertúlias pedagógicas busca-se uma formação 

capaz de transformar a visão dos/as educadores e gestores/as das escolas básicas em prol de aulas 

inovadoras e eficazes em termos de inclusão em sala de aula. A proposta viabiliza a construção de 

uma escola aberta às diferenças que inclui a todos os alunos, garantindo e valorizando as diferenças, 

adentrando no princípio da neurodiversidade e, por fim, contribuindo para a redução da repetência, 

evasão e infelicidade de aprender e ensinar. Essa formação para os/as educadores/as reforça a ideia 

de que fusão entre os princípios da educação especial na perspectiva inclusiva e das áreas 

específicas de conhecimento é viável e propicia uma educação de qualidade para todos; também 

contribui com a eliminação de reações negativas dos educadores/as que atuam com estudantes com 

deficiência. 

A formação continuada realizada na prática de sala de aula, com base na pesquisa-

intervenção, contribui com um tempo para estudos dentro da dinâmica profissional, discute práticas 

e proporciona troca de experiências no coletivo, propicia atualização de conhecimentos 

pedagógicos, esclarece situações próprias de sala de aula e, ainda, evidencia teorias que revelam 

práticas possíveis à inclusão em sala de aula. Destaca-se, também, o fato de a formação exigir um 

esforço individual do professor, no qual todos poderão relatar suas experiências, as quais, de certa 

forma, podem contribuir com a transformação de escolas e redes de ensino em torno de 

metodologias inovadoras. 

Perceber as necessidades e buscar por metodologias educativas que possam 

minimizar/solucionar problemas de ensinagem nas escolas é o objetivo principal da formação por 

meio de Tertúlias pedagógicas; é mais do que simplesmente colaborar, é também mostrar a 

diferença entre o que está sendo feito e as possibilidades de fazer a diferença na educação para 
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todos, observando as diferenças, as singularidades dos/as estudantes e buscando maneiras de 

aprendizagem nas quais todos/as participem, se desenvolvam e aprendam, meta plena da inclusão. 
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Resumo 

Este artigo apresenta uma proposta de formação continuada de educadores/as (VEIGA, 2002; 
WARSCHAUER, 2001), entendida como formação acadêmico-profissional (nos termos de Diniz 
Pereira (2008), Mello (2010) e Salomão de Freitas (2015), desenvolvida no formato de Tertúlias 
pedagógicas (FREIRE, 1980; MARTINS et al., 2019), ofertada por uma Universidade do Sul do RS 
junto às escolas de educação básica da sua região de abrangência. O objetivo do texto é objetivo 
abordar a temática e apresentar a formação pedagógica de educadores/as e gestores/as da educação 
básica por meio de tertúlias pedagógicas, com foco no desenho universal da aprendizagem, com vistas à 
construção de uma educação para todos. A referida formação tem como base a pesquisa-intervenção 
(AMARAL, 2007; MELLO, 2004; BIARNÉS, 1998) e tem como e objetiva, junto aos educadores/as 
cursistas é oportunizar conhecimentos que incidam na identificação de barreiras à aprendizagem e 
participação em suas turmas e escolas; no replanejamento das práticas docentes (vivências didático-
pedagógicas) e replanejamento do plano de ensino-aprendizagem com foco no currículo acessível e 
flexível (universal). O mote teórico-conceitual da formação tem como base os princípios da educação 
para todos (AINSCOW, 1997; MANTOAN, 2003) o desenho universal para aprendizagem (CAST, 
2011; HEREDERO, 2010) e a quebra de barreiras à aprendizagem e participação (CARVALHO, 2000; 
RODRIGUES, 2011). A partir do desenvolvimento da formação na metodologia escolhida, pode-se 
afirmar que esta favorece o replanejamento de práticas docentes de educadores/as, com vistas à 
identificação de barreiras à aprendizagem e participação de todos os estudantes, o que está de acordo 
com o paradigma vigente da educação acessível, universal, flexível e inclusiva – educação para todos. 

Palavras-chave: Formação de educadores/as; educação inclusiva (para todos); estudantes com 
deficiência; desenho universal para aprendizagem; tertúlias pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo está relacionado com meu projeto de pesquisa do mestrado em educação, 

do qual investigo aspectos relacionados a inclusão da Pessoa com Deficiência (PCD), no ensino 

regular. O estudo faz parte de um capítulo da dissertação que destino aos desafios que precisam 

serem enfrentados para que a inclusão de fato ocorra, ou seja os caminhos necessários a serem 

percorridos pelas práticas pedagógicas das escolas regulares. Tendo como objetivo um 

levantamento de procedimentos necessários no contexto escolar para garantir a inclusão. 

A educação inclusiva é resultado de muitas discussões, de estudos teóricos e práticos, no 

Brasil e no mundo, concebida num contexto histórico que resgata a concepção de educação como 

lugar do exercício de cidadania e da garantia de direitos. Essa concepção se fundamenta desde a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em que valores fundamentais são 

preconizados como a igualdade de direitos e o combate a qualquer tipo de discriminação.  

No Brasil, a educação inclusiva sinaliza sua implementação desde a Constituição Federal de 

1988, prevendo o atendimento da PCD preferencialmente na rede regular de ensino”. Esse direito é 

reafirmado e assegurados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/96), 

que estabelece que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos: currículos, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específica para atender as necessidades das PCD e professores 

capacitados.  

Para garantir o direito da educação inclusiva o Governo Federal tem apresentado programas 

e ações, criou o programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais que foi instituído 

legalmente através da Portaria nº13 de 24 de abril de 2007, com o objetivo de disponibilizar às 

escolas públicas de ensino regular equipamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos 

e de acessibilidade. 

Em 2008 é criada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, que tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação  nas escolas 

regulares, e orienta os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais 

especiais, garantindo a transversalidade da educação especial em todos os níveis, o atendimento 

educacional especializado, a formação de professores e profissionais da área para o atendimento 

educacional especializado e demais profissionais da educação para a participação da família e da 
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comunidade, e a acessibilidade mobilidade e equipamentos, nos transportes, na comunicação e 

informação. 

Em 2013 o Ministério da Educação implementa o Programa Escola Acessível com o 

objetivo de promover condições de acessibilidade, aquisição de recursos didáticos e pedagógicos 

para a consolidação de um sistema educacional inclusivo. Disponibiliza recursos financeiros por 

meio do Programa Dinheiro Direto na Escola para adequações antitetânicas: rampas, sanitários, vias 

de acesso, instalação de corrimão e de sinalização visual, tátil e sonora; aquisição de cadeira de 

rodas, recursos de tecnologias assistivas, bebedouros e mobiliário acessíveis. Cabe a escola 

contemplada no programa se cadastrar no sistema do Ministério da Educação e inserir seu 

planejamento para a utilização dos recursos. 

Em 2015 é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, lei n°13146, 

destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. No 

capítulo IV, artigo 27 reza que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. No artigo 

28 a lei incumbe ao poder público de assegurar adoção de práticas pedagógicas inclusivas e 

formação inicial e continuada de professores. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A pesquisa realizada tem como base teórica os autores: Arroyo (2014), Montoan (2015) e 

Rodrigues (2019). 

Arroyo, 2014 impõe novas questões ao Estado, como: formular política/ programas que 

tornem mais iguais os diferentes; elaborar políticas partindo da formação histórica do sujeito; 

reconhecimento das diferenças partindo da cultura, raça, etnia, gênero, homossexualidade, o ser do 

campo, da periferia e de uma determinada região. O autor é um defensor da educação baseada na 

diversidade de sujeitos, diz que a escola tem que se adaptar ao aluno e não o aluno tem que se 

adaptar a escola, que ela não pode ser a mesma, quando os sujeitos são outros, tem que ser humana, 

acolhedora, tratar todos com igualdade. Para dar conta da pluralidade de sujeitos a escola precisa ser 

plural. O currículo, a pedagogia, à docência não podem ser os mesmos.  

Para Montoan (2015) a inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernizar a 

natureza atual da maioria das escolas, ela beneficia não só o aluno com deficiência, mas abre espaço 
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para debates e valorização da diversidade de sujeitos na escola, para uma educação democrática, 

com oportunidades iguais para todos. Para a autora é preciso mudar a escola e, mais precisamente, o 

ensino nela ministrado e encarar a escola real. São muitas as frentes de trabalho, sendo nossas 

principais tarefas: Recriar o modelo educativo, tendo como eixo o ensino para todos; Reorganizar 

pedagogicamente as escolas, abrindo espaços para a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a 

criatividade e o espírito crítico; Garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender, bem como um 

ensino que não exclui; Formar, aperfeiçoar e valorizar o professor, a fim de que tenha condições e 

estimulo para enfrentar um ensino sem exclusões e exceções. 

Rodrigues (2019), ressalta a importância de o professor conhecer seu aluno com deficiência, 

não só a parte clínica, mas também seus gostos, vontades, medos e preferências, para construir uma 

base sólida de conhecimento para criar atividade e intervenções extremamente efetivas. Destaca a 

importância do vínculo afetivo do professor com o aluno, em desenvolver empatia, criar uma 

relação de confiança, amizade, carinho, a fim de que o aluno de inclusão confie no professor e o 

respeite, mas só o vínculo não é suficiente é preciso que o professor desenvolva formas de 

comunicação alternativa, efetiva e eficaz. Conforme o autor o uso de ferramentas tecnológicas pode 

auxiliar o professor na comunicação e na adaptação de atividades e possibilitam que o aluno tenha 

acesso aos conteúdos conforme suas possibilidades.   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A efetivação da inclusão da PCD no ensino regular depende de esforços coletivos e diálogos 

entre as políticas públicas, governantes, escolas, equipe diretiva, professores, pais, alunos e 

comunidade. Em se tratando das ações realizadas na escola, relaciono conforme minha experiência 

prática com PCD e através de estudos teóricos relacionados ao tema, os procedimentos necessários 

as práticas pedagógicas para se tornarem inclusivas. 

A formação inicial e continuada de professores é fator que mais requer investimento. Os 

cursos de graduação devem ofertar disciplinas voltadas para a educação inclusiva com enfoque 

teórico-prático, que serão complementadas através das formações continuadas, que podem ser 

ofertadas através de cursos oferecidos pelas secretarias da educação e instituições privadas, sendo 

os cursos presenciais ou a distância. Também inclui formação em serviço que ocorrem na escola 

através de seminários, diálogos, trocas de experiências, palestras, fóruns, exposições de trabalhos, 

conferências, projetos, entre outros.  
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Além dos cursos de formação inicial e continuada, destaco a auto formação do professor, 

que considero dentro de minhas experiências essenciais no processo de inclusão, no qual o 

professor vai em busca do conhecimento conforme sua necessidade encontrada em sala de aula, 

existem muitos caminhos como: através de livros, blogs, vídeos, tutoriais, artigos, pesquisas, cursos 

à distância, grupos de WhatsApp. Nesse campo imenso de informações é necessário focar no 

objetivo que deseja alcançar e filtrar o que realmente é coerente e adequado ao processo de 

inclusão. Quando o professor começa a fazer parte de um grupo de estudos, ele compartilha muitos 

materiais teóricos e práticos como sugestões de encaminhamentos e trocas de experiências que 

veem a contribuir muito com a sua prática pedagógica. 

A escola para ser inclusiva precisa ser um espaço democrático que reconheça a diversidade 

de sujeitos e isso só é possível se houver mudanças nas formas de construir as Propostas 

Pedagógicas Curriculares (PPC) e os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP). É nesses documentos 

que se expressa a identidade da escola, dos seus sujeitos.  Essa construção precisa ser feita de forma 

coletiva, por todos os membros da comunidade escolar: professores, equipe pedagógica, direção, 

serviços gerais, inspetores, alunos, pais, comunidade. Tendo como enfoque a educação inclusiva, 

voltada para a valorização da diversidade, adaptações curriculares, acessibilidade, ensino 

democrático e formação continuada dos professores.   

O Plano de Trabalho Docente deve conter estratégias atrativas, práticas e significativas que 

promovam a participação da PCD nas atividades coletivas e individuais. Para isso é necessário fazer 

um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), com as adaptações metodológicas relacionadas ao 

conteúdo dado para a turma, de modo que a PCD possa ser capaz de atingir os objetos de 

aprendizagem de acordo com suas possibilidades.  

A PCD tem o direito de frequenta Atendimento Educacional Especializado (AEE) oferecido 

no contraturno da escolarização em salas de recursos multifuncionais. O objetivo deste atendimento 

é identificar habilidades e necessidades dos estudantes, organizar recursos de acessibilidade e 

realizar atividades pedagógicas específicas que promovam seu acesso ao currículo e que 

possibilitem sua inclusão na sala de aula regular. Por isso, é muito importante que o professor do 

AEE e o professor da sala regular, realizem um planejamento em conjunto. Traçando estratégias 

inclusivas e adaptadas as necessidades e possibilidades da PCD. 

 Esse trabalho coletivo fará toda a diferença no processo de inclusão, visto que o professor 

do AEE é um especialista na área e tem muitas informações e conhecimentos que podem ser 

compartilhados com o professor da sala regular  
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O uso de ferramentas tecnológicas, auxiliam no processo de adaptar uma atividade as 

necessidades do aluno, transformam o conteúdo dirigido em algo prazeroso, prático e significativo, 

também podem ser utilizadas pelos demais alunos da sala de aula. Segundo Rodrigues (2019) o uso 

de ferramentas tecnológicas favorece o processo de inclusão, o autor apresenta em seus cursos que 

ministra várias delas, das quais sito duas: o Boardmaker, um programa de computador que o 

professor criar pranchas de comunicação alternativa entre outras atividades com imagens, sons, 

jogos e histórias interativas. O DOSVOX uma ferramenta para alunos com deficiência visual e 

paralisia cerebral, em que as atividades podem ser adaptadas e o software realiza leitura de textos, 

livros, exercícios, jogos, entre outras.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A inclusão de alunos com deficiência no ensino regular tem aumentado gradativamente no 

Brasil. Pesquisas do Censo Escolar (2018) divulgada em 2019, registra uma evolução nas 

matrículas de alunos de 4 a 17 anos. O percentual de alunos dessa faixa incluídos em classes 

comuns passou de 87,1% em 2014 para 92,1% em 2018. 

A educação inclusiva é uma conquista no campo educacional, com relação aos direitos 

adquiridos, mas ainda é um desafio para as práticas escolares do ensino comum. Nas escolas 

regulares  a inclusão da PCD, tem ocorrido de maneira lenta, devido as dificuldades encontradas, 

que permeiam em sua maioria em torno da metodologia  tradicional que mais exclui os alunos com 

deficiência do que inclui, dos professores que tem pouca ou nenhuma formação para atender a 

inclusão, do grande número de alunos em sala, da falta de acessibilidade. Estas questões, levam ao 

fracasso escolar, evasão, alunos que chegam ao ensino médio sem ser alfabetizado, em estados que 

ainda existem escolas especializadas como o Paraná a maioria dos pais optam pela matrícula da 

(PCD) nessas instituições. 

A inclusão da pessoa com deficiência (PCD), no ensino regular proporciona uma educação 

humanística, igualitária e democrática, pois beneficia todos os alunos, com deficiência ou não, abre 

espaço para reconhecimento e valorização das diferenças.  Para a garantir a educação inclusiva, se 

faz necessário transformar as escolas, reconhecer a diversidade de sujeitos, adaptar o currículo, os 

espaços, as propostas pedagógicas e investir na formação inicial e continuada dos professores na 

perspectiva da inclusão. 

A prática atual desenvolvida nas escolas regulares, mostram que para incluir esses alunos, há 

necessidade de mudanças, por meio de uma maior organização curricular, de práticas pedagógicas 
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mais atualizadas e professores com formação na perspectiva da inclusão, eliminando os fatores de 

exclusão, promovendo o desenvolvimento inclusivo do sistema de ensino. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A escola inclusiva ocorre através de ações coletivas, envolvendo todos da escola, por isso é 

necessário traçar um Plano de Ação,  que vai desde estabelecer a maneira mais adequada de receber 

um aluno com deficiência, fazer as adaptações arquitetônicas necessárias, transformar-se em uma 

escola acolhedora, ampliar seu olhar sobre as diferenças,  proporcionar diálogos com alunos, 

professores, funcionários, pais sobre como receber e desenvolver um bom trabalho com uma PCD, 

realização de uma avaliação inicial para saber suas dificuldades e habilidades, acolhimento a 

família do aluno, tornar-se parceira, humana, até o envolvimento do aluno com deficiência nas 

apresentações culturais, jogos, passeios, a fim de que outras famílias conheçam e se sensibilizem 

com a importância da escola inclusiva.  

A capacitação de professores para a inclusão é fundamental e apresenta muitas 

possibilidades, pode ser continuada, em serviço, realizando trocas de experiências entre os 

profissionais de AEE e de sala regular, através de seminários desenvolvidos pela escola, ou em 

outras instituições,  a auto formação do professor também faz muita diferença nas práticas 

inclusivas, o professor pesquisador vai atrás de superar os desafios encontrados e se torna referência 

na escola.  

Para a inclusão eficaz além de todas as ações da escola são necessárias adaptações nas 

atividades realizadas em sala de aula, são necessárias estratégias em que a PCD interaja com os 

demais colegas, os conteúdos precisam atender as expectativas de aprendizagem mas precisam ser 

objetivos e significativos, as ferramentas tecnológicas auxiliam nas adaptações de atividades, mas 

para isso o professor precisa se capacitar e se propor usá-las. 

Um bom plano de ação e execução coletiva leva a mudança de pensamento e percepção que 

todos ganham com a inclusão, além de contribuírem para a construção de uma sociedade mais justa, 

igualitária, humana e democrática. 
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Resumo 

Este artigo tem o objetivo de contribuir com o processo de inclusão escolar da Pessoa com Deficiência 
(PCD), através do estudo e levantamento de procedimentos necessários as práticas pedagógicas das 
escolas regulares. A inclusão escolar é resultado de muitas discussões e estudos teóricos e práticos no 
Brasil e no mundo, que busca resgatar a concepção de educação como lugar para o exercício da 
cidadania e de direitos. A PCD tem o direito de acesso ao ensino regular em todas as modalidades, 
previstos por leis, cabe a efetivação desse direito através de ações coletivas de governantes, de 
profissionais da educação e da sociedade. Essas ações remetem a criação de políticas públicas para a 
efetivação da inclusão, a formação adequada de professores, a construção de propostas curriculares 
inclusivas, projetos políticos pedagógicos prevendo adaptações curriculares necessárias, acessibilidade, 
planejamento pedagógico do professor com estratégias inclusivas e adaptadas as possibilidades da PCD, 
uso de ferramentas tecnológicas e recursos pedagógicos adaptados, desenvolvimento de atitudes 
voltada para valores humanos, cooperação uns com os outros, aceitação e valorização das diferenças. A 
inclusão da PCD quando acontece de forma efetiva na escola favorece todos os alunos que apresentam 
alguma dificuldade ou características culturais, raciais e econômicas diferentes, pois as estratégias 
inclusivas levam a mudança de comportamento e aceitação das diferenças. A educação inclusiva abre 
espaço para a cooperação, diálogo, solidariedade, criatividade e transforma a escola em um espaço 
democrático, em que todos tem acesso a aprendizagem conforme as necessidades de cada um, 
tornando a escola mais humana e acolhedora. Com esse olhar, tomo com problema de estudo: Como 
transformar as práticas pedagógicas das escolas em práticas inclusivas?  

Palavras-chave: Inclusão escolar; Pessoa com deficiência; Práticas pedagógicas; Adaptação Curricular.  
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INTRODUÇÃO 

Na última década os estudos referentes à temática da inclusão educacional foram 

potencializados em nosso país e, mais recentemente, nos últimos cinco anos, ganharam destaque, 

também, estudos que transcenderam a escola, ou seja, que problematizaram a inclusão educacional 

em outros espaços sociais. Na Contemporaneidade, a inclusão pode ser vista como um imperativo 

de Estado (LOPES, 2011), ou seja, como algo que adquire status de verdade. Sobe isso, Lopes e 

Fabris (2013, p. 10) nos explicam que a noção de in/exclusão pode ser compreendida como “uma 

maneira de dar visibilidade ao caráter subjetivo que está implicado nos processos de discriminação 

negativa e nos processos de degradação humana”. Assim, 

In/exclusão seria uma forma de dar ênfase à complementaridade dos termos ou a sua 

interdependência para a caracterização daqueles que, mesmo vivendo em situação de 

rua, de cárcere, de discriminação negativa por sexualidade, gênero, situação 

econômica, religião, etnia e não aprendizagem escolar, não podem ser apontados 

como excluídos. Todos vivem processos de in/exclusão e, para além desses, todos 

estão constantemente ameaçados por tal condição. (LOPES; FABRIS, 2013, p. 10, 

grifo do autor). 

Se levarmos em conta os índices dos últimos censos organizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), perceberemos que eles têm apresentado estatísticas que mostram o 

crescimento da inclusão no mercado de trabalho brasileiro, mais especificamente quando falamos 

em inclusão de pessoas com deficiência. Tal crescimento está relacionado com a necessidade de 

seguir as recomendações estabelecidas pela Lei n° 8.213 de 24 de julho de 1991 — que determina a 

cota de pessoas com deficiência a serem empregadas em empresas que possuem mais de cem 

colaboradores — e, também, pela Lei n° 10.097 de 19 de dezembro de 2000 — que contempla a 

possibilidade de aprendizagem profissional.  

Em evidência estão os índices, por exemplo, dos números expressos no censo escolar de 

2006, os quais registram que a participação do atendimento inclusivo cresceu no Brasil, passando 

dos 24,7% em 2002 para 46,4% neste ano. A escola que se nomeia “inclusiva” teve, em seus 

registros, no que diz respeito ao ano de 2006, um total de 325.136 alunos matriculados em classes 

comuns de inclusão, computando um crescimento de 640% nas matrículas em escolas comuns do 

ensino regular (BRASIL, 2008, p. 5) em nosso país. 

 O Censo de 2010, organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

mostrou que no Brasil existem 45.606.048 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que 
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representa 23,92% da população brasileira. Dessas pessoas, “38 473 702 se encontravam em áreas 

urbanas e 7 132 347, em áreas rurais” (IBGE, 2012, p. 73).   

 No ano de 2012 o Governo brasileiro contabilizou 820.433 alunos incluídos, sendo que 

620.777 foram incluídos em escolas públicas e 199.656 em Escolas Especiais ou classes 

organizadas somente para pessoas com deficiência. Cabe lembrar que pela perspectiva da educação 

inclusiva, a Educação Especial integra a proposta pedagógica da escola regular e, assim, é esperado 

que a Educação Especial atue “de forma articulada com o ensino comum, orientando para o 

atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos” (BRASIL, 2008, p. 9). 

 Com o crescimento do número de alunos incluídos na escola regular, consequentemente, 

podemos pensar em um crescimento de jovens com deficiência incluídos no mercado de trabalho. 

Sobre isso, um estudo realizado, em 2006, pela Federação Brasileira de Bancos detectou “[...] um 

grande contingente de profissionais com deficiência — cerca de 1,5 milhão —, nas faixas etárias 

menores, que estarão chegando ao mundo corporativo nos próximos anos” (FEBRABAN, 2006, p. 

26). Para a Federação, “é preciso, urgentemente, investir na educação deste público para que chegue 

ao mercado com uma formação mais condizente com o perfil demandado atualmente, de forma a 

dar mais condições de empregabilidade e competitividade” (FEBRABAN, 2006, p. 26). Esses dados 

demonstram o quanto a proposta de incluir a todos modifica os índices nacionais e, 

consequentemente, as práticas que são realizadas.  

INCLUSÃO: DA ESCOLA PARA O MERCADO DE TRABALHO 

O termo “inclusão”, nos remete a pensar diretamente em pessoas com deficiência, embora 

vá muito além disso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, 

nossa lei mais atual na área, regulamenta os direitos das pessoas com deficiência e define o termo 

como: 

Art. 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma 

ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015, p. 8-9). 

Ao dar enfoque às pessoas com deficiência percebe-se que o suporte e direitos das mesmas 

teve grande avanço na legislação, porém ainda é questionável o porquê de haver uma legislação 

específica para estas pessoas, pois se há diferença na lei, também há diferença e preconceito na 

sociedade, afinal o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz em forma de lei direitos comuns a todos 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 579 

nós ditos “normais”. Basta, consultarmos a Constituição da República Federativa do Brasil, de 

1988, para vermos que todos possuem direitos fundamentais, já que segundo ela, no seu Artigo 5º, 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza[...]” (BRASIL, 1988, p. 2).  

Ao observamos as melhorias sociais para pessoas com deficiência também observamos que 

estas conquistaram o direito de estudar e trabalhar. Dessa forma, o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, diz em seu artigo 4º, que “Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação” (BRASIL, 

2015, p. 12). Desse modo, se está garantido em lei que deverá haver oportunidades igualitárias e 

sem discriminação, ou seja, as pessoas com deficiência têm o direito de frequentar o ensino regular 

público ou privado e ao fim deste, conseguir emprego, porém, apesar de haver políticas públicas 

que auxiliam neste processo de formação profissional, ainda é insuficiente o número de pessoas 

contratadas. 

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, foi a lei que assegurou a entrada de pessoas com 

deficiência nas empresas colocando porcentagens de funcionários com deficiência de acordo com o 

número de funcionários empregados. A respeito disso, Rech (2015, p. 82-83) afirma que “[...] a lei 

que se refere à inclusão no mercado de trabalho surgiu 17 anos antes da política nacional que 

pretende assegurar a inclusão das pessoas com deficiência na escola regular.” Assim, se a legislação 

permitiu a inclusão no mercado de trabalho, mas grande parte dessas pessoas não estavam na 

escola, como pensar em enquadramento funcional se não possuíam formação? Desta forma 

percebeu-se necessária a inclusão de pessoas com deficiência dentro da escola para que, depois 

disso, ingressassem no mercado de trabalho. 

DA COLETA DE DADOS ÀS PRIMEIRAS ANÁLISES  

A partir da análise dos dados coletados nesse estudo, no qual foram aplicados questionários 

em 16 escolas (07 Municipais, 08 Estaduais, 01 Privada), ainda, em uma instituição do Sistema S, 

pode-se perceber que a inclusão no mercado de trabalho não é uma temática tranquila, embora 

atualmente se tenha maiores informações a respeito dos direitos que os sujeitos com deficiência 

têm. 

Dos 27 professores que responderam as questões do questionário, muitos afirmaram que a 

inclusão poderia ser pensada como sinônimo de “garantia de acesso, garantia de acolhimento e, 

também, garantia de aprendizagem”. Com isso, a partir das recorrências encontradas emergiu a 

categoria analítica intitulada Inclusão como possibilidade de garantia dos direitos fundamentais, já 
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que os excertos retirados das falas dos sujeitos da pesquisa, indicaram elementos recorrentes sobre 

isso. Uma das participantes enfatizou que Inclusão Educacional é “Garantir o direito ao acesso, 

aprendizagem, socialização, autonomia e cidadania dos alunos com deficiência, favorecendo o 

desenvolvimento pessoal dos demais alunos na convivência com a diversidade” (PROFESSORA 1, 

ESCOLA 1). Outra, disse que é “Acolher o aluno, aceitar suas limitações e trabalhar com suas 

habilidades, para derrubar as barreiras que impedem a aprendizagem e interação com os demais” 

(PROFESSORA 1, ESCOLA 2).  

A partir dos excertos acima, pode-se compreender o posicionamento das educadoras, pois 

todos esses direitos já foram garantidos desde a Constituição da República Federativa do Brasil, de 

1988. Atualmente, a escola que se diz praticar a Educação Inclusiva, “marca os tempos em que 

vivemos, pois não está relacionada apenas aos sujeitos diagnosticados com um tipo de deficiência, 

ainda que tal entendimento esteja muito presente nas narrativas dos professores” (KLEIN, 2017). 

Quando se fala em inclusão, muitos compreendem que a inclusão está diretamente relacionada ao 

viés da deficiência e das questões que envolvem as dificuldades de aprendizagem, como ficou 

visível na pesquisa.  

Conforme indicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, de 2008, o público-alvo das políticas de inclusão na escola, se refere às pessoas “[...] com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação [...]” 

(BRASIL, 2008, p. 8). Neste sentido, quando a escola abarca um grupo maior de sujeitos, a inclusão 

passa a ser vista, muitas vezes, como “salvação” ou até mesmo única possibilidade de garantia da 

permanência dos alunos “ditos incluídos” na escola regular. Porém, é necessário problematizar 

essas questões na escola, pois “[...] a inclusão não é um lugar a ser conquistado, mas uma tensão 

ininterrupta.” (ENZWEILER, 2017, p. 34), assim, em muitos casos, não é algo tranquilo para a 

comunidade escolar. 

Parece redundante falar em inclusão de todos, já que a educação é um direito assegurado. 

Sobre isso, Rejane Ramos Klein (2017, p. 56-57), sustenta que, ao falarmos da “[....] escola como 

inclusiva, o que poderia ser analisado como uma redundância, será entendido como uma forma de 

marcar a necessidade de os discursos da inclusão adentrarem no campo escolar, reforçando a 

criação de práticas inclusivas”. Em continuidade, tal citação nos permitiu pensar na segunda 

categoria analítica que emergiu das respostas dos participantes, intitulada Escola como espaço de..., 

pois nos excertos os sujeitos classificaram a escola como um espaço de “suspeitas e pedidos de 
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diagnóstico, repasse do aluno para o professor do AEE e, também, espaço de atendimento igual aos 

demais alunos”. Como vemos abaixo: 

A maioria dos alunos são encaminhados para área médica para diagnóstico pela 

escola, os demais são recebidos sem diferenciação em um primeiro momento, aos 

poucos vamos descobrindo suas necessidades e adequando o currículo nesse sentido. 

(PROFESSORA 1, ESCOLA 8). 

Conforme o excerto destacado, faz-se fundamental problematizar as questões que envolvem 

a busca pelo diagnóstico, já que não é da competência do professor fazer isso. Embora seja 

importante o “[...] diagnóstico para que se possa conhecer melhor o sujeito, suas formas de aprender 

e se relacionar e, a partir disso, propor práticas pedagógicas mais adequadas e eficazes ao seu 

desenvolvimento” (LOCKMANN; RECH, 2012, p. 8), o diagnóstico não pode vir como uma forma 

de marcar definitivamente o sujeito e, assim, impossibilitá-lo de desenvolver as suas capacidades, 

tanto na escola como no mercado de trabalho, ou seja, na vida social em geral. Ele serve para 

auxiliar a busca de práticas e recursos que contribuam para os processos de ensino e de 

aprendizagem tanto na escola, como fora dela, sendo requisitado nos locais profissionais. 

Com relação aos dados coletados na Instituição do Sistema S, as profissionais entrevistadas 

compreendem a inclusão educacional como algo “Que devia ser aberto para todas, ter acesso a 

educação e formação. Independente da raça, crença, preferências sendo PCD ou não” 

(PROFISSIONAL 2, INSTITUIÇÃO 7). Desta mesma forma a inclusão profissional foi vista dentro 

da instituição como oportunidade igual para todas as pessoas, sendo que todas elas deveriam ter os 

mesmos direitos. As profissionais que responderam ao questionário relataram que as formações 

acontecem por meio de plataforma online, com treinamentos, palestras e oficinas e sempre que 

necessário a instituição busca recursos para facilitar o ensino das pessoas com deficiências. Por fim, 

há o relato de que “As empresas empregam os jovens com deficiência em função da legislação que 

obriga”. (PROFISSIONAL 1, INSTIUIÇÃO 17), ou seja, é perceptível que as pessoas com 

deficiências só ingressam no mercado de trabalho devido a cota existente, pois, se não houvesse 

esta, essas pessoas não teriam oportunidades de emprego. 

CONCLUSÕES: 

A partir do estudo, mais diretamente por meio da análise de dados foi possível constatar que 

os professores, sujeitos dessa pesquisa, demonstraram que não possuem conhecimentos suficientes 

sobre Educação Inclusiva e, ainda, que práticas de in/exclusão são frequentes. A inclusão é vista 
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pela maioria dos professores como uma ação de “acolhida” dos alunos com deficiência e/ou como 

socialização dos mesmos na escola. 

Também foi possível verificar que a escola é vista por grande parte dos sujeitos do estudo 

como um local para início de diagnósticos e não como uma instituição de ensino que prioriza a 

aprendizagem dos educandos. Embora isso ocorra, parte dos alunos com deficiência incluídos que 

passaram pelas escolas pesquisadas estão ingressando no mercado de trabalho com o auxílio dos 

programas e políticas governamentais que envolvem o estímulo à aprendizagem profissional, 

oportunidades que se dão, muitas vezes, por haver diagnósticos e laudos comprobatórios. 
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Resumo 

A presente investigação, em sua primeira fase, mapeou o fluxo da inclusão das pessoas com deficiência 
da escola para o mercado de trabalho no município de Cruz Alta, RS. Tal iniciativa pretendeu ser um 
primeiro estudo de nível local. Nesse sentido buscou-se iniciar o mapeamento do fluxo da inclusão dos 
jovens com deficiência da escola para o mercado de trabalho com o intuito de, posteriormente, propor 
outros projetos mais específicos, ou seja, projetos que se destinem a pesquisar os processos de 
aprendizagem dos alunos, por exemplo. Para isso, fez-se uso da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de 
campo, ambas de viés qualitativo, envolvendo dezesseis (16) escolas (07 Municipais, 08 Estaduais, 01 
Privada), e uma (01) instituição do Sistema S. Como instrumento de coleta de dados foram realizadas 
visitas aos locais participantes, bem como a aplicação de um questionário com os vinte e nove (29) 
sujeitos do estudo (27 professores e 02 funcionários da Instituição do Sistema S). A partir da análise 
dos dados, pode-se perceber que a inclusão no mercado de trabalho não é uma temática tranquila, 
embora atualmente se tenha maiores informações a respeito dos direitos que os sujeitos com deficiência 
têm. Os professores, sujeitos dessa pesquisa, demonstraram que não possuem conhecimentos 
suficientes sobre Educação Inclusiva e, ainda, que práticas de in/exclusão são frequentes, já que a 
escola é vista como um local para início de diagnósticos e não como instituição de ensino que prioriza a 
aprendizagem dos educandos com deficiência. Constatou-se, ainda, que parte dos alunos com 
deficiência incluídos que passaram pelas escolas pesquisadas estão ingressando no mercado de trabalho 
com auxílio dos programas e políticas governamentais que envolvem o estímulo à aprendizagem 
profissional, o que torna fundamental a ampliação das discussões acerca da inclusão educacional em 
nosso país. 

Palavras-chave: Inclusão; Alunos com deficiência; Escola; Mercado de trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 O orientador educacional pode ser compreendido como um membro da equipe gestora das 

escolas cuja práxis se dá junto à direção, orientação pedagógica, supervisão escolar, coordenação e 

outros atores. No momento contemporâneo, a atuação deste profissional apresenta caráter mediador 

junto aos demais educadores, fundamentada em dois pilares: comprometimento com a formação 

cidadã e crítica dos educandos e ação de enfoque coletivo, distante da ênfase anterior dada à 

orientação individual. O trabalho pedagógico integrado realizado pelo orientador educacional deve 

ter viés interdisciplinar e participativo (GRINSPUN, 2011). 

 Compreendendo o papel dos orientadores educacionais como agentes da educação cujo foco 

de ação está no desenvolvimento dos estudantes em seus múltiplos aspectos, considerando seus 

desejos, utopias e paixões numa ação em prol da cidadania (GIACAGLIA E PENTEADO, 2010; 

GRINSPUN, 2011), pensar em uma proposta de inclusão se aproxima dos pressupostos que 

sustentam a especificidade deste campo educacional. Os orientadores educacionais têm se deparado 

com demanda de inclusão de estudantes com deficiências nas escolas onde atuam, que os leva a 

dialogar diretamente com o campo das políticas públicas de inclusão. 

 A atualidade da discussão do tema inclusão está atrelada aos diversos movimentos sociais 

que ganharam notoriedade e possibilitaram a construção de uma agenda política voltada para a 

inclusão das pessoas com deficiência em todas as esferas sociais, inclusive a escola, pautada numa 

perspectiva de reconhecimento às diferenças e garantia de direitos a todos os cidadãos em suas 

especificidades e heterogeneidades. Antes do atual panorama político da inclusão escolar, as 

crianças com deficiência, quando acessavam a escola básica, tinham a inserção restrita às escolas 

especiais e eram impedidas de serem incluídas nas escolas de ensino regular. Desta maneira, os 

orientadores educacionais e demais agentes da educação no passado só lidavam com crianças com 

deficiência caso fossem trabalhadores de escolas especiais, o que mudou de forma impactante com 

os novos paradigmas que norteiam a inclusão de crianças com deficiência no espaço escolar. 

 Nesta perspectiva, o presente artigo tem o objetivo de tecer reflexões para uma análise do 

papel de orientadores educacionais na implementação das políticas de inclusão para crianças com 

deficiência na perspectiva das lógicas de ação (BARROSO et al, 2006) e da sociologia do guichê 

(PIRES, 2016). A metodologia será desenvolvida na abordagem qualitativa, através de uma revisão 

de literatura das perspectivas citadas. 
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AS LÓGICAS DE AÇÃO DE ORIENTADORES EDUCACIONAIS NAS POLÍTICAS DE 

INCLUSÃO 

A concepção apresentada por Barroso et al. (2006) na análise das políticas públicas no 

sistema educacional português possibilita que se perceba a complexidade dos processos de 

regulação das políticas públicas em educação nos diferentes sistemas de coordenações e co-

coordenações, ultrapassando a simples escolha pela regulação do Estado ou do mercado. Isto, por 

sua vez, conduz a uma amplitude e diversidade de forças e interesses. O papel de regulação dos 

sistemas é cabido às diferentes instâncias, que funcionam como nós em uma rede, e o Estado seria 

responsável por fazer a multirregulação, ou seja, a regulação das regulações dos sistemas 

educacionais. 

Partindo das proposições de Barroso et al. (2006), é possível tecer análises a respeito do 

papel do orientador educacional como agente implementador das políticas públicas de inclusão, 

remetendo aos níveis de regulação descritos pelo autor. 

 Primeiramente, a regulação transnacional trouxe diversas normativas e instrumentos 

internacionais dos países centrais para a implementação de soluções para a inclusão de pessoas com 

deficiência. Os movimentos internacionais apresentam papel indutor nas políticas que garantem a 

inclusão das pessoas com deficiência nos diversos países. A Organização das Nações Unidas 

(ONU), o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) podem ser entendidas como quatro grandes 

instituições de referência neste processo de regulação transnacional da política nacional de 

Educação Especial e Inclusiva. 

 A influência das prerrogativas de outros países nas políticas nacionais de educação inclusiva 

fica perceptível nos documentos do campo no Brasil, que só foram delineados a partir de grandes 

tratados internacionais como a Declaração de Salamanca (1994) e a Conferência Mundial de 

Educação para Todos em Jomtien (1990). Percebe-se um expressivo atraso do Brasil na construção 

da agenda política e da regulamentação dos documentos legais que versam sobre a inclusão. 

Quando construídas e normatizadas, tais políticas passam a expressar o caráter regulatório 

decorrente da influência dos organismos internacionais.  

No nível da regulação nacional ou institucional, podemos analisar o modo como o Estado 

controla, coordena e influencia o sistema educativo, fazendo também a orientação do contexto de 

ação dos atores educacionais. O Estado, organizado em torno do interesse público e do bem 
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público, combina burocracia e profissionalismo diante de tensões e ambiguidades do cenário 

educacional (BARROSO et al., 2006). 

No âmbito da Educação Especial e Inclusiva no Brasil, o Estado formula diversos 

mecanismos de controle e novas reformas educacionais que por vezes se sobrepõem no intuito de 

combinar a racionalidade administrativa com a pedagógica. Como exemplo, podemos citar as 

mudanças de concepção do público-alvo da Educação Especial e Inclusiva, que implica diretamente 

na oferta de Atendimento Educacional Especializado nas escolas. Esta alteração acarreta novos 

critérios de inclusão ou exclusão de sujeitos atendidos pelas políticas de inclusão, trazendo também 

uma coexistência de estratégias de regulação destas políticas. O trabalho do orientador educacional 

enquanto agente implementador de políticas públicas, focado no corpo discente das instituições, 

precisa estar sempre referenciado às orientações da regulação nacional propostas pelo Estado 

brasileiro. 

Para tecer a compreensão no âmbito da microrregulação, é necessário se debruçar sobre as 

estratégias, negociações e ações dos orientadores educacionais para reajustar as normas de 

regulação nacionais ao contexto local das escolas as quais pertencem. Os orientadores educacionais, 

no processo de implementação das políticas públicas de Educação Especial e Inclusiva, precisam 

conciliar diferentes estratégias e lógicas de ação para atender às demandas da administração estatal, 

da instituição escolar onde atuam, dos diversos grupos de interesse da sociedade civil e dos demais 

atores escolares imbricados neste processo. 

A microrregulação, conforme explicita Barroso et al. (2006), pode propiciar a maior 

valorização das diversidades das escolas, reconhecendo as necessidades especiais de cada território, 

desenvolvendo programas e projetos específicos para atender às características da escola. No 

entanto, as desigualdades podem ser ainda mais acentuadas, sendo difícil construir um sentido 

coletivo para as resoluções criadas em função de interesses de grupos específicos de uma dada 

região. É neste campo que será construída a ação implementadora das políticas públicas de 

Educação Especial e Inclusiva dos orientadores educacionais. 

A SOCIOLOGIA DO GUICHÊ NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO 

 Pires (2016) apresenta uma revisão de literatura que reúne os constructos que embasam a 

sociologia do guichê, surgida na França nos anos 1990. Os estudos que compõem este campo de 

estudos foram construídos, em sua maioria, numa abordagem etnográfica. O guichê seria, neste 

sentido, um local estratégico para a compreensão das relações entre Estado e sociedade. Através do 
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guichê, é possível observar a implementação das políticas públicas pelos contrastes, tensões e 

conflitos entre o que é prescrito formalmente e as práticas locais cotidianas, bem como o uso do 

poder discricionário dos agentes burocratas nas situações de interação. 

 Pires (2016), ao retomar os estudos de interação, nos fornece subsídios para refletir sobre as 

políticas de inclusão nas escolas públicas. O autor analisa o papel das interações dos agentes 

implementadores na construção dos usuários que são alvos das políticas públicas, o que nos permite 

tecer uma análise sobre o orientador educacional e o público-alvo da Educação Especial. 

 Com o surgimento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva em 2008, foram desenvolvidos outros dispositivos para viabilizar o acesso e permanência 

do público-alvo da Educação Especial nas escolas regulares. Dentre os dispositivos, destaca-se a 

nota técnica no4/2014, que possibilita aos estudantes que não apresentem um laudo médico com um 

diagnóstico clínico o Atendimento Educacional Especializado, mediante a avaliação da equipe 

pedagógica que o acompanha. 

 Neste sentido, o papel do orientador educacional como agente focado no desenvolvimento 

dos educandos em sua integralidade será importante para a discricionariedade de avaliar e 

direcionar ou não o estudante para este tipo de atendimento específico. Ainda que tome a decisão 

em conjunto com outros atores escolares, recairá sobre esses agentes a ação de caráter normativo 

que irá definir tais estudantes como público-alvo da Educação Especial, o que traz efeitos sociais na 

própria constituição das subjetividades destes educandos. 

 Os estudos da sociologia do guichê têm apontado para a seguinte direção: 

“o guichê não é apenas o ponto de contato necessário entre políticas públicas e as 

populações que elas visam (as políticas no guichê), mas constitui também o local no 

qual repousa um modelo operativo de uma intervenção pública que visa a regular 

essas populações (as políticas do guichê)” (DUBOIS, 2010 apud PIRES, 2016). 

 Pires (2016) também aborda sobre os estilos de implementação, aspecto que ajuda a refletir 

sobre as práticas dos orientadores educacionais diante das políticas de inclusão. As ações se 

relacionam às trajetórias sociais e profissionais desses agentes e são embasadas por uma variação de 

perspectivas e condutas. 

 As políticas de inclusão eram, antes de sua configuração atual, implementadas de forma 

muito distinta. As abordagens mais ultrapassadas eram pautadas numa lógica de Educação Especial, 

segregacionista, que mantinha escolas e espaços de convívio social exclusivos para pessoas com 

deficiência. Por esta razão, muitos profissionais que atuam nas escolas e precisam ter um olhar 
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inclusivo foram formados numa lógica distinta, que não forneceu subsídios para se pensar em 

mecanismos de inclusão de estudantes com deficiência, antes impedidos de acessar e permanecer 

nas redes regulares de educação. Esses fatores apresentados irá ter diversos efeitos nos estilos de 

implementação adotados pelos orientadores educacionais e outros atores escolares. 

CONCLUSÕES 

 A Orientação Educacional é um campo da educação cujos agentes apresentam importante 

papel junto aos estudantes. Os subsídios das lógicas de ação (BARROSO et al, 2006) e da 

sociologia do guichê (PIRES, 2016) permitem compreender melhor o papel desses agentes 

enquanto implementadores de políticas públicas. 

 Em uma escola contemporânea, fundamentada numa lógica inclusiva e que considera a 

heterogeneidade e diversidade que se entrecruzam em seus espaços, a ação dos orientadores 

educacionais será crucial para implementar as políticas de inclusão. 

 Ao analisarmos de forma singular a definição dos estudantes a quem será ofertado o 

Atendimento Educacional Especializado, percebe-se que há um grande impacto da 

discricionariedade dos atores escolares em tal processo. Neste sentido, compreender as lógicas de 

ação e os estilos de implementação adotados pelos orientadores educacionais que regulam as 

políticas de inclusão de crianças com deficiência no âmbito escolar mostra-se um importante 

problema a ser pesquisado. 
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Resumo 

O presente artigo, inserido no escopo de uma pesquisa de dissertação em desenvolvimento, tem o 
objetivo de tecer reflexões para uma análise do papel de orientadores educacionais na implementação 
das políticas de inclusão para crianças com deficiência na perspectiva das lógicas de ação (BARROSO et 
al, 2006) e da sociologia do guichê (PIRES, 2016). A construção metodológica do estudo se deu de 
forma qualitativa, por meio de uma revisão de literatura perpassando por alguns referenciais de 
destaque das áreas em diálogo nessa pesquisa. Os resultados indicam que os aportes teóricos 
consultados fornecem importantes subsídios para a compreensão inicial do cenário epistemológico que 
está sendo tecido nos campos da Orientação Educacional e das políticas públicas que norteiam a 
inclusão escolar nas redes regulares de educação, indicando as possíveis nuances do papel 
implementador das políticas públicas de inclusão pelos orientadores educacionais, especialmente no que 
diz respeito à discricionariedade, ou seja, o processo de escolha e tomada de decisão, para indicar os 
estudantes que serão atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE). A partir destas 
discussões, será possível traçar de forma mais consistente o panorama constituído em torno dos 
orientadores educacionais como agentes implementadores nas políticas públicas destinadas aos 
estudantes com deficiência. É necessário continuar desenvolvendo novas pesquisas para se construir 
resultados mais consistentes sobre a problemática, o que tende a produzir ainda mais avanços no 
sentido de se transformar a sociedade brasileira contemporânea em uma sociedade mais justa e 
inclusiva, considerando a diversidade e a heterogeneidade como elementos constitutivos e 
fundamentais da sociedade. 

Palavras-chave: Orientação Educacional; Políticas de inclusão; Deficiências. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA PERSPECTIVA HISTÓRICO 

CULTURAL NA INCLUSÃO ESCOLAR DE UM ALUNO 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO MUNICÍPIO DE 

NOVA IGUAÇU 

 

Érica Costa VlieseZichtl Campos – Pontifícia Universidade Católica/RJ  

Roberta Pires Corrêa – Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ  

Tamara França de Almeida Magalhães – UFRRJ  

Daniele Francisco de Araujo – UFRRJ 

 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 592 

INTRODUÇÃO 

A proposta de inclusão escolar vem se constituindo nas últimas décadas enquanto política 

prioritária na educação brasileira. Neste sentido, a escola pública brasileira foi (e em grande medida 

continua) enfrentando problemas com o fracasso e a evasão escolar. Alunos com histórias de 

insucesso, exclusão social e por vezes educacional, ainda são rotulados por não corresponderem ao 

que é preconizado historicamente por suas práticas. E é nesse contexto que a inclusão de alunos 

com necessidades educacionais especiais (NEEs), em especial os alunos com deficiência intelectual, 

precisa ser realizada, em uma sociedade em que nem todos os indivíduos que têm acesso à escola 

são os que têm a oportunidade de permanecerem e se desenvolverem nela. 

Desta forma, o presente trabalho trará uma reflexão acerca de como ainda se faz necessário e 

importante estudos que contemplem a formação de professores para que estes possam realizar 

trabalho colaborativo e auxiliar o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos com 

deficiência intelectual.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em sua história, a escola brasileira tem documentado a existência da reprodução da 

desigualdade no seu interior. Para Émile Durkheim, um dos principais representantes de teorias 

sociológicas de cunho funcionalista, a instituição escolar teria dupla função: 

Função homogeneizadora, no momento em que transmite noções básicas de cultura e 

das regras sociais para todos os grupos sociais; e a função diferenciadora, na medida 

em que prepara, de forma diversificada, as diferentes classes sociais, para continuação 

da reorganização social (1955, p.34). 

Neste sentido, contribuindo com a reflexão trazida por Durkheim e dialogando com a 

situação que vivemos atualmente, muito em particular em relação aos alunos com deficiência 

intelectual, a escola poderia e deveria ser o local para elaboração e reconhecimento de escolhas e 

possibilidades. Mas ainda nos deparamos com baixas expectativas, seletividade e restrições 

pedagógicas. Diferentes pesquisas têm discutido essa questão (PLETSCH, 2014; CAMPOS, 2016; 

CORRÊA, 2016; ARAÚJO, 2016) reforçando a necessidade da viabilização de novas dinâmicas 

que possibilitem e garantam o processo educacional de alunos com deficiência intelectual. Tais 

propostas incidem na reorganização, não apenas de espaços, estrutura física e arquitetônica, mas, 
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principalmente, em inserirmos conceitos e práticas pedagógicas, que garantam sua permanência 

com aprendizagem.  

Desta maneira, os pressupostos da perspectiva histórico-cultural de Lev 

SemionovitchVigotski(2001, 2007), adotada como referencial teórico para este trabalho, nos 

auxiliam a compreender o sujeito como um ser constituído nas relações com os outros, histórica e 

culturalmente, sendo ele capaz de processar informações e transformá-las posteriormente em 

condutas. Ou seja, o pensamento de Vigotski sugere que o “desenvolvimento do deficiente e do não 

deficiente ocorre da mesma forma, pois suas mentes são formadas socialmente” (1989, p. 155). 

Vigotski (1989) nos esclarece que: “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa 

através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de 

desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual e história social”. 

Sendo assim, é preciso destacar que o processo de escolarização e desenvolvimento de 

alunos com deficiência intelectual será construído a partir de condições concretas de vida e de suas 

trocas efetivas com o outro.  

Ao introduzir o importante conceito de mediação, Vigotski não o tomou simplesmente como 

ponte, elo ou meio entre coisas. Para ele, a mediação é provocadora de transformações, encerra 

intencionalidade socialmente construída e promove desenvolvimento. Ainda nesta trama, a zona de 

desenvolvimento proximal(ZDP), é outro conceito de Vigotski que merece destaque no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento de alunos com deficiência intelectual, influenciado por condições 

externas e internas, para reconstruir o cotidiano escolar, que geralmente baseia-se no processo já 

dado, enquanto a ZDP aponta que é necessário agirmos sobre as possibilidades que se encontram 

em formação. Para Vigotski exercícios que trabalham apenas os órgãos dos sentidos "[...] tornam-se 

um sistema de atividades isoladas, artificiais, não interessantes para as crianças, pesadas" (1997 

p.120). Ou seja, na mediação pedagógica, devem ser favorecidos aspectos que ressaltem a 

exploração para a formação de conceitos, gerando aprendizagem. 

Outro importante conceito de Vigotski (2001) que merece destaque é o conceito de 

compensação - tese central dos estudos da Defectologiade Vigotski- que vem enfatizar a premissa, 

que consiste em superar as limitações com base em instrumentos artificiais, ou seja, criar condições 

e estabelecer interações que possibilitem ao sujeito com deficiência desenvolver-se. 

Vigotski (1997) nos atenta que as funções psicológicas superiores são constituídas no meio 

social e impacta diretamente na compensação e na elaboração conceitual desses sujeitos.Para o 

autor: 
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O que se observa em termos do desenvolvimento da maioria dos indivíduos com 

algum diagnóstico de deficiência seria, no meu entender, decorrente da ausência de 

uma educação adequada. A deficiência primária converte-se secundária em certas 

condições sociais. A lesão cerebral converte-se ou não em deficiência mental em 

certas condições sociais, pois não há nenhum aspecto onde o biológico possa se 

separar do social (1997, p.71). 

A escola é o espaço para a construção dos conceitos científicos que se ligam aos conceitos 

cotidianos, saberes que os alunos trazem consigo, quando ingressam no ambiente escolar.Pensamos 

por conceitos, é a forma que o ser humano lê e interpreta o mundo. Para Corrêa, “é na escola que as 

formas mais elementares de pensamento vão dando lugar às formas mais superiores, através do 

ensino, intervenções pedagógicas e planejamento” (2016, p. 31). 

 Osalunos com deficiência intelectual,muitas vezes, apresentam dificuldades em abstrair e 

generalizar e por isso necessitam de intervenções pedagógicas planejadas que construam formas 

elaboradas de pensamento. Assim, elaborar conceitualmente o pensamento, torna o indivíduo capaz 

de se relacionar com o mundo e com seus pares e interpretar a realidade que o cerca, sendo 

sinônimo de desenvolvimento escolar e inclusão social.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a realização da pesquisa nos baseamos nos principais indicativos da pesquisa-ação, que 

pode ser entendida também como um tipo de pesquisa social, com base empírica (THIOLLENT, 

2011) centrada diretamente numa situação ou num problema coletivo, no qual: 
 

Pesquisadores e professores estão envolvidos de modo participativo, ou seja: [...] a 

própria investigação se converteria em ação, em intervenção social, possibilitando ao 

pesquisador uma atuação efetiva sobre a realidade estudada. Reflexão e prática, ação e 

pensamento, pólos antes contrapostos, agora seriam acolhidos em uma modalidade de 

pesquisa que considera a intervenção social na prática como seu princípio e seu fim 

último (MIRANDA; RESENDE, 2006, p.511). 

Como sujeito da pesquisa foi selecionado um aluno com dez anos de idade, matriculado pela 

primeira vez na escola, no primeiro ano do ciclo do Ensino Fundamental. O aluno recebeu o nome 

fictício de João seguindo a ética da pesquisa, e foi caracterizado por sua professora de classe 

comum como um aluno muito difícil, que além de “ter” deficiência intelectual e não acompanhar o 

“ritmo” da turma era desobediente. Segundo a professora, João era hiperativo, não lia, não 
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interpretava, não fazia “continhas”, não cuidava do seu material e não tinha acompanhamento da 

família. Além do aluno, também foram sujeitos da pesquisa, as professoras de classe comum e do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) que atendia o aluno em sala de recursos 

multifuncional.  

Na fase de pesquisa de campo, que constitui o desenvolvimento da mesma, realizamos o 

acompanhamento semanal das práticas pedagógicas destinadas ao aluno com deficiência intelectual, 

tanto no trabalho desenvolvido pela professora da sala de recursos multifuncional como pela 

professora de sala de aula comum em que o alunoestava incluído, ressaltando o caráter colaborativo 

de nossa investigação. Esse trabalho foi realizado através de observações participantes, com 

anotações em diário de campo.  

Consideramos que a pesquisa-ação pode se pautar no referencial teórico da perspectiva 

histórico-cultural de Vigotski, uma vez que valoriza o desenvolvimento dos sujeitos, sem se 

esquecer da importância da dimensão social em seus processos, além de favorecer a possibilidade 

de intervenção na realidade investigada. 

Esse tipo de metodologia (PLETSCH; GLAT, 2010) também nos propicia construir, junto 

com os atores e com o contexto, o nosso objeto de investigação. Podemos dizer que é uma 

possibilidade de produção de conhecimento sobre o processo de escolarização de alunos com 

deficiência. Neste sentido, Jesus contribui com a ideia acima ao afirmar que: 

Para tal, faz-se necessário que a escola, exercitando uma prática questionadora e 

emancipatória, situe suas condições locais nos contextos mais amplos e se coloque 

como instituinte de políticas de educação que possibilitem a todos estar em um “lugar 

de saber” (2008, p. 144). 

A partir do trabalho realizado partiremos agora para a apresentação e discussão dos dados.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Como um dos principais resultados, constatamos que a socialização do aluno era 

reconhecida como a única forma de participarem, serem inseridos e permanecerem na escola, pois 

para a maioria das docentes eles apresentavam uma aprendizagem lenta, com baixas expectativas e 

possibilidades. O aluno e sua deficiência eram responsáveis pela não aprendizagem, acentuando 

uma visão individualizante sobre a incapacidade, revelando as limitações e fragilidades da própria 

escola no tocante a sua compreensão sobre deficiência e a escolarização destes.  
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Ainda neste aspecto observamos que, referente aos conteúdos, à escola se distanciava do que 

encontramos na matriz curricular oferecida por esta, pois considerava difícil trabalhá-los que, ao seu 

entender, exigiam maior capacidade de abstração do pensamento. 

As práticas pedagógicas nas salas de aula comum eram, na maioria das vezes, de cunho 

tradicional, baseadas em exposições orais, pouco flexíveis, com a presença de atividades 

descontextualizadas, com a realização superficial de adequação do currículo. Dessa forma, pouco 

favoreciam a participação e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual, o que nos 

remetia a um ambiente no qual as necessidades e diferenças destes educandos não eram 

consideradas. 

Com base no relato exposto, nos remetemos à formação de professores, uma vez que muitos 

docentes sentem-se despreparados para atuar com os alunos público-alvo da Educação Especial, 

sobretudo aqueles com deficiência intelectual. Os dados de Araujo (2016) sobre o contexto 

formativo da Educação Especial na Baixada Fluminense/RJ evidenciaram a insuficiência de 

formações continuadas para os professores da região. Ademais, quando acontecem, referem-se a 

formações pontuais, em sua maioria, apenas teóricas com baixa carga horária total e que não 

proporcionam a realização de uma devolutiva prática de avaliação de aplicabilidade com o aluno.  

As poucas formações que se mostraram qualitativas são atribuídas em grande escala a 

parcerias com instituições superiores de ensino, para fins de pesquisa, o que mostra que a relação 

entre escola pública e universidade é muito produtiva e significativa para os professores, pois tende 

a aliar teoria e prática em sua dinâmica de condução (Araujo, 2016).  

Como mencionado anteriormente, a perspectiva histórico-cultural de Vigotski se mostra 

muito profícua e inovadora no trabalho com o desenvolvimento humano tanto no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos quanto na formação de professores. Acreditamos na relevância 

dessereferencial para a escolarização de todos os alunos, sobretudo aqueles do público-alvo da 

educação especial, assim  como consideramo-nos necessário e urgente para o trabalho conjunto e 

colaborativo entre os professores de alunos com deficiência intelectual. 

CONCLUSÕES 

Diante dos dados e sua análise, consideramos que há urgente necessidade de suporte para os 

docentes. A formação continuada de professores deve ser realmente oferecida como uma política 
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pública, de modo que colabore para o crescimento profissional, para práticas pedagógicas 

qualitativas e, consequentemente, para a qualidade do processo de escolarização dos alunos.   

O processo de inclusão escolar é complexo e relativamente novo, e o que percebemos é um 

distanciamento do que se propõe a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva com o 

que vem acontecendo no cotidiano das salas de aula, principalmente com os alunos com deficiência 

intelectual.  

Em suma, acreditamos na valorização docente, com formações construídas de acordo com a 

realidade escolar, embasados pela perspectiva histórico-cultural e guiados pela pesquisa-ação 

colaborativa entre escola e universidade,cujos professores possam ser ouvidos e suas experiências 

refletidas, aliando a prática à teoria,  tornando a aprendizagem significativa.  
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Resumo 

O presente trabalho trata de um relato de experiência cujo objetivo é apresentar um estudo de caso 
sobre a escolarização de um aluno com deficiência intelectual matriculado em uma escola pública do 
município de Nova Iguaçu/RJ, a partir do currículo adotado na rede. A investigação foi realizada no 
âmbito do projeto de pesquisa “A escolarização de alunos com deficiência intelectual: políticas públicas, 
processos cognitivos e avaliação da aprendizagem”, com apoio financeiro do Programa Observatório 
da Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (OBEDUC/CAPES). 
Caracteriza-se porpesquisa qualitativa baseada nos pressupostos metodológicos da pesquisa-açãocom 
os seguintes procedimentos para coleta de dados: observação participante (com registro em diário de 
campo), análise documental (fichas e relatórios) e entrevistas semiestruturadas com os professores de 
sala de aula comum e de sala de recursos multifuncional. O sujeito da pesquisa foi um aluno com idade 
de dez anos matriculado pela primeira vez na escola, no primeiro ano do ciclo de alfabetização no 
ensino fundamental. Como referencial teórico, empregamos a perspectiva histórico-cultural de 
Vigotskicujos conceitos de mediação, elaboração conceitual, compensação e zona de desenvolvimento 
proximal nos auxiliaram acerca do processo de aprendizagem e desenvolvimento desse sujeito. Os 
dados obtidos revelaram a complexidade e a fragilidade de como o processo de inclusão escolar de 
alunos com deficiência intelectualvem acontecendo em salas de aula comum, assim como também 
revelou o distanciamento e a dificuldade da possibilidade do trabalho colaborativo do professor da sala 
de aula comum com o professor da sala de recursos multifuncional. Contudo e apesar de tudo, a 
formação continuada de professores pautada nos princípios da perspectiva histórico-cultural de 
Vigotski está como uma esperança, não só de aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional docente, 
mas principalmente pela sua interferência direta nas práticas pedagógicas e processos de ensino e 
aprendizagem. 

Palavras-chave: Inclusão escolar. Deficiência intelectual. Trabalho colaborativo. Formação de 
professores.   
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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho é um relato de experiência sobre práticas pedagógicas realizadas no cotidiano 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA), frente à perspectiva da inclusão, que é a concepção 

adotada no âmbito do Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro  

 Com o objetivo de construir ações emancipatórias e uma educação para a responsabilidade 

social e política, considerando a pluralidade existente neste espaço escolar, destacamos também a 

perspectiva de uma educação inclusiva. A proposta aqui apresentada é pensarmos: Que espaços são 

esses? Como essas práticas curriculares acontecem? Como esses alunos chegaram até a EJA e 

sentem-se pertencentes a ela? Que especificidades estão em jogo nesta modalidade? Que interesses 

essas práticas representam? Enfatizamos a educação como direito e a necessidade de construirmos 

práticas democráticas e significativas diante deste cenário, que é desafiante para o aluno e para o 

professor. 

 No que se relaciona ao campo de estudos e reflexões, as narrativas dos docentes e discentes 

retratam suas expectativas, interesses, experiências, desafios e dificuldades enfrentados na EJA. São 

diversas as inquietações no sentido de contemplar práticas centradas na valorização humana e com 

princípios éticos. Também é necessário atentar às especificidades dos sujeitos da Educação de 

Jovens e Adultos, legitimando os conhecimentos, diante do cenário ainda secundarizado em que ela 

se encontra. É amplo o campo de atuação, de ressignificação do papel da escola de hoje para esses 

jovens e adultos e também para professores, que muitas vezes se angustiam e sentem-se frágeis, 

tamanha as questões que envolvem esse processo de escolarização. O objetivo é ponderar sobre 

como alcançar, repensar essas práticas, resgatando o interesse e a função da escola, no enfoque da 

inclusão, principalmente no que se refere ao processo ensino-aprendizagem, que vai além dos 

muros da escola. Deste modo, as indagações teóricas foram sustentadas por Roldão (2007), Arroyo 

(2005), Freire (2018), Cury (2000) e Santos (2013) norteando as concepções de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA): direito, inclusão, formação e práticas curriculares.  Esses autores trazem a 

perspectiva de uma busca pela construção do espaço educativo de qualidade em que a 

multiplicidade de linguagens favoreça a construção de significados na escola, na EJA, na sociedade 

e no processo de viver e fazer educação.  

 Salientamos a proposta de inclusão, não restrita a pessoas com necessidades educativas 

especiais, mas a todo o grupo que atende a EJA composta pela diversidade de gênero, raça, etnia, 

religião, cultura, etc. A diversidade perpassa e desafia a composição  
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da modalidade EJA e a própria formação dos gestores e educadores, frente a um tempo e 

espaço escolar. 

 Segundo Arroyo (2005):  

A Educação de Jovens e Adultos entendida como direito, precisa superar qualquer 

conceito que a diminua e desvalorize. Ainda nos deparamos com um aprofundamento 

da crise na escola, mas precisamos pensar nessa formação que contemple a 

diversidade, por meio do compromisso ético e estético, percebendo a 

indissociabilidade entre a formação de professores e uma educação de qualidade, 

consciente e emancipadora. (ARROYO,2005, p.21) 

Assim, a busca se faz por uma educação de direito, potencializando o respeito a diversidade 

de qualquer cidadão que a escola pertença, diante de múltiplas ideias, linguagens, valores, classes, 

crenças, gêneros e identidades. 

Nessa perspectiva Cury (2000) aponta: 

A rigor, as unidades educacionais da EJA devem construir, em suas atividades, sua 

identidade como expressão de uma cultura própria que considere as necessidades de 

seus alunos e seja incentivadora das potencialidades do que as procuram. Tais 

unidades educacionais da EJA devem promover a autonomia do jovem e adulto de 

modo que eles sejam sujeitos do aprender a aprender em níveis crescentes de 

apropriação do mundo do fazer, do conhecer, do agir e do conviver. (CURY,2000, 

p.35) 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os documentos norteadores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), da 

Secretaria Municipal da Educação do Rio de Janeiro, preconizam que o currículo incorpore as 

experiências de vida, as vivências profissionais, as histórias escolares e aprendizagens dos sujeitos, 

pautados numa proposta pedagógica que respeite as particularidades desse público-alvo. Então, 

como oferecer uma aula diversa, criativa, em que o sujeito desenvolva as suas potencialidades e 

habilidades, independentemente de suas necessidades especiais ou específicas? Seja o aluno com 

deficiência ou não, todos têm o direito a participação e escolarização, sendo assim aqui falamos de 

sujeitos de direitos. 

Conforme relatado acima algumas ponderações para análise: Educamos alunos para/na 

diversidade? Como articulamos a diversidade aos direitos humanos? Como acontece esse 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 602 

atendimento ao processo singular de aprendizagem de sujeitos diversos?  O professor reconhece 

essas diferenças? Como esse profissional atende a esse currículo e potencializa a 

diferença/diversidade? Como esses alunos se reconhecem e são  

reconhecidos nos seus grupos? A diversidade/ diferença na EJA é um marcador de opressão 

e hierarquia ou representa formas democráticas de ação e alteridade? Essas e outras questões 

desencadeiam o desejo de esclarecimentos e estudos na área da Educação de Jovens e Adultos 

através da perspectiva de inclusão em educação. 

 Para Santos (2003): 

Inclusão não é a proposta de um estado ao qual se quer chegar. Também não se 

resume na simples inserção de pessoas deficientes no mundo do qual têm sido 

geralmente privados. Inclusão é um processo que reitera princípios democráticos de 

participação social plena. Neste sentido, a inclusão não se resume a uma ou algumas 

áreas da vida humana, como, por exemplo, saúde, lazer ou educação. Ela é uma luta, 

um movimento que tem por essência estar presente em todas as áreas da vida humana, 

inclusive a educacional. Inclusão se refere, portanto, a todos os esforços no sentido da 

garantia da participação máxima de qualquer cidadão em qualquer arena da sociedade 

em que viva, à qual ele tem direito, e sobre a qual ele tem deveres. (SANTOS,2003, 

p.80) 

A escola é para todos, baseada na Constituição Federal (1988) que assegura educação é um 

direito. Então como se configura esse espaço de tempos e identidades diferentes? Deparamo-nos 

com diferentes idades, por um lado a tecnologia, os celulares, os computadores, uma visão de 

aprendizagem imediata, enquanto por outro lado padrões mais rígidos, a falta de habilidade ou até 

mesmo condições financeiras para aderir às tecnologias. 

Reporto-me novamente a Cury (2000): 

Muitos alunos da EJA têm origens em quadros de desfavorecimento social e suas 

experiências familiares e sociais divergem, por vezes, das expectativas, 

conhecimentos e aptidões que muitos docentes possuem com relação a estes 

estudantes. Identificar, conhecer, distinguir e valorizar tal quadro é o princípio 

metodológico a fim de se produzir uma atuação pedagógica capaz de produzir 

soluções justas, equânimes e eficazes.  

Neste sentido, a formação e atuação dos profissionais da EJA destacam-se junto as práticas 

reflexivas, que são essenciais para um fazer e refazer pedagógico no cotidiano. A compreensão das 

culturas e identidades plurais, assim como o reconhecimento dos modos de ser e estar no mundo, 
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trazem para a escola a necessidade de repensar propósitos a fim de reconhecer identidades 

individuais, mas também coletivas dessa diversidade. 

De acordo com Oliveira (2004) deparamo-nos com novas demandas, que exigem uma nova 

reestruturação na escola. Ainda estamos diante de uma escola que reproduz as desigualdades sociais 

e exclui alunos e professores. Alunos possuem o acesso à educação, mas não têm o direito a 

participação e a aprendizagem garantida. E quanto aos professores entre suas manobras docentes, 

estão suas variadas funções e a necessidade de responder a exigências que vão para além da sua 

formação. 

Nesse cenário, defrontamo-nos com a desprofissionalização e a perda de identidade 

profissional (Noronha, 2001). Algumas questões suscitam nesse trabalho: Como acontece essa 

formação específica para atuar na modalidade? Como se caracterizam as articulações pedagógicas? 

E de que modo essas identidades são construídas?  

Na opinião de Roldão (2007): 

Vive-se de novo, atualmente, um momento particularmente crítico desse processo de 

desenvolvimento do grupo profissional, em que se joga, quanto a nós, a afirmação ou 

esbatimento da profissionalidade docente, por força de fatores como a massificação 

escolar, com a conseqüente expansão e diversificação dos públicos escolares, a 

imobilidade persistente dos dispositivos organizacionais e curriculares da escola 

geradora do seu anacronismo ante as realidades atuais, a pressão das administrações e 

dos poderes econômicos para uma funcionalização acrescida dos docentes, todavia 

também largamente alimentada pelos próprios professores, prisioneiros de uma cultura 

que se instalou ao longo deste processo e que contradiz a alegada reivindicação - no 

discurso político e no discurso dos próprios docentes - de uma maior autonomia e 

decisão, desejavelmente associadas a um reforço de profissionalidade. (p.4-5) 

Nesta proposição de entendimento, buscamos o trabalho coletivo, a unidade escolar e o 

reconhecimento da importância de uma nova configuração da EJA, que se depara com perspectivas 

e desafios dos jovens e adultos que em sua maioria não tiveram a oportunidade de escolarização na 

idade certa, ou foram alunos do diurno, que excluídos por diferentes motivos: indisciplina, ausência 

escolar, conceitos, desinteresse.... Esses componentes combinados contextos são condições que 

conduzem ao ensino noturno. Para contemplar as expectativas que ultrapassam a sala de aula, 

destacamos, mais uma vez a EJA e a primordialidade de investimentos na formação, qualificação, 

conhecimento e reconhecimento dos educadores e dos educandos. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho apoiou-se nos princípios da aprendizagem colaborativa, segundo Smyser (1993) 

definida como uma técnica na qual as pessoas reunidas atuam como parceiras, a fim de adquirir 

conhecimentos sobre uma determinada situação. No caso, através de reflexões-ações 

reconfiguraram as concepções teóricas de ensino e aprendizagem, através de observações e relatos 

nos momentos de reuniões realizados, chamado Centros de Estudos (CE). A observação 

participante deu-se em uma Escola Municipal da 2ª CRE, atualmente com 178 alunos, inscritos na 

modalidade EJA. E como instrumento de análise dos dados, utilizou-se a análise do conteúdo 

(Bardin,2011) para apoiar as perspectivas teórico-metodológicas sobre o tema em destaque. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Deparamo-nos com muitas indagações no âmbito da Educação de Jovens e Adultos, 

percebemos o fenômeno da juvenilização, onde muitas vezes nem mesmo o jovem e seus familiares 

sabem o porquê do encaminhamento para a modalidade de ensino. Muitas são as dúvidas na própria 

composição da avaliação em unidades de progressão, tão distintas do ensino diurno e na qual levam 

meses ou anos para entenderem. Por outro lado, temos adultos e idosos na busca pela certificação 

recuperando o tempo perdido. No primeiro momento objetivando aligeirar o certificado ou até 

mesmo o tempo na escola, lá estão eles, na correção e compensação de fluxo (Cury, 2000). Do 

outro lado, encontramos os docentes, frente as turmas cheias e o desafio de contemplar a 

diversidade, o respeito as diferenças, o processo singular de aprendizagem e o direito a 

escolarização e participação.  

 Nos estudos percebemos a imprescindibilidade do olhar múltiplo e singular para as culturas 

locais, bem como os processos curriculares específicos. Tal fato, abarca a compreensão da escola 

com suas múltiplas funções: escolar, social e cultural. Os encontros entre os professores, espaços de 

discussão, troca e aprendizagens são essenciais para a produção dos saberes e fazeres na EJA, mas 

muitas vezes esbarramos no sistema que não permite mudanças, estas necessárias para se pensar na 

aprendizagem contextualizada e significativa desse público, que considere que as singularidades, os 

ritmos e tempos diferentes. 

Enfatizamos a necessidade de mudanças curriculares e de investimentos para a EJA, bem 

como novas formas pedagógicas de atuação. No que se relaciona as indagações do corpo docente, 

encontramos questões relativas à metodologia, ao material didático e até mesmo uma lacuna na 

formação continuada. Segundo os docentes, a formação possibilita ao professor conhecer 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 605 

metodologias que contribuam no sentido de criar práticas pedagógicas que sejam capazes de 

aproximar a realidade dos alunos ao conteúdo formal. 

CONCLUSÃO 

Objetivo deste artigo foi o de suscitar reflexões sobre o trabalho desenvolvido na EJA, que 

se ampara nas concepções de inclusão e diversidade. A análise também considerou   os entraves 

relacionados à capacitação de professores, que é apontado pelos docentes como um dificultador 

para o desenvolvimento do trabalho pedagógico nas bases citadas. Considerando que a Secretaria 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro tem como fundamentação o aspecto da inclusão e da 

diversidade, pontuamos que em relação ao processo de reconhecimento e inclusão dos sujeitos 

atendidos pela   EJA, ainda temos muito a conquistar. Nesse sentido, entendemos que a formação 

continuada precisa se debruçar sobre os conceitos de inclusão e diversidade. Os problemas do 

cotidiano da EJA não se resumem a essa questão, evidentemente. O desafio que se coloca é da 

necessidade de os professores que atendem essa modalidade reconhecerem e transformarem essas 

percepções em práticas pedagógicas. A EJA deve assumir a perspectiva de uma modalidade 

essencialmente inclusiva e capaz de lidar com a diversidade. Também é necessário que as Unidades 

Escolares invistam continuamente na autonomia do desenvolvimento do trabalho pedagógico, que a 

legislação educacional brasileira possibilita. É preciso que as escolas sejam capazes de construir 

suas atividades e compor   sua organização, de modo a expressar sua própria cultura, atentando às 

necessidades dos seus alunos e ao seu protagonismo. Investindo também na valorização de práticas, 

de habilidades e de potencialidades, por meio de uma educação de qualidade, com alteridade, 

conscientização e autonomia (Freire, 2018) na e para a diversidade. Assim, garantindo que o 

alunado da EJA seja singularizado dentro de suas especificidades, bem como as suas demandas.  
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Resumo 

O objetivo deste artigo é trazer uma reflexão sobre o cotidiano da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Essas indagações surgiram no âmbito das práticas pedagógicas, bem como nos momentos 
dedicados aos encontros do grupo de professores, que são os Centros de Estudos (CE). Pautadas na 
perspectiva da inclusão e da diversidade, fundamentos que oferecem suporte teórico ao trabalho 
pedagógico desenvolvido pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro (SME/RJ), as autoras verificaram 
que há entraves relacionados à efetivação dessa concepção no trabalho com a EJA.  Dentre esses 
aspectos é preciso destacar a capacitação de professores, que é apontado pelos docentes como um 
dificultador para o desenvolvimento do trabalho pedagógico nas bases citadas. Nesse sentido, a 
formação continuada deve se debruçar sobre os conceitos de inclusão e diversidade. A inclusão vem 
resgatar a luta por uma sociedade mais justa e mais democrática. Também foi verificado que há uma 
dificuldade em a EJA expressar sua própria identidade, perspectiva que visa atentar às necessidades dos 
alunos e ao seu protagonismo. Diante de um cenário de cruzamentos, confrontos e encontros no 
âmbito político e educacional nos asseguramos na Educação de Jovens e Adultos como um direito que 
deve ser garantido. Sendo assim, é imprescindível que a escola repense o seu papel e suas práticas, de 
modo a atender as suas demandas e contextos, possibilitando uma formação integral, emancipatória, 
crítica e que reconheça esse sujeito social e histórico. Consideramos, portanto, que o trabalho da EJA, 
pautado nas concepções de inclusão e diversidade, deve considerar os seguintes aspectos: formação 
continuada e singularidade das práticas pedagógicas e identitárias. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Inclusão, Formação e Diversidade. 
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INTRODUÇÃO 

A Educação Especial caracteriza-se, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB 

9.394/96 (BRASIL, 1996), como uma modalidade de ensino que deve ser oferecida em todos os 

níveis da educação e garante a sua oferta preferencialmente na rede regular, desde a Educação 

Infantil em idade de zero a seis anos até a educação superior. De acordo com a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p.1):  

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 

indissociáveis, e que avança em relação à idéia de eqüidade formal ao contextualizar 

as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.  

O ingresso de pessoas com deficiência nas redes de ensino significa a oferta de um 

instrumento para transformação social e garantia de direitos, permitindo o deslocamento dos 

espaços domésticos para a vida pública, dentre eles a Universidade. 

O aumento e o fortalecimento dos movimentos sociais têm exigido que as instituições de 

ensino se adequem às novas exigências advindas da sociedade. Com esse movimento de mudança, 

ocorreu o crescimento das instituições de ensino superior, gerando um aumento significativo de 

universidades e do público universitário. 

O Brasil vem, aos poucos, consolidando uma trajetória mais visível e consistente em relação 

a elaborações de legislações e políticas pensadas na inclusão das pessoas com deficiência nesse 

segmento educacional. Destacamos o Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2014), que 

traz estratégias pautadas na inclusão de grupos minoritários, com ênfase na universalização e 

ampliação da educação em todos os níveis educacionais. As leis 12.711/2012 e 13.409/2016 

(BRASIL, 2012, 2016) e o Decreto n° 9.034/2017 (BRASIL, 2017), que abordam as questões das 

cotas para pessoas com deficiência, corroboram com as ações afirmativas no âmbito universitário. 

 Moreira (2005) destaca que, mesmo com todas as políticas voltadas a este público, as 

universidades devem assegurar o direito à educação e à igualdade de  oportunidade àqueles 

discentes que de certa forma não fazem parte do contexto padronizado de alunado, entre eles os 

graduandos com deficiência.  

Tendo em vista esses pressupostos, o presente trabalho, recorte da pesquisa em andamento, 

tem por objetivo discutir a inserção e permanência de estudantes com deficiência na Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, que tem por objetivo perceber, a 

partir dos sujeitos, o que eles experimentam e o modo como interpretam as suas experiências na 

realidade em que vivem (PSATHAS,1973 apud BOGDAN, BILLEN, 1994).  

Segundo Godoy (1995), “o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador 

como instrumento fundamental; o caráter descritivo; o significado que as pessoas dão às coisas e à 

sua vida como preocupação do investigador; o enfoque indutivo”, são características que 

identificam uma pesquisa qualitativa. 

A fim de dar escuta a esses estudantes, o instrumento de coleta de dados será a entrevista 

semi-estruturada, que segundo Manzini (2008), se faz necessário o uso de perguntas básicas 

(principais) para se alcançar o objetivo da pesquisa. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer 

surgir informações de forma mais livre permitindo que os entrevistados sejam mais espontâneos.  

Diante disso, temos como propósito acessar a interpretação que o aluno com deficiência faz 

da sua experiência enquanto estudante da UERJ e que ele, conforme Redig (2010), expresse 

opiniões, concepções e descrições dos fatos ou eventos vivenciados. 

O local da pesquisa é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, e os sujeitos 

participantes são estudantes com deficiência que possuem matricula ativa na Universidade. Para 

identificá-los faremos uso dos dados institucionais, tais como documentos de inscrição no vestibular 

e estatística de matrícula. A fim de localizá-los entraremos em contato com os cursos em que estão 

matriculados, para integrá-los a pesquisa. 

A entrevista ocorrerá por meio de um questionário organizado de forma que o estudante 

exponha se possui conhecimento sobre o apoio e os programas disponibilizados pela universidade 

para auxiliá-lo em sua trajetória. Que ele relate suas expectativas, dificuldades, vivências com os 

pares e docentes e aponte se necessita de recursos para aprendizagem, acessibilidade e 

sociabilidade. 

Os dados coletados serão transcritos e trabalhados por meio da organização das categorias 

que irão emergir das informações coletadas. A partir da transcrição das entrevistas buscaremos 

compreender a trajetória desses alunos, fazendo uso das experiências vivenciadas como uma análise 

dos pontos que influenciam o processo de inclusão neste segmento de ensino. 
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BREVE HISTÓRICO DA UERJ  

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ foi a pioneira na implantação do 

sistema de cotas em processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação no Brasil. A Lei 

4.151/2003, que institui nova disciplina sobre o sistema de cotas para ingresso nas universidades 

públicas estaduais, reservou 45% das vagas: 20% para estudantes da rede pública de ensino, 20% 

para negros e 5% para pessoas com deficiência e integrantes de minorias étnicas.  

Atualmente, por meio da Lei 5.346/2008, que prorroga o sistema de cotas em universidades 

estaduais, a distribuição acontece da seguinte forma: 20% para negros e indígenas; 20% para 

estudantes da rede pública; 5% para pessoas com deficiência, filhos de policiais civis, militares, 

bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou 

incapacitados em razão do serviço. Em todos os casos, deve-se comprovar renda per capita inferior 

a R$ 1.431. O recorte de renda possibilita o acesso ao ensino superior de pessoas com baixo poder 

aquisitivo. 

A implantação do sistema de cotas na UERJ não apenas contribuiu para o ingresso de 

estudantes com deficiência, como também trouxe maior visibilidade ao fato de que o aluno com 

restrições tem o seu espaço no ambiente universitário como direito de garantia de bem-estar e 

promoção da dignidade. 

A UERJ conta também com o Programa Rompendo Barreiras da Faculdade de Educação 

que tem por objetivo assegurar a acessibilidade e permanência de seus graduandos com deficiência, 

oferecendo atendimento e diversos serviços para inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e 

na universidade. 

A COPEI- Coordenadoria de avaliação, projetos especiais e inovação da universidade, por 

intermédio do Projeto UERJ Acessível, trata as informações sobre acessibilidade e deficiência 

buscando articular as ações necessárias para acessibilidade física, social e acadêmica desse alunado.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

De acordo com dados extraídos do Sistema Acadêmico da Graduação (SAG), entre 2003 e 

2019, 362 estudantes com deficiência ingressaram na instituição, 249 na modalidade presencial e 

113 na modalidade EAD. Desses, 98 abandonaram o curso, 48 concluíram, 33 solicitaram 

cancelamento da matrícula e 4 solicitaram transferência de instituição. 
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Atualmente a UERJ conta com 151 alunos com algum tipo de eficiência, com matrícula 

ativa. O crescimento no ingresso de alunos com deficiência na instituição, seis em 2003 e vinte e 

cinco em 2019, nos remete a Diniz (2007) que observa que o conceito de deficiência estaria na 

relação imposta por ambientes com barreiras a um corpo com impedimentos, a restrição à 

participação plena provocada pelas barreiras sociais. 

Dantas (2018, p. 536) salienta que: 

a conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência é um caminho de mão 

dupla, em que também a comunidade universitária deve ser alvo, em prol dos direitos 

das pessoas com deficiência. Isso faz com que haja uma maior reflexão sobre atitudes 

como superproteção à pessoa com deficiência, segregação e/ou invisibilidade no 

ambiente acadêmico. A universidade deve funcionar, então, como um lugar em que a 

aprendizagem envolva processos culturais, modos diferentes de elaboração, de modo a 

reverter valores  

como medo, pena, proteção exacerbada, submissão e outros mecanismos sociais... 

Ao diversificar os meios de acesso, buscar a conscientização da comunidade universitária e 

se empenhar em atender as especificidades dos seus alunos, a UERJ tem  se tornado um espaço de 

inclusão, diversidade, construção de conhecimento e relações sociais. 

CONCLUSÕES 

A universidade deve ser um espaço em que a aprendizagem não se limite aos conhecimentos 

e conteúdos acadêmicos, mas um lugar de processos culturais e mecanismos sociais que perpassem 

os estigmas e barreiras. Em fase inicial de construção, a pesquisa buscará discutir os sentidos 

atribuídos pelos estudantes com deficiência da UERJ acerca da inclusão no ensino superior. 

Pensar a inserção da pessoa com deficiência no ensino superior opõe-se aos modelos 

socialmente e educacionalmente estabelecidos, que designam um ideal, um padrão. A inserção 

destes estudantes no ensino superior pressupõe incluí-los em diferentes espaços sociais como o 

mercado de trabalho. 

A permanência do aluno com deficiência no ensino superior exige um movimento de 

adequação que perpassa pelos direitos desse público. Connor (2014, p. 215) destaca que “A 

inclusão requer cuidado.[...] Trata-se de todos trabalharem juntos, consciente e colaborativamente 

para alcançar a meta comum de fortalecer uma comunidade inclusiva vibrante.” 
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Resumo 

No atual cenário político-econômico-social muito se tem discutido sobre a Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. O movimento mundial, órgãos governamentais e não-
governamentais, grupos de pessoas com deficiência, dentre outros, têm defendido o direito a essa 
educação, todavia, as práticas educacionais têm sido marcadas por experiências históricas excludentes e 
uma lógica estigmatizadora. Nas últimas décadas diante das diversas demandas advindas da sociedade 
como a luta por igualdade e pelo acesso à educação, entre outros, a Universidade começa a modificar 
sua estrutura para atender às mais novas exigências e a grupos marginalizados socialmente, como o de 
pessoas com deficiência, que tiveram por vezes, ao longo desse percurso histórico o direito à educação 
negado. No entanto, presenciam-se ainda, poucos espaços universitários acessíveis, a falta de políticas 
públicas de ingresso e permanência, entre outras questões que dificultam ainda mais a inserção dessas 
pessoas no ensino superior. Neste trabalho, como recorte de uma pesquisa em andamento que investiga 
a inserção e permanência de alunos com deficiência na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 
UERJ faremos uma breve análise sobre a experiência de inclusão nessa Instituição de Ensino Superior, 
pioneira em ação afirmativa de reserva de vagas. Quanto aos procedimentos metodológicos, à pesquisa 
caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, o método de estudo constitui-se por meio de estudo de 
caso. Os sujeitos da pesquisa, que se encontram em processo de mapeamento, são estudantes com 
deficiência da Instituição, a coleta de dados dar-se-á por meio da entrevista semi-estruturada e o 
registro através das gravações de áudio ou imagem. Os estudos possibilitarão a compreensão das 
diversas dinâmicas sociais e acadêmicas vivenciadas por estes estudantes no cotidiano da Universidade 
no que concerne ao acesso, permanência e obtenção de conhecimento no ensino superior.  

Palavras-chave: Deficiência; Inclusão; Ensino Superior.  
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INTRODUÇÃO 

A partir da implementação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, em 2008, as discussões acerca da educação inclusiva vêm sendo ampliadas 

(BRASIL, 2008; 2009; 2011), como consequência, assim como sinaliza Glat (2007), as instituições 

educacionais precisaram estabelecer ações e desenvolver estratégias, para atender e garantir os 

direitos educacionais e sociais de pessoas com deficiência. Dessa maneira, abarcando todos os 

níveis de ensino, inclusive, no Ensino Superior. Nesse sentido, legitima-se a educação como direito 

de todos (BRASIL, 1988), garantindo 

[...] o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas 

regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 

educacionais, garantindo: Transversalidade da educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior [...] (BRASIL, 2008, s/p). 

Diante da apropriação de seus direitos amparados pela legislação em vigor e da 

transversalidade da educação especial (BRASIL, 2008; 2009; 2011; 2015), as pessoas com 

deficiência têm chegado às universidades. 

Nesse contexto, cabe destacar como as Instituições de Ensino Superior (IES) vêm se 

articulando para receber esse público em particular, em suas ações e artifícios para assegurar a 

inclusão dos(as) estudantes com deficiência intelectual (DI), foco de nossa pesquisa, tendo em vista 

as suas especificidades no que diz respeito a apropriação dos conhecimentos (PLETSCH, 2010). 

Vale esclarecer que por deficiência intelectual, conforme sinalizado pela Associação Americana de 

Deficiência Intelectual e Desenvolvimento (AAIDD), entendemos que se caracteriza por 

“limitações significativas tanto no funcionamento intelectual como no comportamento adaptativo, 

que abrange muitas habilidades sociais e práticas cotidianas, originando-se antes dos dezoito anos 

de idade” (AAIDD, 2010, s/p). 

Dessa forma, entende-se que cada sujeito, em particular, possui suas especificidades e que a 

partir delas deve-se desenvolver artifícios para atendê-lo, favorecendo a inclusão através da 

acessibilidade. 

Diante do exposto este texto objetiva apresentar resultados preliminares s sobre a inclusão 

no ensino superior de pessoas com deficiência intelectual. Antes, porém, apresentamos nossos 

referenciais teóricos. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O período iniciado nos anos de 1990 foi muito importante no que diz respeito à educação 

inclusiva de alunos/as com deficiência, dando início a seu destaque no cenário  

internacional. Essas políticas impulsionaram o discurso a favor da educação para todos, 

consolidado durante essa mesma época através da Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

- Conferência de Jontiem (UNESCO, 1990). A partir desse período, tem-se estabelecido os debates 

nacionais e internacionais sobre os direitos de pessoas com deficiência. No entanto, foi a partir de 

2008, por meio da propagação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, que ocorreu sua ampliação desde a educação infantil até o ensino superior 

(PLETSCH; LEITE, 2017). 

Nesse seguimento, no intuito de promover o desenvolvimento de políticas institucionais de 

acessibilidade, foi criado em 2005, pelo Ministério da Educação – MEC junto à Secretaria de 

Educação Superior/SESu e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão/SECADI, o Programa de Acessibilidade na Educação Superior, conhecido como Programa 

Incluir. Esse Programa, assim como descrito em seu Documento Orientador, tem por objetivo “[...] 

orientar a institucionalização da Política de Acessibilidade nas Instituições Federais de Educação 

Superior – IFES, a fim de assegurar o direito da pessoa com deficiência à educação superior [...]” 

(BRASIL, 2013, s/p). 

A iniciativa da implementação do Programa Incluir, durante o período de 2005 a 2011, 

alicerçou a criação de Núcleos de Acessibilidade nas universidades federais e foi de suma 

importância para consolidar e garantir o acesso e a inclusão de pessoas com deficiência no ensino 

superior (BRUNO, 2011; MELO, 2015; CABRAL; MELO, 2017). Entretanto, de acordo com o 

Documento Orientador do Programa Incluir – Acessibilidade na Educação Superior (2013), foi a 

partir de 2012 que “[...] esta ação foi universalizada atendendo todas as IFES, induzindo, assim, o 

desenvolvimento de uma Política de Acessibilidade ampla e articulada” (BRASIL, 2013, s/p). Cabe 

mencionar, que o Programa Incluir acabou no ano de 2017 e os recursos disponíveis por meio dele 

foram incorporados pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

Todavia, cabe destacar aqui, como evidencia Moreira (2005, p. 2), “[...] que a universidade 

pública brasileira ao longo da caminhada vem encontrando inúmeras dificuldades para efetivar uma 

educação pautada em critérios inclusivos [...]”, pois segundo a autora, os/as alunos/as com 
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necessidades educacionais especiais, não faziam parte do grupo de alunos/as que, tradicionalmente, 

se inseriam na universidade. 

Visando enfrentar os desafios para exceder ao processo de exclusão e construir artifícios 

capazes de superá-los, várias medidas têm sido adotadas para ampliar os direitos educacionais e 

sociais do público-alvo da Educação Especial (PLETSCH; MELO, 2017). Tais estratégias 

institucionais e educacionais devem estar fundamentadas, antes, pela Constituição Federal (1988) 

que garante a educação como um direito de todos, também pelo Art. 59, da Lei Nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que diz que os sistemas de 

ensino assegurarão aos alunos/as “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades”. Posteriormente, a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (ONU, 2006) versa sobre os direitos fundamentais das pessoas com 

deficiência. Os incisos I, II e III do Art. 28, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(LBI) ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, incumbe ao poder público, dentre outras coisas, 

assegurar: 

– sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida; 

– aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de 

recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 

– projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, 

assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender as características 

dos estudantes com deficiência e garantir pleno acesso ao currículo em condições de 

igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia; (BRASIL, 2015). 

Diante desse panorama das políticas internacionais e nacionais de inclusão para pessoas com 

deficiência, a universidade pública vem passando por transformações estruturais e políticas com a 

finalidade de garantir a acessibilidade na educação superior por meio dos Núcleos de 

Acessibilidade. Os Núcleos de Acessibilidade são unidades instituídas nas universidades e são 

responsáveis por institucionalizar políticas e ações que assegurem a inclusão dos/as alunos/as com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, definido 

como público-alvo da Educação Especial pela Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva de Educação Inclusiva (2008). Dessa forma, a universidade pública vem assumindo e 

ampliando espaço na discussão sobre seu papel educacional de inclusão. 
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Sob esse enfoque, foi implementada a Deliberação nº 112, de 12 de junho de 2012 na 

UFRRJ que aprovou a criação do Núcleo de Inclusão no Ensino Superior (NIES), vinculado à Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD), com o propósito de promover ações que favoreçam o acesso, 

a permanência e a participação efetiva desses alunos nas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa 

e extensão nesta instituição. Desde então, o Núcleo vem desenvolvendo ações e atividades através 

de suporte pedagógico, tecnologias assistivas, materiais de acessibilidade, além de promover o 

debate sobre a inclusão na UFRRJ no intuito de alcançar seus objetivos e institucionalizar 

efetivamente a inclusão educacional desses sujeitos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em termos metodológicos, empregaremos a pesquisa qualitativa de cunho exploratório, com 

levantamento de dados através do estudo de campo na UFRRJ. A partir desta proposta de pesquisa, 

analisaremos as demandas apresentadas pelos/as alunos/as com deficiência intelectual matriculados 

em diferentes cursos da UFRRJ, por meio dos registros em atas, resultado de reuniões realizadas 

pelas comissões de apoio a inclusão na UFRRJ. Também recorreremos ao aprofundamento da 

análise documental nacional e institucional do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFRRJ, 

examinados previamente para a construção deste texto, pois, assim como argumentam Marconi e 

Lakatos (2017), estudos exploratórios são realizados mediante documentos e contatos diretos. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os dados da pesquisa revelam que o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) da UFRRJ 

foi instituído e estruturado por meio da Portaria nº 395/GR, de 29 de abril de 2019, que regulamenta 

e normatiza as atividades do NAI da UFRRJ. Por meio desta, o NAI tem realizado ações e 

institucionalizado políticas que asseguram a acessibilidade e inclusão do público-alvo da Educação 

Especial, sobretudo, considerando a inclusão no ensino superior como algo novo no que diz respeito 

a deficiência intelectual. 

Os registros de campo demonstram que o NAI tem acompanhado o acesso e a permanência 

desses sujeitos, oferecendo apoio de acessibilidade educacional até a conclusão dos seus respectivos 

cursos. Também acompanha toda a estrutura da UFRRJ e propõe, sempre que necessário, 

modificações e ajustes, além de apoiar a oferta de capacitação para a formação de discentes e 

servidores da UFRRJ sobre o tema, ampliando a reflexão e a atuação de inclusão na universidade. 
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A análise das atas das reuniões ocorridas no período do ano letivo de 2019, revela dados 

satisfatórios no que tange o processo de inclusão educacional de pessoas com deficiência 

matriculadas na UFRRJ, em particular, das pessoas com deficiência intelectual. Os registros deixam 

claro que a comissão permanente e as comissões de apoio que integram o NAI vêm desempenhando 

estratégias pedagógicas e ações políticas na universidade para atender as especificidades desses 

sujeitos e garantir-lhes a participação nas atividades de ensino. 

CONCLUSÕES 

Consideramos que a discussão abordada nesse estudo contribui para o aprofundamento do 

debate científico acerca da inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior, 

especificamente, das pessoas com deficiência intelectual, favorecendo a reflexão crítica capaz de 

consolidar ações e projetos que fomentem significativamente e efetivamente a inclusão desses 

sujeitos nesse nível de ensino. 

Evidencia-se a importância de promover novas investigações capazes de fomentar propostas 

educacionais para assegurar os direitos das pessoas com deficiência intelectual, atendendo-lhes em 

suas especificidades através da articulação das políticas públicas e institucionais e das atividades 

pedagógicas nas instituições de ensino superior. 
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Resumo 

 Este texto apresenta resultados de uma pesquisa, em andamento, sobre a inclusão de pessoas com 
deficiência intelectual matriculadas no ensino superior. Este estudo volta- se para a análise sobre os 
avanços das políticas públicas e das práticas pedagógicas desenvolvidas no processo educacional nesse 
âmbito de ensino. Em termos metodológicos a pesquisa segue os pressupostos qualitativos de 
investigação científica de cunho exploratório, por meio de um estudo de campo na Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Utilizando-se para a coleta de dados documentos 
institucionais elaborados no período de 2019 junto a comissão permanente de inclusão. Foram 
analisadas atas das reuniões realizadas pelas comissões de apoio a inclusão na UFRRJ, no período letivo 
de 2019, sobre o público-alvo da Educação Especial constituído por pessoas com deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Neste texto serão focados 
dados referentes a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Os pressupostos usados para a 
análise dos dados foram qualitativos. Os resultados preliminares, entre outros aspectos, têm revelado as 
diversas faces da inclusão no ensino superior, assim como os desafios e perspectivas para a Educação 
de pessoas com deficiência intelectual nesse nível de ensino. Também tem evidenciado as possibilidades 
e ações que fomentem políticas institucionais e estratégias educacionais capazes de promover suportes 
de acessibilidade, tanto em nível estrutural, quanto curricular, de forma a garantir a inclusão desses 
sujeitos no ensino, na pesquisa e na extensão da UFRRJ. Em síntese, esta investigação promove 
reflexões que sinalizam a possibilidade de novas pesquisas no que tange a inclusão de pessoas com 
deficiência intelectual no ensino superior. 

Palavras-chave: Acessibilidade; Políticas de inclusão no ensino superior; Deficiência intelectual. 
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INTRODUÇÃO 

Desde 1981, a UNESCO promove diversas iniciativas para chamar a atenção do mundo, 

sobre a igualdade de oportunidades, a reabilitação e a prevenção de deficiências, assegurando o 

direito de todos à educação, independente de suas diferenças e dificuldades individuais. Desse 

diálogo permanente, reforçam-se a promoção e a defesa da pessoa humana, suas condições de vida 

e acesso aos bens e serviços, com segurança e autonomia. Os Fóruns Mundiais de Educação e 

Convenções Internacionais sobre os direitos de pessoas com deficiências, ocorridos em Salamanca 

(1994), Guatemala (2001), Nova Iorque (2007) e Incheon (2015), fundamentam a importância do 

respeito à individualidade das pessoas e que a sociedade ofereça as mesmas oportunidades para 

todos os indivíduos. Além disso, a Constituição Federal do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) e mais 

um conjunto de leis sobre educação para crianças com deficiência, foram promulgadas nos últimos 

anos, garantindo que todos os direitos dessas pessoas permaneçam preservados. Assim, parece-nos 

que, ao tratar do tema de inclusão de crianças com deficiência, em ambientes formais e não formais, 

se faz necessário repensar o sistema social, educacional, cultural, político e econômico - como um 

todo. 

Baseado na premissa da educação e da educação musical como direito (de todos), 

entendemos a música com potencial de desenvolvimento individual, evolução social e de 

integração, enxergando-a de forma metafórica, em que os sons transformam-se em melodias 

(gestos), texturas, que por fim, culminam em estruturas simbólicas e em experiências significativas 

(SWANWICK, 2003). Entender esse fundamento, no contexto de inclusão de crianças com 

deficiência em ambiente de educação não formal, tem se tornado um desafio, pois há a necessidade 

de transpor barreiras culturais arraigadas há muitos anos no ensino e sobretudo, no ensino de 

música. 

Historicamente no Brasil, temos a herança do conceito da educação musical baseada na 

performance e não no desenvolvimento pleno que a música produz na criança, quiçá na criança com 

deficiência. Sendo assim, o desenvolvimento de uma abordagem de educação musical dirigida à 

inclusão de crianças com deficiência no Brasil - ainda não está consolidado -  tanto na produção 

acadêmica, quanto em cursos livres, gerou um desafio na formação de educadores musicais, o que 

nos leva a perguntar: 1) quais os ambientes de formação de educadores musicais e 2) quais seriam 

os conhecimentos transversais (inclusivos) que tais educadores necessitam  para atuar em ambientes 

formais e não formais? 
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Importante considerar que as ações estabelecidas com o brincar, o jogo e outras atividades 

lúdicas permitem o desenvolvimento de relações sociais e o estabelecimento de regras, promovendo 

o convívio, a interação e a comunicação entre as crianças, e perguntamo-nos - de forma preliminar: 

i) Quais seriam os limites e as possibilidades das práticas de educadores de música em ambientes de 

educação não formal que favoreçam a criatividade e a sensibilidade musical de crianças com 

deficiência mental? ii) As práticas de um educador musical podem despertar na criança com 

deficiência mental a fantasia, a imaginação e o contato com a realidade, por meio da interação 

coletiva, com a produção de novas possiblidades de interpretação, expressão, como formas de 

construir suas próprias relações sociais e entre outros sujeitos? iii) Da mesma forma –  quais as 

condições necessárias para que o trabalho do educador musical possa estimular a criatividade nas 

crianças deficientes mentais e aprimorar a compreensão da associação dos códigos e signos 

linguísticos educativos, colaborando para a construção de novos saberes, da independência e da 

autonomia?  

Atualmente as Políticas Públicas em Educação enfatizam a perspectiva de uma escola 

inclusiva, o que requer mudanças que vão além da sala de aula, pois implica em mudança de 

perspectiva educacional, que não atinge somente as crianças com deficiência, mas a todos(as). Não 

se pode ignorar que o ensino ou a prática das artes, em geral, e em especial, na área da música, 

realizados em diferentes ambientes, tem sido tratados, do ponto de vista da organização curricular, 

em segundo plano, consideradas não tão importantes para o desenvolvimento e a aprendizagem das 

crianças, em geral e também com crianças deficientes mentais. Dessa forma pretendemos verificar 

na pesquisa (em fase inicial) como as práticas dos educadores musicais em ambientes não formais 

de um projeto de música (Projeto Guri/SP), facilitam ou dificultam a inclusão de crianças com 

deficiência. 

Para o educador musical se faz necessário reconhecer que ‘estar junto’ para as crianças, em 

geral, é mais valorizado do que a técnica e a performance, porque ainda estão em fase de construção 

e de fortalecimento de vínculos afetivos e que, segundo Larossa (1999): “as crianças [...], seres 

estranhos dos quais nada se sabe, esses seres selvagens que não entendem nossa língua”, porque 

“todos trabalham para reduzir o que ainda há de desconhecido [...] e para submeter o que ainda há 

de selvagem.” (LAROSSA, 1999, p. 2). 

Buscaremos ainda identificar na pesquisa os dilemas enfrentados, por educadores musicais 

do Projeto Guri/SP, nos contextos de inclusão de crianças com deficiência, entendendo por dilemas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 625 

de professores, segundo Zabalza (1994) “um conjunto de situações bipolares ou multipolares 

oferecidas ao professor durante o desenvolvimento de sua atividade profissional”.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A pesquisa fará uso de conceitos e referências teóricas primárias no campo da educação, da 

educação musical e da inclusão, e secundárias, da educação não-formal, da criatividade, das 

infâncias e das práticas educativo-pedagógicas. 

No campo da educação, assumimos que: “é um ato de amor, por isso um ato de coragem e 

não se pode temer o debate” (FREIRE, 1983, p. 104). Assim, na formação de educadores se faz 

importante estimular a consciência crítico-reflexiva, permitindo ao educador “os meios de um 

pensamento que facilite as dinâmicas de auto-formação participada”. (NÓVOA, 1997, p.25). 

No campo da educação musical, nas artes em geral (incluindo a música) consideramos 

também importante tratamento da música como forma simbólica, por compartilhar sistemas de 

significados e por isso deve ser compreendida como discurso, conforme nos aponta SWANWICK 

(2003). Para o educador musical se apropriar do princípio da totalidade há a necessidade de não “ter 

em atenção apenas o desenvolvimento de capacidades e competências práticas, mas também a 

aquisição de elementos cognitivos” (WUYTACK, 1993, p.06). 

No campo da inclusão, a relevância da ação do educador nesse processo é fundamental, pois 

segundo Mazzotta: 

"Educação especial” é um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais 

organizados para apoiar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 

educacionais comuns, para garantir a educação formal dos educandos que apresentam 

necessidades educacionais muito diferentes das da maioria das crianças e jovens 

(MAZZOTTA, 1989, p. 39).  

A inclusão, dessa forma, está centrada no desenvolvimento por meio do pedagógico e “no 

poder de transformação da realidade, responsabilizando a agência educativa. [...] É pensada como 

contribuição essencial para a transformação social. [..] A ênfase é colocada na ação da escola, da 

educação, como transformadora da realidade.” (JANNUZZI, 2004, p. 20-21)  

No campo da educação não-formal nesse processo de formação pedagógica do educador, 

trata-se de um caminho que “caminha por entre culturas, subjetividades, sujeitos e práticas. 

Caminha pela escola, mas a antecede, acompanha-a e caminha além” (SANTORO-FRANCO, 2015, 
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p.603), o que supõe valorizar tais práticas pedagógicas a partir deste posicionamento, 

compreendendo a educação de forma abrangente e entender que se trata de “um processo político 

pedagógico, processo sociopolítico, cultural e pedagógico” (GOHN, 2010, p. 94). 

No campo da criatividade podemos entender que “criar significa não submeter-se aos 

parâmetros do já conhecido, do já visto, do já acontecido, o que quer dizer contestar as coisas como 

se apresentam e partir para uma alternativa de composição. [...], acreditando no novo, no 

inesperado, na virada, no salto qualitativo.” (DEMO, 1987, p. 76). Fundamentalmente, é importante 

que o educador siga em direção a um ensino criativo, o ensino para a criatividade e a aprendizagem 

criativa. É promover “o desenvolvimento das crianças, sua capacidade de fazer conexões, trabalhar 

com o inesperado, valorizar a franqueza, fazer perguntas, participar colaborativamente e 

experimentar ideias sozinho e com outros.” (BURNARD; MURPHY, 2013, p. 17, trad.) 

No campo das infâncias, compreender o que é ser criança (ou pretender saber), que, para 

Larossa: 

A infância é algo que nossos saberes, nossas práticas e nossas instituições já 

capturaram: algo que podemos explicar e nomear, algo sobre o qual podemos intervir, 

algo que podemos acolher, sabendo que pensar a infância como algo outro é, 

justamente, pensar essa inquietude, esse questionamento e esse vazio (LAROSSA, 

1999, p.1-2).  

Por isso, a complexidade de saberes, capacidades e habilidades na formação do educador 

desenvolvido por meio “da observação, da escuta, da autorreflexão crítica sobre seu próprio 

trabalho e a busca/construção constante de novos conhecimentos são indispensáveis, nessa 

perspectiva de formação.” (GOMES, 2010, p. 47). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa - de base qualitativa - se justifica por ser uma investigação científica, com cerne 

no caráter subjetivo do objeto em análise, por estudar suas particularidades e experiências. No 

processo de desenvolvimento da pesquisa, consideraremos as etapas relevantes antes da elaboração 

das propostas ou planos, com abordagem sobre as concepções filosóficas e as dimensões éticas a 

serem previstas, em que “a ideia básica da pesquisa de ação/participatória é que o investigador não 

marginalize ou incapacite ainda mais os participantes do estudo” (CRESWELL, 2010, p. 117).   

Considerando nessa abordagem as dificuldades e possibilidades dos educadores musicais 

que serão analisadas a partir das suas próprias perspectivas e dilemas práticos, considerando a 
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complexidade da função educativa e os problemas de natureza, essencialmente prática, que 

enfrentam. 

Para o educador, os recursos metodológicos utilizados devem ser capazes de captar seu 

pensamento e sua ação. Se pressupormos que o educador, como profissional habilitado, pode 

esclarecer o porquê de suas ações, no dizer de Zabalza: “em poucas palavras, pressupõe aceitar que 

perguntar-lhe por que é que faz as coisas, pode ser um bom método para saber realmente por que é 

que as faz” (ZABALZA, 1994, p. 34). 

As fontes de acesso que utilizaremos no trabalho de campo, além de revisão bibliográfica, 

visando refinar os conceitos-chave e identificar o diferencial e a relevância da pesquisa, serão: 

- análise de documentos orientadores do Projeto Guri no trabalho com inclusão de crianças 

com deficiência mental - e demais documentos dos ambientes de inclusão pesquisados; 

- observações e registros em Diários de Campo das práticas de educadores musicais em 

polos do Projeto Guri localizados na região da Baixada Santista - em ambientes de inclusão - que 

tenham pelo menos um ou dois casos de crianças com deficiência na turma, com observações e 

registros em áudio, vídeo e escritos com indícios dos sentidos das culturas ali envolvidas 

(GEERTZ, 2013). 

 Em seguida, será feita a análise, por meio de análise de conteúdo e por fim, a triangulação 

dos dados de análise dos documentos e registros das observações, a fim de promover uma reflexão 

sobre os dilemas e as soluções dadas por educadores musicais do Projeto Guri nos ambientes de 

educação musical inclusiva - de modo a responder à pergunta/problema de pesquisa: como ocorre a 

inclusão de crianças com deficiência em aulas de educação musical do Projeto Guri/SP, 

considerando as possibilidades reais de desenvolvimento e de estímulo à criação de todas as 

crianças? 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Por se tratar de uma pesquisa em fase inicial, buscaremos analisar as práticas educativas de 

educadores musicais do Projeto Guri/SP, os limites e as possibilidades de inclusão de crianças com 

deficiência mental, os dilemas enfrentados por tais educadores no cotidiano de trabalho e as 

soluções construídas nesse ambiente de educação não formal, visando identificar as concepções de 

crianças, de infâncias, de educação musical e de inclusão de crianças com deficiência presentes nas 

práticas de educadores musicais do Projeto Guri/SP (região da Baixada Santista), ao mesmo tempo 
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em que  verificaremos - nesses ambientes de educação não formal - a presença da criatividade e da 

sensibilidade na educação musical inclusiva e as soluções para os dilemas encontrados pelos 

educadores quanto à inclusão nas aulas, problematizando, na perspectiva dos educadores musicais, 

a importância e o lugar da formação para o trabalho de inclusão com crianças deficientes e 

eventuais lacunas presentes na trajetória formativa desses educadores.  

CONCLUSÕES 

Para o educador, a compreensão e a reflexão sobre suas conquistas, limites e possibilidades 

sobre suas práticas como educador musical torna-se fundamental pela incompletude e inacabamento 

do ser humano (FREIRE, 1996), ao atuar em um ambiente que para muitos, é intermediário, para 

outros, substituto da responsabilidade familiar, pois imbuído de autoridade sem coerção, como um 

condutor para novas descobertas. Ao professor de crianças, em geral, e ao professor de música, em 

particular - sobretudo em ambientes de inclusão - cabe à responsabilidade de conduzir o sujeito 

aprendente, nesse caso - a criança - em suas descobertas, em um cenário de experimentação do 

novo, considerando os benefícios que tais descobertas podem trazer para todos os envolvidos na 

instituição educacional que atende crianças deficientes, em que as conquistas são cotidianamente 

celebradas e enfatizadas, de acordo com as potencialidades de cada um.  
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Resumo 

A pesquisa - de base qualitativa (e em fase inicial) - objetiva identificar as possibilidades e as 
dificuldades do educador musical no processo de criação musical com crianças em processo de 
inclusão, na faixa etária entre 6 a 8 anos em aulas de iniciação musical e de coral infantil e entre 8 a 18 
anos (coral infanto-juvenil e instrumentos) em ambiente institucional de educação não formal 
especializado, em Polos do Projeto Guri/SP localizados na região da Baixada Santista/SP, assim como 
os reflexos desse processo nas aprendizagens, no desenvolvimento individual e nas interações sociais de 
crianças com deficiência mental, utilizando como instrumento a análise de documentos e observações 
de aulas de música em salas de inclusão. 

Palavras-chave: Educação, educação musical, inclusão, educação não-formal e infâncias. 
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INTRODUÇÃO 

É preciso fomentar, por meio da reflexão sobre a produção cultural, a conscientização dos 

matizes da desigualdade que sustentam a sociedade contemporânea – a violência em suas diversas 

facetas, o conformismo ante os limites sociais que fomentam o preconceito e a frieza e, por fim a 

“reificação” ou “coisificação do indivíduo”. O excesso de informações e estímulos, a pressa, a 

desatenção e a superficialidade impostos pela lógica do lucro do capital, bem como a intensificação 

do individualismo decorrente do ideal da competitividade, configuram fortes entraves à formação 

do indivíduo enquanto ser de experiências.  

Conforme o pensamento de Larrosa (2002, p. 21), a experiência é “o que nos passa, o que 

nos acontece, o que nos toca”. O que nos deixa marcas e desperta a demanda por narrativas. 

Todavia, uma vez imersos nas condições sociais que se apresentam, vivemos o empobrecimento da 

realidade e, por conseguinte, da experiência. Inevitavelmente, tal cenário ecoa nas instâncias 

educativas, que reproduzem e naturalizam o ideal mercadológico em detrimento da formação 

humanizadora. A consequência desta lógica é uma formação estéril, insensível, homogeneizadora, 

que produz a desumanização dos indivíduos e a aceitação cega da realidade vigente. 

Se por um lado identificamos a sociedade em seu pleno processo de desumanização, por 

outro, faz-se necessário admitir que, ao mesmo tempo, nela está fragilmente presente o sopro da 

individuação. Diante disso, Adorno (2010) admite o ‘giro sobre o sujeito’, pois todo o pensamento, 

por mais individual que seja, traz a marca do universal e a possibilidade de mudanças. Nesse 

contexto, a educação e a arte se apresentam como potentes instrumentos de transformação. A arte, 

imbuída de seu indissociável viés político e sensível; a educação, essencialmente vinculada ao ideal 

inclusivo, expresso na luta pela afirmação da diferença humana, por meio da formação da 

consciência crítica, reflexiva e emancipadora, convergem à compreensão da realidade de forma 

dialética. Destarte, a formação cultural oferece elementos de enfrentamento à perspectiva de 

empobrecimento da experiência, que favorece a manutenção do preconceito e da indiferença em 

relação às diferenças. Como expressa Leme (2015, p. 150): 

A formação cultural, compreendida também como formação estética, carrega consigo 

o elemento emancipador, pela sua capacidade de alargar o prisma de compreensão da 

vida e, assim, despertar para outros níveis de percepção do real e, sobretudo, por 

oportunizar novos conceitos de organização social, conduzindo de modo crítico o 

relacionamento do homem com o mundo. 
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Entretanto, a Formação Cultural não está posta nesta sociedade, assim, o simples contato 

com os bens culturais, sem os devidos pressupostos formativos, transformam-se em substâncias 

tóxicas que envenenam e deturpam o espírito. É neste bojo que o Projeto de Extensão “Formação 

Cultural e Educação Inclusiva: ampliando horizontes e diminuindo barreiras” busca, à luz da Teoria 

Crítica, contribuir na consolidação de práticas mediadoras inclusivas, ampliando a experiência de 

todos os envolvidos no projeto com a arte, no intuito de desenvolver a sensibilidade na formação de 

indivíduos singulares.  

 O projeto, em parceria com o Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense, visa o 

desenvolvimento de mediações culturais inclusivas para atender tanto o público-alvo do Centro de 

Artes, mais especificamente, os estudantes da Educação Básica das redes pública e/ou privada do 

município de Niterói, como os estudantes do Curso de graduação em Pedagogia da FEUFF. 

 Assim sendo, o presente artigo objetiva socializar as experiências construídas em 

decorrência do projeto de extensão. Para tal, condensamos narrativas e impressões  de algumas 

mediações culturais inclusivas, expressando as alegrias, expectativas, desafios e reflexões 

suscitadas no decurso do projeto. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O desafio das mediações é coadunar nossas propostas às exposições em curso no Centro de 

Artes. Assim, várias questões perpassam a construção de cada mediação: Como adequar a 

linguagem aos diversos públicos que recebemos? Como oferecer diferentes manifestações artísticas, 

ampliando o leque de percepções dos participantes? Como deixar marcas no público, remontando 

ao sentido de experiência pensado por Larrosa? De que maneira registrar e coletar as impressões 

dos envolvidos?  

Desse modo, uma mediação é sempre diferente da outra, já que defendemos a formação 

cultural na perspectiva da educação inclusiva, é condição sine qua nom que “A transmissão da 

cultura teria de permitir a expressão de necessidades individuais distintas e compartilháveis, 

destacando-se o universo humano pela identificação dos indivíduos com o que é diferente, como 

outra possibilidade de expressar o humano”(Crochík, 2011, p.101).  

Para Adorno, o método da formação cultural precisa ser negativo, isto é, o que aparenta ser 

torna-se efetivamente o que é pela contraposição ao que não é. Desse modo, aquele que pensa opõe 

resistência, isso porque “O pensamento é o polo oposto à contemplação passiva e implica, em seu 
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próprio conceito esforço; e esse esforço é negativo, rebelde contra a pretensão constante com que o 

imediato exige submeter-se diante dele” (ADORNO, 1975, p. 27).  

Para realizar essa façanha da experiência com o objeto, ou seja, que o contato com a arte 

seja tensionado e que proporcione o registro desse momento de modo, ao menos, bidimensional, a 

fim de ampliar a perspectiva única de pensamento, nos debruçamos coletivamente nas 

possibilidades de provocar os sentidos e outras percepções dos participantes. 

EM DISCUSSÃO AS MEDIAÇÕES CULTURAIS INCLUSIVAS 

 Neste trabalho apresentamos apenas as três primeiras mediações culturais inclusivas 

desenvolvidas no ano de 2019, guardadas as particularidades de cada encontro, os resultados nos 

revelam a importância desse processo formativo, tendo em vista os impactos observados durante o 

desenvolvimento das mediações registrados em um diário de campo, que atua como um output que 

tem por finalidade fazer o pesquisador expressar um pensamento livre e espontâneo, assim como 

tomar notas sobre as narrativas, sentimentos, situações consensuais, contraditórias, relevantes e 

intrigantes na interação do participante com os pesquisadores, com os colegas e, sobretudo, com a 

arte.  

Imersão indígena: mito Munduruku e Jogo da Onça 
Sintonizados com a programação do evento promovido pelo Centro de Artes - UFF, Brasil: 

a margem - Teko Porã, recebemos um grupo de quinze estudantes de Ensino Fundamental da rede 

pública de Niterói, da Escola Municipal Santos Dumont, para uma conversa com o artista indígena 

Denilson Baniwa, curador da exposição em curso.  

No que tange à mediação cultural inclusiva, propusemos a contação do mito Munduruku 

“Do mundo do centro da Terra ao mundo de cima”, do escritor Daniel Munduruku. Em roda, 

abordamos questões acerca do preconceito, do desconhecimento sobre o universo, culturas 

indígenas e alternativas ao aprofundamento das desigualdades sociais, a degradação da natureza e a 

perda da alteridade nas relações humanas. Através do mito, apontamos para a importância de 

compreender e acolher diferentes visões de mundo, formas de conceber a realidade e explicá-la que 

partem de culturas diferentes. Os estudantes compartilharam narrativas de “mitos” que fazem parte 

do cotidiano de cada um, trazendo à tona histórias familiares e ditados populares regionais que se 

aproximam da concepção mitológica discutida. 
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No momento seguinte, apresentamos o “Jogo da Onça”, atividade lúdica indígena de origem 

brasileira que trabalha o raciocínio lógico e estratégico. Optamos pelo jogo enquanto ferramenta 

pedagógica e cultural inclusiva, por expressar valores de um povo e elementos da cultura, como a 

cosmovisão. Os estudantes aprenderam as regras rapidamente e jogaram diversas partidas, 

revelando o interesse e o envolvimento da turma à nossa mediação. Os tabuleiros foram doados à 

turma, para que eles possam compartilhar com outros colegas e socializar suas reflexões sobre a 

exposição a partir deste elemento. Vale ressaltar que dias depois, a professora da turma enviou uma 

mensagem dizendo que a experiência da mediação cultural foi muito impactante, que as crianças 

continuaram comentando a semana toda sobre as provocações que foram impulsionadas e pela 

alegria de descobrir um jogo de outra cultura. 

UFF nas praças 
Imersas em um movimento ético, estético, político e social de luta e resistência, toda a 

equipe do projeto de extensão se deslocou à Praça Arariboia, nas barcas de Niterói. Conscientes da 

importância desse movimento, construímos o Varal de Mediações Culturais Inclusivas, composto 

por uma série de reportagens que salientavam a importância de uma educação que amplie nossos 

horizontes, que nos sensibilize e possibilite o livre pensar.  

Com esse material de apelo visual interpelávamos os transeuntes sobre suas memórias da 

escola, quais marcas foram deixadas, quais espaços de reflexão e elaboração sobre a vida, com toda 

sua complexidade, foram tensionados, tais como: bullying, preconceito, inclusão, diferenças, 

deficiências etc. Foram muitos participantes e, por conseguinte, muitos processos catárticos foram 

provocados, desde o papel da universidade até o da educação básica na construção de uma 

sociedade justa e inclusiva.  

Assim, com o intuito de sistematizarmos juntos, nós do projeto de extensão com os cidadãos 

transeuntes, quando possível, pedíamos para deixarem uma mensagem de apelo à urgência de se 

desenvolver uma educação na perspectiva de Formação Cultural e Educação Inclusiva e muito 

material foi produzido, desde charges, desenhos, frases a bilhetes.  

Mural Interativo – Cinema Para Todos 
 O Centro de Artes abriu suas portas ao Festival Varilux de Cinema Francês, portanto, nossa 

mediação cultural inclusiva giraria em torno da exibição do filme “Asterix e o Segredo da Poção 

Mágica”, em uma Sessão de Acessibilidade, ou seja, o filme contou com audiodescrição e tradução 

em Libras. 
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  Encontramo-nos diante da tarefa de levar o público à reflexão a respeito de conceitos como 

acessibilidade, diferença e inclusão e, ao mesmo tempo, envolver todos os participantes, tendo em 

vista que foram seis escolas convidadas e compareceram as seguintes: E.M. Paulo Freire com 24 

estudantes; E. M. Julia Cortinis com 212 estudantes e a EJA – FAETEC com 26 estudantes. Vale 

ressaltar que a proposta da inclusão foi explicitada no ato do convite realizado às escolas e que 

todas aderiram a proposta, pois levaram estudantes com e sem deficiência.    

 Diante disso, a mediação precisava ser realizada ao final do filme e as turmas não podiam 

ficar por muito tempo depois, por conta do horário de saída da escola. Tais condições se 

apresentaram muito desafiadoras, pois era fundamental propormos uma sensibilização do filme que 

fosse voltada para a inclusão, que provocasse a importância de todos estarem juntos, 

independentemente de suas condições físicas, cognitivas, sociais, éticas e sociais, usufruindo da 

produção cultural e do mesmo espaço cultural. Conscientes do tamanho do nosso desafio, 

construímos um mural interativo intitulado: Cinema Para Todos!, localizado na varanda do Centro 

de Artes da UFF, no qual dispusemos frases, símbolos e outras referências visuais que sintetizaram 

os princípios da inclusão. 

O mural foi construído com pequenos bonecos de papel craft representando a diversidade 

humana. Unidos, os bonecos formavam um grande coração, cujo propósito foi o de provocar o 

pensar sobre a importância da sociedade se adaptar às demandas humanas. Deixamos o espaço 

interno do coração reservado a mensagens escritas pelos estudantes a respeito da experiência vivida 

numa sessão de acessibilidade. A solução à qual chegamos viabilizou a participação do público 

expressa nas mensagens e desenhos que compuseram o painel interativo. 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do Projeto de Extensão: Formação Cultural e Educação Inclusiva: 

ampliando horizontes e diminuindo barreiras, nesse pouco tempo de existência, provou a que veio: 

provocar processos formativos emancipadores que possibilitam mudanças educacionais, culturais e 

sociais no que tange ao enfrentamento de preconceitos, segregação e negação das diferenças 

humanas.  

Tal alcance só foi possível pela parceria estabelecida com o Centro de Artes da UFF, que 

acredita no processo formativo da educação com todos e para todos. E, sobremaneira, pelo apoio da 

PROEX por meio da bolsa de estudo, pois reconhecemos que as condições materiais advindas desse 

apoio são fundamentais para o desenvolvimento desse processo formativo.  
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Dessa forma, contribuímos para a consolidação dos direitos sociais propalados em nossa 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) que versam sobre o elo entre educação e cultura, princípios 

esses já afirmados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (UNESCO, 1948) e que são 

muito caros à humanidade! 
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Resumo 

Este texto versa sobre o projeto de extensão “Formação Cultural e Educação Inclusiva: ampliando 
horizontes e diminuindo barreiras”, da Faculdade de Educação da UFF, que tem o apoio da Pró-
Reitoria de Extensão (PROEX) e é desenvolvido em parceria com o Centro de Artes – UFF (CEART), 
local no qual desenvolvemos as Mediações Culturais Inclusivas, ancorados no conceito de Formação 
Cultural (ADORNO, 2005), que defende a educação em ampla concepção entrelaçando cultura, 
política, estética e ética. Daí o objetivo deste trabalho ser o de apresentar e analisar algumas Mediações 
Culturais Inclusivas, sob a égide da Teoria Crítica da Sociedade. Para Adorno, o método da Formação 
Cultural precisa ser negativo, isto é, o que aparenta ser torna-se efetivamente o que é pela contraposição 
ao que não é.  De modo que, desenvolvemos junto ao público-alvo do CEART ações de sensibilização 
acerca das contradições sociais, do preconceito e da exclusão das diferenças, de maneira a potencializar 
o impacto estético, a apropriação crítica, a identificação, os afetos, os conhecimentos e as narrativas dos 
participantes, que vão desde à educação infantil à EJA. Dentre os recursos mobilizados nas mediações, 
estão elementos visuais, sensoriais e propostas de interação que concedem ao público participação ativa 
e possibilidade de construções significativas. Os resultados revelam o quão potente são as mediações, 
que provocam olhares, sentimentos e autorreflexões que expressam a construção da desnaturalização 
de padrões estereotipados, de estigmas e exclusões de toda ordem. Sendo assim, o projeto contribui ao 
fortalecimento de uma sociedade democrática e inclusiva, em um movimento que se inicia nos espaços 
do CEART, mas que caminha em direção a transcendê-los.  

Palavras-chave: Formação cultural; Educação Inclusiva; Formação Docente. 
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Gostaria de trazer a narrativa do meu filho já no início dessa composição, pois quando nos 

deslocamos em suas narrativas e memórias, conseguimos compreender mais de perto o lugar desse 

sujeito e os gestos que o afetam: 

__Você é cego! 

__Eu não sou cego, eu tenho deficiência visual, mas antes de ter a condição da 

deficiência visual, eu sou uma pessoa – estudante, dublador, amigo, alegre –  uma 

pessoa como você. 

Por exemplo, continuou meu filho em uma conversa com um amigo na escola: 

__Você tem cabelo! Você é um cabelo? Então: assim sou eu, eu tenho a deficiência 

visual, mas não sou um deficiente. Sou uma pessoa, assim como você não é um 

cabelo. 

Narrativa do meu filho 

Introduzindo a narrativa do meu filho, acho importante trazer sua história de vida, pois só 

assim poderemos compreender melhor o caminho que nos fez chegar até esta composição de 

escrita. Sou mãe de um estudante que tem a condição da cegueira e atualmente estuda em uma 

escola regular. O processo que nos trouxe à problematização e elaboração deste texto iniciou 

quando resolvi tirar meu filho de uma escola especial para pessoas com deficiência visual. 

Meu filho nasceu com glaucoma congênito e por isso possui a deficiência visual. Ele tem 

baixa visão, enxerga bem pouquinho, mas dentro do discurso médico meu filho é considerado cego. 

Atualmente, meu filho tem quinze anos, e é um adolescente que possui grandes sonhos para 

sua vida adulta, tal como ser um grande dublador e trabalhar no cinema. 

Cabe aqui esclarecer que, para esta escrita, não tenho como objetivo trazer na figura do meu 

filho um ar de piedade, mas, sim, problematizar o nosso olhar para o “outro” que possui a sua 

singularidade. E isto significa problematizar o conceito de “normal”. Então, o que seria normal? 

Mãe, preciso voltar com o seu filho para o berçário, a cor de seus olhos não é normal, 

ele é diferente, preciso mostrar ao pediatra. 

Assim disse a enfermeira quando foi deixar meu filho no quarto para ficar junto 

comigo logo assim que ele nasceu. 

Recordo-me até hoje da voz da enfermeira dizendo que a cor de seus olhos não é 

normal, do nó que senti na garganta e a vontade de chorar. 
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A partir da fala daquela enfermeira, percebi como seria preciso resistir. Meu filho 

havia nascido há apenas três horas e já se encontrava com o discurso de normalidade. 

Já nas primeiras horas de vida do meu filho, aquela enfermeira me mostrou que seria 

necessário ser forte. 

Relatos de uma mãe 

Quando penso na fala dessa enfermeira, analiso como essas palavras, esses discursos de 

normalidade, exercem um poder na vida do outro. Sempre me indago sobre o conceito de 

normalidade e sobre como esses discursos podem rotular, ou, talvez, simplificar o outro somente 

por aquilo que vemos. Penso nesse outro que possui qualquer tipo de necessidade. 

Partindo da fala daquela enfermeira, e assumindo nossos lugares como educadores, como 

recebemos um estudante que possui uma deficiência e que chega à escola? Qual é o nosso primeiro 

olhar para este “outro”? Será que o vemos como um sujeito que possui uma falta e, enquanto 

professores, o rotulamos, reproduzindo o discurso de que não estamos preparados para recebê-lo? 

Ou, por outro lado, compreendemos que este estudante possui as suas singularidades e a sua 

maneira de compor a vida? Pensando nessas questões que atravessam os nossos cotidianos, gostaria 

de fazer uma relação com o “outro” de Michel de Certeau para contextualizar esse “outro” em nossa 

narrativa: 

O outro, no entanto, assume diferentes configurações nos escritos de Certeau. O outro 

é o que tem outros valores, crenças, hábitos e saberes. É aquele ou aquilo que emerge 

com as crises do crível e engendra credibilidades nascentes, que não se possuí nem se 

controla. O outro é o que escapa. É o imprevisível, o inesperado, o excluído, o 

imigrante, o marginalizado, o estrangeiro, o que nos antecedeu e, ainda, o que virá 

depois de nós. É mistério e surpresa, É alteridade radical, a diferença para a qual nós 

precisamos nos abrir para inventar o novo (FERRAÇO; SOARES; ALVES, 2017, p. 

4). 

Nesse sentido, Michel de Certeau nos força a pensar sobre esses tantos outros que compõe a 

vida, fazendo-nos refletir sobre a importância de estarmos abertos para o encontro com o outro, com 

a diferença, com a adversidade e a alteridade. 

Recordo-me da minha primeira experiência de quando resolvi tirar meu filho do Instituto 

Benjamin Constant1[1] (IBC). Os professores diziam, de forma fria e mecânica, não estarem 

 
1[1] O Instituto Benjamin Constant é uma Instituição Federal, localizada na Urca, RJ, que oferece diversos tipos de 
serviços e atendimentos, destinados às pessoas com deficiência visual, tais como a capacitação de profissionais e 
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preparados para receber uma criança com cegueira dentro das escolas. Essas falas, esses discursos, 

iam tomando uma força maior a cada escola que eu ia. Não conseguia compreender, na época, essa 

fala automática de não estar preparados. 

O que seria preciso para ensinar o outro que não enxerga com os olhos? Por que era tão 

difícil ensinar ao meu filho? 

E foi assim que essas perguntas foram me movendo, fazendo-me pensar nesses outros que 

também têm a mesma condição do meu filho. Afinal estamos preparados para vida? 

Por que com meu filho era diferente? Por que os professores diziam não poder ensiná-lo se 

ao menos não tinha feito o deslocamento para conhecê-lo? 

Algo se passou para que tenhamos medo da diferença, para que não aceitemos as presenças 

que não sejam as nossas. Algo espúrio se passou para que só desejemos o que é normal e regular, o 

que já conhecemos, o que já domesticamos, o que não nos confronte com nossas incertezas e 

ambiguidades. As palavras de Skliar nos defrontam com nossas certezas de comodidade, de não-

estrangeirismo, de pertencimento e, acima de tudo, com o que aceitamos em nossas fronteiras. “O 

medo e o fascínio da alteridade dizem mais a respeito de nós do que do outro, dizem respeito à 

nossa obsessão pela normalidade. É a partir dessa obsessão pela normalidade, pelas regularidades 

funcionais, pelas certezas, que um olhar sobre os deficientes é construído. A normalidade elabora 

falas, discursos sobre eles, seja para encerrá-los em escolas especiais e torná-los invisíveis, seja para 

incluí-los em posições subalternas” (CLÍMACO, 2010, p. 9). 

Os discursos que foram sendo reproduzidos ao longo da vida do meu filho remetem à fala do 

Skliar sobre o conceito de diferença, ou, até mesmo, como o autor cita, uma obsessão pela 

normalidade, pois falamos do outro, rotulamos o outro, reproduzimos discursos sobre o outro, mas 

o domesticamos com as nossas certezas que foram sendo construídas por um discurso da norma. 

Mas, como trazer esses atravessamentos de forma que possamos pensar no outro e 

compreender as suas singularidades? 

Mãe, hoje teve um protesto em minha escola para os meninos poderem usar saias. 

 
assessoramento das instituições públicas e privadas na área de deficiência visual; reabilitação das pessoas que perderam 
ou estão em processo de perda da visão; atendimento médico à população, realizando consultas, exames e cirurgias 
oftalmológicas; e também com a produção e difusão da pesquisa acadêmica no campo da Educação Especial por meio 
da Imprensa Braille onde se edita e imprime livros e revistas em Braille, além de contar com um farto acervo eletrônico 
de publicações científicas. Disponível em www.ibc.gov.br 

http://www.ibc.gov.br/
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Achei muito interessante esse momento do protesto e tive vontade de participar para 

também fazer um desabafo, pois em minha escola não tem muita acessibilidade. 

Mas como estava com bastante vergonha, resolvi chamar o meu amigo, que é meu 

xará e faz o uso da cadeira de rodas, ele é deficiente físico. Assim, fizemos uma 

votação, onde os meus amigos resolveram quem iria me acompanhar para este 

protesto e chegamos à conclusão que deveria ser o meu amigo, pois ele também tem 

dificuldades em relação à acessibilidade. Apesar das nossas necessidades serem 

diferentes, achei que seria legal ir com o meu amigo que é deficiente físico e faz o uso 

de cadeira de rodas e todos da escola conhecem ele, pois ele estuda há mais tempo que 

eu. 

E lá fomos nós: eu fui empurrando meu amigo em sua cadeira de rodas e ao mesmo 

tempo ele me dava as coordenadas por onde eu deveria passar. 

Naquele momento ele era os meus olhos e eu era as suas pernas. Formamos uma super 

dupla. 

E eu ia dizendo, enquanto íamos até o protesto: aí, cara, você é os meus olhos e eu sou 

as suas pernas!!!! 

Finalmente chegamos ao protesto e os alunos me deram o microfone e eu falei: eu 

estudo há um ano nessa escola e não tem nenhum livro em braille na biblioteca que eu 

possa ler. 

Narrativas do meu filho 

Pensando no encontro desses dois estudantes, penso de como deve ter sido maravilhosa essa 

aventura, pois se pararmos para pensar nesta narrativa do meu filho chegaremos à conclusão de que 

esses dois estudantes fogem de uma norma que foi implementada pela nossa sociedade – um 

estudante com cegueira guiando um cadeirante para ambos chegarem ao protesto. Penso, talvez, que 

foi um ato de resistência, onde os dois se mostram como indivíduos que também pertencem ao 

espaço escolar e possuem as suas singularidades. 

Quando trago as narrativas dos cotidianos experimentadas pelo meu filho, penso como 

Certeau, que nos força a pensar que as práticas cotidianas não são meramente pano de fundo, pois 

estão no cerne da constituição social. 

Mãe, quando eu crescer quero ser astronauta, assim disse o meu filho com seis anos. 

Eu respondi: que legal, filho! Você vai ser um super astronauta. 
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Como toda criança, meu filho queria ser astronauta para aquela idade que se 

encontrava. E brincávamos todos os dias de como ele seria um super astronauta. 

Até que um dia meu filho chegou da escola e me fez uma pergunta: 

-Mãe, o que eu posso ser quando crescer? 

-A minha professora disse que sou cego e que eu nunca vou poder ser um astronauta, 

que eu preciso colocar os meus pés no chão. 

Eu respondi: meu filho, você pode ser o que quiser. Você tem apenas seis anos, e na 

sua idade temos o direito de querer ser tanta coisa quando crescer... 

Fiquei pensando na fala dessa professora, que também tinha a mesma condição da 

cegueira do meu filho. Fiquei pensando em quantas crianças com deficiência têm os 

seus sonhos limitados a partir de uma perspectiva do outro; pensado em um padrão 

hegemônico e socialmente desejável. 

Narrativas do meu filho 

No entanto, quando trago a narrativa de um estudante com cegueira, e suas práticas 

cotidianas na escola, não tenho a pretensão de colocar este estudante – este outro – como um 

vitorioso, mas tenho o objetivo de nos fazer pensar a partir desse lugar: 

Ir além do lugar é abrir-se à diferença, à não identidade. Em suas problematizações da 

vida cotidiana, Certeau (1994) buscou fugir das dicotomias, dispensando especial 

atenção aos deslocamentos, aos processos e aos movimentos que se pautam pela 

diferença, aos múltiplos modos e usos inventivos, os quais, na maioria das vezes, são 

anônimos, acontecem na imprevisibilidade e não se capitalizam, porque são 

decorrentes dos desvios operados durante os próprios usos (FERRAÇO; SOARES; 

ALVES, 2017, p. 8). 

Pensando nos olhares, nos discursos que vêm sendo construído sobre esse outro que é dito 

como diferente em nossa sociedade, começo a pensar na condição do meu filho, nas dificuldades 

apresentadas em suas falas cotidianamente, e algo começa a me inquietar, deslocando-me a pensar 

no outro que possui uma semelhança na forma de compor a vida, tal como meu filho. 

Todas as vezes que inicio uma narrativa sobre a vida do meu filho, um filme se passa 

em minha cabeça, e começam a surgir tantas memórias que às vezes sinto que fico um 

pouco confusa. Não que isso me afete a ponto de me desnortear, mas, talvez, seja algo 

mais profundo, onde percebo que nessa trajetória de vida entre mãe e filho foi preciso 

ter fôlego, foi preciso parar pra respirar, secar as lágrimas, ser firme mesmo quando o 

meu coração queria chorar pelas falas duras, pelos olhares que de certa forma 
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rotulavam o meu filho, e, mesmo havendo o silêncio na fala, era possível traduzir o 

olhar… 

Não conseguia compreender tamanha ignorância em algumas perguntas relacionadas 

ao meu filho, e ao mesmo tempo não compreendia a insensibilidade do outro perante 

ele. As pessoas não compreendiam que uma criança poderia nascer com cegueira, elas 

não suportavam – a ponto de vir ao meu encontro e me encher de perguntas, 

esquecendo de que eu era (sou) a mãe e que meu filho estava ao meu lado escutando. 

Recordo-me de ir ao shopping só quando estava cem por cento bem, pois se eu não 

estivesse em “um dia legal”, com certeza aqueles olhares iriam me magoar a ponto de 

me fazer chorar. 

Nunca deixei que esses sentimentos pudessem transparecer ao meu filho, pois sentia a 

necessidade de fazê-lo forte, pois esses olhares, essas perguntas iriam se perpetuar não 

só na minha vida, mas na dele também. Por isso, sempre respondia a condição do meu 

filho com um sorriso no rosto e com a transparência de que é possível compor a vida 

de outras formas. 

Relatos de uma mãe 

Enfatizo: essas memórias me fazem pensar a todo tempo em nossos olhares e de como 

estamos sendo formados enquanto sujeito em nossa sociedade. Estas experiências me introduziram 

nesse campo, e me impulsiona a questionar e buscar por respostas que possam trazer significado às 

lacunas que existem, que se colocaram como limites na compreensão e ação dos educadores. 

Penso também de como a relação de professor e estudante é importante na vida do 

educando, e poder trazer uma narrativa rica em detalhes, onde a memória se faz presente, e nos traz 

uma particularidade rica que podemos compreender melhor a sua jornada de vida, que se tece até 

aqui. Segundo Joel Candau: 

A memória, ao mesmo tempo em que nos modela, é também por nós modelada. Isso 

resume perfeitamente a dialética da memória e da identidade que se conjugam, se 

nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra para produzir uma trajetória de vida, 

uma história, um mito, uma narrativa. Ao final, resta apenas o esquecimento 

(CANDAU, 2018, p. 16). 

Para Candau, a memória e identidade estão indissoluvelmente ligadas. Talvez, seja por isso 

que quando trago a trajetória de vida do meu filho, percebo que estou sempre me transformando a 

partir das suas experiências. E foi a partir de sua condição da cegueira que me torno estudante, 

pesquisadora que tem um olhar disponível para a questão da alteridade. Foi através da experiência 
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de vida do meu filho que ingressei na universidade, com objetivo de compreender melhor a sua 

singularidade de compor a vida. Segundo Júlia Clímaco: 

Construímo-nos como sujeitos em uma sempre presente mediação do outro, em 

constitutivas e inescapáveis relações de alteridade. Essa relação com o outro se 

constrói na materialidade cotidiana e está, portanto, permeada pelos poderes que 

regem as relações. 

A contemporaneidade cria uma nova perplexidade em relação a esse outro, que parece 

nos ameaçar – perdemo-nos, pois nos foi ensinado a distância do outro, a necessidade 

de controlar espaços; torná-los verticais; dominar o outro em posições subalternas para 

que nos identifiquem como sujeitos (CLÍMACO, 2010, p. 18). 

Construímo-nos como sujeitos em constante relação com o outro. Por muitos anos a norma 

nos moldou a pensar e a olhar o outro que não possuí a mesma condição que a nossa. 

Nesse sentido, acho importante pensarmos sobre os nossos olhares que foram sendo criados 

sobre esse sujeito que chega à escola, com a sua singularidade. 

É preciso estar disponível para atuar, compor, viver com os outros. Isso é atuar na alteridade, 

onde não marginalizamos o outro pela falta, mas, sim, compreendemos que todos nós temos as 

nossas condições, sejam elas condições que nos marca, ou, não. 
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Resumo 

Para este artigo, tenho como objetivo narrar o processo do meu filho, um estudante com cegueira, que 
compartilhou tanto do espaço escolar especial quanto do regular (onde ele estuda atualmente), 
trazendo, assim, as suas narrativas e os seus atravessamentos de tudo aquilo que se passa nos seus 
cotidianos. Pensando na trajetória de vida do meu filho dentro do espaço escolar, resolvi trazer as suas 
experiências e narrativas, e tento problematizar os discursos e os olhares que foram sendo construídos 
para este e tantos “outros” que, tidos como “diferentes”, fogem de uma norma e compartilham do 
espaço escolar. A escola e sua estrutura, bem como o currículo que segue geram questões que nos 
fazem pensar no modelo de gestão escolar que foi implementado em nossa sociedade. Cabem as 
indagações: será que estamos disponíveis para compreender a condição de um estudante que tem a 
condição da cegueira? Será que estamos disponíveis para compreender a sua singularidade? Por este 
motivo, além de trazer as experiências que vivi com meu filho dentro da escola, acho importante trazer 
também algumas problematizações narradas pela própria pessoa que possui a condição da cegueira e 
transita dentro do espaço escolar. O objetivo é apresentar alguns aspectos que nos ajudem a pensar e 
problematizar dados passados em discursos e olhares que vêm sendo construídos de forma muitas 
vezes desapercebida sobre o outro. Questiono o processo de construção de uma noção de normalidade 
que elabora falas, discursos sobre o outro que não se enquadra no padrão estabelecido, seja para 
encerrá-lo em escolas especiais e torná-lo invisíveis, seja para incluí-lo em posições subalternas. 

Palavras-chave: Cotidiano, inclusão, cegueira, olhar. 
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INTRODUÇÃO 

O início do estabelecimento da Educação Especial se deu com a criação de escolas especiais 

e também, com a realização de classes especiais nas escolas regulares. Até então, o atendimento 

realizado ao indivíduo com deficiência era feito de forma assistencial fundamentado num modelo 

médico. Esse indivíduo era visto como “um ser inválido e incapaz, que pouco poderia contribuir 

para a sociedade, devendo ficar ao cuidado das famílias ou internado em instituições “protegidas”, 

segregado do resto da população” (GLAT, 2006, p.11). A Educação Especial foi sendo marcada, 

desde seu surgimento, como um subsistema de ensino existente pela exclusão dos alunos com 

deficiência do ensino regular, ou seja, pelos contrastes do processo educacional e sendo vista como 

a educação que atende pessoas que fogem dos padrões de normalidade constituídos pela sociedade 

(MICHELS, 2017). 

Nos anos 90, por meio da difusão da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), o discurso 

sobre a educação especial numa perspectiva inclusiva ganhou mais força ao propor, nesse 

documento, que os alunos com deficiência tivessem acesso ao ensino regular e que os sistemas 

escolares devessem se adequar para recebê-los para que fosse possível a construção de uma 

sociedade inclusiva (GLAT; FERNANDES, 2005; GLAT, 2011).  

No Brasil, a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) e a atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) nº 9.394 (BRASIL, 1996) estabelecem que haja igualdade de acesso e 

permanência na escola e preconizam a inclusão do aluno com deficiência preferencialmente na rede 

regular de ensino. Embora a legislação brasileira tenha proporcionado o aumento do número de 

matrículas de alunos com deficiência no ensino regular, as dificuldades impostas para a efetivação 

da inclusão escolar refletem posturas ligadas à organização da sociedade (GOÉS; LAPLANE, 

2013). 

Entre os documentos mais recentes e importantes relacionados à educação, a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) (SEESP/MEC, 

2008) definiu condições a serem implementadas nos sistemas educacionais para que possam 

garantir a matrícula do aluno com deficiência no ensino regular. Essa política passou a exigir da 

escola a análise das práticas escolares desenvolvidas, além de demandar mudanças na formação dos 

professores para que seja possibilitada uma formação onde os conhecimentos já produzidos no 

campo da Educação Especial fossem apresentados e problematizados para que o docente possa lidar 
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com a diferença, a fim de incluir os alunos com deficiência nas atividades pedagógicas propostas 

(PADILHA; OLIVEIRA, 2016). 

Glat (2011) pondera que as práticas escolares e a forma de organização dos sistemas 

educacionais têm sido barreiras para o acesso do aluno com deficiência na escola regular o que 

“coloca em cheque os pressupostos que consubstanciam a escola como a conhecemos: 

meritocrática, seletiva, excludente” (p.03). Para a autora, a escola necessita realizar mudanças em 

diversos aspectos, tais como: estrutura, formação docente, intervenções pedagógicas e organização 

curricular, barreiras atitudinais para que possa atender aos pressupostos da educação inclusiva. Pois, 

sem a concretização dessas mudanças, o aluno continuará excluído, porém, excluído dentro do 

espaço escolar. 

Isto posto, este estudo é um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento sobre 

formação inicial de professores para atuar com aluno com deficiência no ensino regular. A pesquisa 

teve como ponto de partida o discurso de professores do ensino regular que mencionavam se sentir 

despreparados para atuar com aluno com deficiência e com isso, focavam somente na deficiência do 

aluno, estabelecendo para ele, às vezes precocemente, uma delimitação em seu processo de 

escolarização. Durante o estudo, foram surgindo reflexões sobre a concepção de deficiência e as 

relações estabelecidas no processo de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência no espaço 

escolar.  

Assim, o trabalho aqui apresentado traz questionamentos sobre o lugar ocupado pelo aluno 

com deficiência na sala de aula de ensino regular no contexto das políticas de educação inclusiva. 

Partindo do pressuposto de que a deficiência a partir do modelo social, reivindica e defende que os 

mecanismos de organização social oprimem e colocam impedimentos à participação social da 

pessoa com deficiência, o que gera situações de desigualdade, humilhação e até mesmo, segregação 

(DINIZ, 2007; DINIZ et. al, 2009). 

MODELO SOCIAL DE DEFICIÊNCIA E PROCESSOS EDUCACIONAIS 

Não pergunte que doença a pessoa tem, mas que pessoa a doença tem. 

(atribuído a) WILLIAM OSLER 

O lugar histórico marcado pelos impedimentos e discriminações direcionados às pessoas 

com deficiência tem sido refletido no espaço escolar, pois o aluno com deficiência, por vezes, tem 

sido estigmatizado como sendo o incapaz de acompanhar a escolarização comum e as 

características dos alunos interpretadas como “distúrbios, patologias, incapacidades para aprender e 
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para se adaptar ao meio escolar são consideradas como problemas unicamente do indivíduo” 

(PADILHA, 2015, p. 11). 

Historicamente, embora tenhamos a tempo certa a garantia legal do acesso à educação para 

todos, a escola de ensino regular tem excluído grande parte dos alunos se apoiando no discurso de 

que os mesmos não apresentam condições para desfrutar o processo de escolarização por 

apresentarem problemas de caráter social, familiar e/ou carência cultural. Porém, a perspectiva da 

inclusão demanda que a escola realize modificações profundas e radicais para que percebam os 

processos de exclusão das mais variadas formas que ocorrem no interior dos espaços educacionais 

(BUENO, 1999).  

Freitas (2002) já sinalizava que o aspecto do acesso do aluno com deficiência para o ensino 

regular fica sem sentido se não for levado em consideração a questão da qualidade e condições de 

permanência. Sem as devidas intervenções pedagógicas que correspondam às suas necessidades, 

este aluno permanecerá na escola, mas sem uma aprendizagem significativa. Dessa maneira, estará 

ocorrendo o aprofundamento da injustiça e da exclusão desse aluno dentro da escola. 

Amaral (1998), ao relacionar a questão da diferença com o contexto social, há um tempo 

afirmava que é notória a existência de estereótipos relacionados aos indivíduos que fogem do 

modelo instituído, o que ocasiona a negação à diversidade e à condição humana e enfatiza a noção 

de estigma dos que se afastam dessa representação. Para a autora, superar as marcas das 

representações que as pessoas têm sobre o aluno com deficiência que o subestimam e o configuram 

a condições excludentes no interior da sala de aula exige que a escola tenha uma postura de 

enfrentamento para se tornar um espaço de possibilidades de desenvolvimento e de fortalecimento 

desse grupo em contextos marginais. 

Ao problematizar o modelo social de deficiência, que questiona a incapacidade do indivíduo 

como resultante das relações sociais estabelecidas com o meio no qual faz parte, poderá haver a 

possibilidade do estabelecimento de práticas educacionais que permitam a superação de 

mecanismos de exclusão no interior dos sistemas educacionais. Já que um mesmo indivíduo com 

deficiência encontrará condições distintas de participar das atividades dependendo das interações 

sociais existentes. Por essa razão, a deficiência passa então, a ser analisada de forma relacionada às 

barreiras sociais que são impostas aos corpos com impedimentos em sociedades não inclusivas, ou 

seja, sociedades que adotam a cultura da normalidade e impedem a participação plena das pessoas 

com deficiência nos ambientes (DINIZ, 2007; DINIZ et. al, 2009). 
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Corroborando com essa concepção de deficiência, Sassaki (2005) argumenta que é 

fundamental romper com o modelo médico da deficiência, na qual culpabiliza o indivíduo por não 

se adequar às exigências da sociedade, reduzindo-o a um indivíduo limitado e com falhas que 

necessita ser tratado e reabilitado para se adaptar à sociedade. Pois, enquanto permanecer o modelo 

de deficiência que enfatiza o aspecto clínico, a sociedade resistirá em aceitar que necessita 

promover mudanças em suas estruturas e atitudes.  

Ao defender o modelo social de deficiência, o autor coloca a responsabilidade sobre a 

sociedade por impor barreiras e criar ambientes restritivos que impedem o desenvolvimento do 

processo de escolarização do aluno com deficiência e sua presença no espaço escolar. Nesse 

sentido, cabe à escola comum modificar o modelo educacional implementado, assim como sua 

estrutura física, eliminar atitudes discriminatórias e preconceituosas para que possa se tornar 

adequada para garantir o acesso e as condições de permanência dos alunos com deficiência no 

ensino regular e romper com padrões de normalidade (SASSAKI, 2005). 

Os sistemas educacionais precisam superar a ideia de que a presença do aluno com 

deficiência no ensino regular se restringe à socialização e convivência com demais alunos, devendo 

se adequar às necessidades do aluno com deficiência com recursos e técnicas diversificadas nas 

práticas cotidianas escolares e respeitando suas singularidades. Caso contrário, permanecerá 

excluindo o aluno das atividades pedagógicas propostas na escola comum com o discurso de que o 

mesmo não apresenta condições para participar do processo de escolarização e criando 

impedimentos para que o mesmo não aprenda e não tenha acesso aos conhecimentos científicos 

(GLAT; NOGUEIRA, 2002). 

Para que a escola possa atender a todos os alunos, ela precisa romper seu modelo 

educacional tradicional que exclui e segrega o aluno com deficiência das atividades pedagógicas 

praticadas no cotidiano escolar e implementar um sistema inclusivo que atenda às características 

particulares desses indivíduos. Além de modificar sua organização escolar, suas práticas 

pedagógicas, seu modelo de gestão, possibilitar acessibilidade curricular e eliminar as barreiras 

atitudinais (JERÔNIMO; CAMARGO; GONTIJO, 2007). 

De fato, as representações sociais que os indivíduos fazem sobre a pessoa com deficiência 

impactam no tipo de relação que será estabelecido com ela e isso acaba repercutindo no interior dos 

espaços educacionais que tendem a se tornar excludente e rejeitar o aluno com deficiência, ao 

considerá-lo como anormal (RODRIGUES, 2008). Visto que, a maneira como a escola concebe o 
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conceito de deficiência interfere nas interações sociais estabelecidas entre o aluno com deficiência e 

a realidade educacional na qual se depara (GLAT, 2011). 

CONCLUSÕES 

É necessário que haja o rompimento da visão idealizada de aluno e a escola precisa resolver 

os processos de exclusão. O paradigma educacional inclusivo deve ser voltado não somente para o 

acesso ao aluno com deficiência em uma escola de ensino regular, mas também para os meios que 

possibilitem a sua permanência e aprendizagem na escola, por meio da eliminação de barreiras e do 

rompimento de uma visão de escola tradicional que exige que o aluno se adeque à mesma. Com 

isso, ocorrerá a mudança até mesmo do espaço físico ocupado por esse aluno dentro da sala de aula 

do ensino regular (GLAT, 2011).  

Por conseguinte, o conceito de deficiência a partir do modelo social, retira a ênfase da 

deficiência intrínseca ao indivíduo e reconhece que a eliminação das barreiras impostas nas relações 

sociais pode propiciar condições dignas e adequadas para a promoção do processo de escolarização 

do aluno com deficiência e da inclusão social. Assim, a escola realizará sua função social ao 

promover condições efetivas de participação de todos os alunos quando entender a possibilidade de 

desenvolvimento do aluno com deficiência (SASSAKI, 2005). 

REFERÊNCIAS  

AMARAL, Lígia Assumpção. Sobre crocodilos e avestruzes: falando das diferenças físicas, preconceitos e superação. 
In: AQUINO, Julio Groppa (org.). Diferenças e preconceitos na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: 
Summus, 1998, p. 11-30. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

______. Lei de Diretrizes e B. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. 

______. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. 

BUENO, José Geraldo Silveira. Crianças com necessidades educativas especiais, política educacional e a formação de 
professores: generalistas ou especialistas? In: Revista Brasileira de Educação Especial, Piracicaba, Editora UNIMEP, 
v. 3, n. 5, p. 7-26, set. 1999. 

DINIZ, Debora; BARBOSA, Lívia; SANTOS, Wederson Rufino dos. Deficiência, direitos humanos e justiça. In: Sur., 
Revista Internacional de Direitos Humanos, v. 6, n. 11, p. 65-77, 2009. 

DINIZ, Debora. O que é deficiência. São Paulo: Editora Brasiliense, 2007. 

FREITAS, Luiz Carlos de. A internalização da exclusão. In: Educação & Sociedade. v. 23, n. 80, Campinas, set. 2002. 

GLAT, Rosana. A integração social dos portadores de deficiência: uma reflexão. Rio de Janeiro: 7 Letras, 3ª edição, 
2006. 

GLAT, Rosana. Educação Inclusiva para alunos com necessidades especiais: processos educacionais e diversidade. 
In: LONGHINI, M. D.. (Org.). O uno e o diverso na Educação. Uberlândia: EDUFU, p. 75-92, 2011. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 652 

GLAT, Rosana; FERNANDES, Edicléa Mascarenhas. Da educação segregada à educação inclusiva: uma breve reflexão 
sobre os paradigmas educacionais no contexto da educação especial brasileira. In: Revista Inclusão, MEC/SEESP, nº 1, 
2005. 

GLAT, Rosana.; NOGUEIRA, Mario Lucio de Lima. Políticas educacionais e a formação de professores para a 
educação inclusiva no Brasil. In: Revista Integração, Brasília (Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de 
Educação Especial), v.14, n.24, p.24- 27, 2002. 

GÓES, Maria Cecília Rafael de; LAPLANE, Adriana Lia Friszman (Org.) Políticas e Práticas de Educação Inclusiva.   
Campinas, SP:   Autores   Associados, 4ª ed, 2013. Coleção Educação Contemporânea. 

JERÔNIMO, Janaína Pessato; CAMARGO, Ana Maria Faccioli de; GONTIJO, Andréa Maria R. de Toledo. Formação 
de professores “especiais” para uma docência “normal”. IV Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Educação 
Especial. Londrina, 29 a 31 de outubro, 2007. 

MICHELS, Maria Helena. (Org.). A formação de professores de educação especial no Brasil: propostas em questão. 
Florianópolis: UFSC/CED/NUP, 2017. 

PADILHA, Anna Maria Lunardi; OLIVEIRA, Ivone Martins. Conhecimento, trabalho docente e escola inclusiva. In: 
Journal of Research in Special Educational Needs, v.16, August 2016. 

PADILHA, Anna Maria Lunardi. Possibilidades de histórias ao contrário, ou, como desencaminhar o aluno da classe 
especial. 4ª edição. São Paulo: Plexus Editora, 2015. 

RODRIGUES, David. Questões preliminares sobre o desenvolvimento de políticas de Educação Inclusiva. In: 
Inclusão: Revista de educação especial, Brasília, v.4, n.1, p. 33 – 40, jan/jun. 2008. 

SASSAKI, Romeu Kasumi. Inclusão: o paradigma do século 21. In: Revista Inclusão, v.1, n.1, p. 19-23, out. 2005. 

UNESCO. Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais. Brasília: CORDE, 
1994. 

Resumo 

Diante da ampliação dos debates acerca das demandas impostas pelas políticas de educação inclusiva, 
os sistemas de ensino têm sido levados a reverem suas práticas escolares desenvolvidas no tange ao 
processo de escolarização dos alunos com deficiência. Uma vez que, a escola precisa se modificar para 
que consiga atender a esses alunos e não esses alunos que necessitam se adaptar à escola (GLAT, 2011). 
O objetivo deste trabalho é trazer questionamentos sobre o lugar ocupado pelo aluno com deficiência 
na sala de aula de ensino regular no contexto das políticas de educação inclusiva.  As discussões 
propostas ancoram-se na concepção de deficiência a partir do modelo social, no qual reconhece a 
existência da deficiência no corpo do indivíduo, porém as experiências vivenciadas acontecem de 
diferentes maneiras dependendo das interações sociais nas quais este indivíduo esteja inserido (DINIZ, 
2007; DINIZ et. al, 2009). As relações sociais estabelecidas no espaço escolar durante o processo de 
escolarização do aluno com deficiência suscitam problematizações sobre a maneira como a escola tem 
se estruturado e funcionado para garantir seu acesso, condições de permanência e aprendizagem. Pois, 
para que uma escola seja inclusiva, ela precisa propor intervenções pedagógicas que levem em 
consideração a participação de todos os alunos, além de propiciar a remoção de barreiras físicas, 
estruturais e atitudinais. Conclui-se que a relação entre a concepção de deficiência e os impedimentos 
sociais postos nas escolas, podem gerar processos de desigualdade e exclusão, o que requer 
modificações nas condições de escolarização e na forma de participação do aluno com deficiência no 
espaço escolar. 

Palavras-chave: Aluno com deficiência; Ensino regular; Inclusão; Modelo social de deficiência. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo versa sobre a percepção de acadêmicas monitoras do NA da Ufopa sobre o 

processo de inclusão de acadêmicos público da educação especial matriculados em diferentes 

cursos de nível superior. 

Objetiva identificar os principais desafios enfrentados por acadêmicos público da educação 

especial, matriculados em cursos de nível superior Ufopa sob a ótica de monitoras que realizam 

atendimentos diários com estes acadêmicos no NA. 

Com a preocupação em responder aos objetivos propostos, realiza-se uma pesquisa de 

abordagem qualitativa e utilizam-se instrumentos de observação para a produção dos dados. 

Levanta-se ainda referencial teórico e de relatórios que problematizam sobre o processo de 

inclusão/exclusão educacional de pessoas público da educação especial, matriculadas em cursos de 

ensino superior. 

Ao longo deste estudo realiza-se levantamento teórico com autores que problematizam o 

campo relacional humano desenvolvido em contextos educativos, sistematiza-se o corpo 

metodológico e a análise dos dados produzidos em campo seguido de algumas considerações. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Os teóricos que permitem as reflexões para a construção deste estudo são Buber (2004), 

Weffort (1996), Freire (2005), entre outros que trazem, na sensibilidade e força de suas reflexões, 

provocações de tomadas de consciência que imprimem rupturas com o modelo de educação posta 

no cenário educacional brasileiro, a então: educação bancária.   

O convite realizado para perceber o outro para além das aparências é explicitado pelos 

autores supracitados quando Buber (2004) significa a superação da relação Eu-Isso para a relação 

Eu-Tu em que ambos os protagonistas relacionais se fazem reciprocamente substantivo, quando 

Weffort pontua sobre a necessidade de educarmos o olhar “pensando o mundo, a realidade, nós 

mesmos” (1996, p.5) “limpar” o olhar, ainda enraizado nos “estereótipos”; e Freire (2005) com sua 

pedagogia crítica provoca o educador a exercer, com responsabilidade, a horizontalidade as suas 

ações laborais que, numa dimensão ética, política e estética têm no outro humano, o educando, o 

campo de possibilidade, da possível escrita da história que rompa a manutenção do status quo. 
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Exercer um olhar e escuta sensíveis com a totalidade do corpo do educador são evocadoras 

de construções de outras possibilidades relacionais, da execução de paradigmas educativos radicais, 

como o de Freire que, para além de ser lido, precisa ser experimentado e vivido no interior da 

experiência educativa inclusiva, desenvolvida nos diferentes níveis e modalidades da educação. 

Neste estudo em particular, ousamos trazer esses teóricos para “ler” uma experimentação 

teórico-prática, desenvolvida pelo NA da Ufopa, que desenvolve a monitoria acadêmica de 

acessibilidade com acadêmicos público da educação especial incluídos em diferentes cursos de 

nível superior. 

Na Ufopa, o princípio da inclusão de pessoas público da educação especial está sendo 

estruturado basicamente a partir de ações pedagógicas desenvolvidas por acadêmicos que integram 

a monitoria acadêmica de acessibilidade que no ano de letivo de 2019 contou inicialmente com sete 

acadêmicos monitores e sendo agregado a este coletivo mais sete acadêmicos no decorrer do ano. 

As ações planejadas e implementadas no NA provocam a comunidade universitária para a 

realização de práticas inclusivas. Considerando-se que neste nível de ensino há uma 

complexificação dos saberes, esta situação exige importante reorganização de estratégias 

educativas, a fim de garantir o processo da educação inclusiva junto aos acadêmicos público da 

educação especial matriculados. Assim, com o apoio da coordenação do NA, a monitoria acadêmica 

de acessibilidade colaborou, de modo a garantir os direitos da pessoa público da educação especial 

matriculada no ensino superior, reduzindo as barreiras encontradas ao longo de sua trajetória 

(MESQUITA et al, 2016). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Estudo de abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação. Trata-se de uma pesquisa social 

com base empírica que é idealizada e exercida de forma a se fazer uma associação direta com a 

ação ou com a possível solução de uma problemática coletiva em que os pesquisadores e 

participantes representativos da situação/problema estão envolvidos de modo cooperativo e 

participativo (THIOLLENT, 1986). 

Tem como participantes dez acadêmicos público da educação especial classificados em 

diferentes categorias da deficiência, a saber, quatro pessoas cegas, duas pessoas com baixa visão, 

três pessoas surdas e uma pessoa surdocega e duas acadêmicas que exercem a monitoria acadêmica 

de acessibilidade, que compõem o Núcleo de Acessibilidade. Trata-se de pesquisa desenvolvida no 
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ano letivo de 2019. O levantamento dos dados deu-se com base em observações feitas pelas 

monitoras sobre o atendimento de acadêmicos público da educação especial em diferentes espaços 

da universidade, a escuta e registro de relatos de discentes emitidos no cotidiano, dos relatórios 

diários sobre os atendimentos e de um levantamento teórico com autores que permitem reflexões 

sobre o ser humano como ser de capacidade, por um paradigma da Pedagogia Crítica freireana. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O NA da Ufopa  foi criado em 2014 com o objetivo de promover o acesso e a permanência 

das pessoas público alvo da Educação Especial no ensino superior. Compõem o NA cinco 

intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, uma assistente de administração e acadêmicos monitores 

que o acessam via seleção inscrita em sistemáticos editais lançados pela universidade.   

Os acadêmicos monitores que atuam no NA realizam diversos tipos de atendimento aos 

acadêmicos público da educação especial, de acordo com a demanda destes. Auxiliam na 

organização de trabalhos acadêmicos, produção e acessibilização de materiais didáticos para que o 

acadêmico da educação especial aprenda e apreenda conceitos desenvolvidos em sala de aula, 

acessibilização de textos em voz para acadêmicos cegos e/ou com baixa-visão, a conversão de 

textos para o PDF acessível, bem como o acompanhamento do acadêmico em sala de aula, aulas 

práticas e em domicílio, quando necessário e previamente solicitado. 

Os acadêmicos monitores que atuam no NA realizam diversos tipos de atendimento aos 

acadêmicos público da educação especial, de acordo com a demanda destes. Auxiliam na 

organização de trabalhos acadêmicos, produção e acessibilização de materiais didáticos para que o 

acadêmico da educação especial aprenda e apreenda conceitos desenvolvidos em sala de aula, 

acessibilização de textos em voz para acadêmicos cegos e/ou com baixa-visão, a conversão de 

textos para o PDF acessível, bem como o acompanhamento do acadêmico em sala de aula, aulas 

práticas e em domicílio, quando necessário e previamente solicitado. 

Importante salientar que estes acadêmicos estão matriculados em diferentes cursos de nível 

superior da Ufopa como Licenciatura Plena em Pedagogia, Licenciatura em Biologia, Bacharelado 

em Biologia, Licenciatura Plena em Matemática e Física, Licenciatura em Geografia e Bacharelado 

em Engenharia de Pesca. As monitoras participantes da pesquisa integram os cursos de Engenharia 

de Pesca e Licenciatura Plena em Pedagogia.  
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Neste contexto, identifica-se que tanto os acadêmicos público da educação especial quanto 

as monitoras participantes desse estudo pertencem a diferentes cursos de graduação. Situação que 

imprime substantivo desafio a ambos os grupos: acadêmicas monitoras e acadêmicos público da 

educação especial. 

Visto que o atendimento do acadêmico monitor ao discente público da educação especial 

matriculados em cursos distintos possibilita uma relação de troca de saberes, permitindo ao monitor 

adentrar numa rica experiência de ampliação do conhecimento a partir de outras áreas de formação; 

por outro lado, entretanto, percebe-se que, ao articular um acadêmico monitor a um acadêmico 

público da educação especial do mesmo curso, o atendimento ganha maior fluidez, já que o monitor 

compreende melhor os conteúdos por estar mais familiarizado com eles, tornando o atendimento 

mais hábil, todavia esta relação pode comprometer a função do acadêmico monitor, que em muitos 

casos acaba sendo confundido com o professor do componente curricular.  

Identifica-se na Ufopa carências de recursos humanos como professores e profissionais 

especializados para comporem a equipe do NA. Assim, ao se considerar a realidade dos acadêmicos 

com deficiência visual não há a presença de um profissional com a formação no Braille e em 

tecnologias assistivas que garanta o apoio pedagógico mínimo para este segmento da educação 

especial. Faltam ainda recursos materiais como equipamentos indispensáveis para a acessibilização 

de materiais, como máquina de escrever e impressora Braille, gravadores, entre outros. É possível 

citar ainda as dificuldades de mobilidade enfrentadas por acadêmicos dentro da Universidade, 

devido a barreiras arquitetônicas. 

Acadêmicos cegos e com baixa-visão que estudam à noite passam pelo problema da falta de 

monitores para acompanhamento neste turno, visto que o NA oferece atendimento apenas em 

horário diurno. Torna-se necessário que sejam pensadas estratégias que garantam a realização de 

atendimentos nestes horários, visto haver demanda. 

Outro entrave enfrentado pelo acadêmico público da educação especial é a incipiente e 

precária garantia de acessibilidade aos textos das aulas. Não há acervo bibliográfico acessível para 

que os acadêmicos acessem as aulas, especialmente os acadêmicos cegos, com baixa-visão e 

surdocego.  

Uma dificuldade particular enfrentada por acadêmicos surdos é a da compreensão sobre o 

que o professor verbaliza, apesar da presença do profissional Tradutor Intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais – TILS, devido às terminologias técnicas específicas de cada componente 

curricular estudado. Esses acadêmicos precisam despender de maior atenção quando comparados 
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aos acadêmicos ouvintes, já que precisam voltar a atenção para o intérprete, para o docente, para as 

anotações do quadro e recursos visuais, quando utilizados.  

Em casos de explicações mais específicas ao acadêmico surdo, muitas vezes ocorre de o 

professor se direcionar ao profissional tradutor intérprete de língua de sinais - TILS quando deseja 

falar com o discente, negando a comunicação com o acadêmico surdo. Compreende-se que esta 

poderia ser estabelecida de forma mais direta, por meio do olhar, ainda que o professor não tenha a 

compreensão básica da Libras. Neste contexto, o profissional TILS intermediaria a comunicação.  

Além disso, ocorre de acadêmicos público da educação especial de outras categorias da 

deficiência serem ignorados em suas particularidades, como se não existissem e não estivessem no 

ambiente da sala de aula. O docente? Na maioria das vezes, seguem com suas corriqueiras aulas 

expositivas. Esta situação gera um sentimento de exclusão e consolida barreira de comunicação, 

comprometendo a relação ensino-aprendizagem. 

A relação de comunicação direta entre docente de um determinado componente curricular 

com a pessoa público da educação especial garante a esta o sentimento de sua presença 

substantivada no mundo, nas suas interações; permite que ela se sinta pessoa participante do 

processo de ensino-aprendizagem, torna esse acadêmico um “Tu sem limites, sem costuras 

preenchendo todo o horizonte” como assinalado por Buber (2004, p.57).  

É comum entre os acadêmicos público da educação o relato de que os professores deveriam 

tornar as aulas mais acessíveis para este púbico, utilizando estratégias como descrição de imagens, 

gráficos, cálculos, de forma a possibilitar que estes acadêmicos “vejam” através do ouvido, do tato, 

do olfato, enfim, de todo e qualquer sentido remanescente. Em algumas situações a acessibilização 

de textos em formato PDF acessível, recurso simples e de baixo custo tornaria possível a leitura, 

pela pessoa cega, através do uso de recursos tecnológicos, como narradores, programas e 

aplicativos específicos.  

Frequentemente, chega ao NA o relato de professores que dizem não estar preparados para 

lidarem com o acadêmico com NEEs. Comunicam não ter conhecimento sobre como realizar aulas 

inclusivas, anunciam que não foram preparados para isso (RELATÓRIO NA, abril, 2019).  

O mesmo ocorre em relação à turma do acadêmico surdocego que, no cotidiano das 

atividades, especialmente, nas situações de trabalhos em grupo, por diversos motivos, os 

professores não sabem como proceder com ele, como aproximar-se dele, integrá-lo nas equipes e de 
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se comprometerem com ele com a dedicação e a atenção que a inclusão exige. A este respeito, 

Oliveira (2012, p.13) afirma que: 

O processo de inclusão envolve algumas dificuldades como aceitação da turma para 

com o aluno que tem necessidades educacionais especiais, possíveis preconceitos, 

dificuldades de relacionamento e aprendizagem, ansiedades que o aluno especial gera 

na sala e suas próprias ansiedades e também as frustrações decorrentes dos possíveis 

fracassos, tanto do aluno, como dos seus professores. 

É importante que o docente que tenha um aluno público da educação especial incluído em 

sua turma busque conhecimentos sobre a educação especial e processos inclusivos. O docente 

precisará organizar uma proposta didática que torne possível ao acadêmico a apropriação de 

saberes. Na visão de Oliveira (2012), é necessário que o professor compreenda como o aluno se 

comunica e se relaciona com o mundo e de que forma se faz entender. 

A autora ressalta que a carreira docente é dinâmica e precisa de constantes buscas de 

capacitações. Oliveira (2012) afirma que o professor torna-se um elemento chave no processo de 

inclusão ao ser capaz de transmitir experiências e conhecimentos, levando em consideração as 

particularidades de cada educando, incluindo-se neste grupo, as do público da educação especial. 

Durante este período de observação, foi possível perceber a necessidade da comunidade 

universitária desconstruir perspectivas excludentes e assim assumir novas posturas construtivas e 

inclusivas. Estas mudanças permitem o amparo e melhores atendimentos a pessoas público da 

educação especial. Possibilita ainda mudanças de paradigmas epistemológicos no trado com esses 

sujeitos que passam a ser compreendidos como ser de capacidades e de potencialidades. 

CONCLUSÕES 

Nota-se que são inúmeros os desafios enfrentados pelos acadêmicos que integram este 

estudo, tanto os que compõem o público da educação especial quanto os que atuam no NA como 

monitores. Os primeiros por estarem engajados na luta, por resistir e “sobreviver” a um curso de 

nível superior em condições muitos difíceis, já o segundo grupo de acadêmicos por desprenderem 

esforços ímpares com educação especial e processos inclusivos na instituição. 

Neste contexto, o paradigma de uma pedagogia crítica freireana tem contribuído com a 

construção criativa de uma prática educativa via monitoria acadêmica de acessibilidade com os 

acadêmicos público da educação especial.  



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 660 

Este processo de educação do olhar, da horizontalidade e do diálogo têm proporcionado a 

troca de saberes entre os acadêmicos monitores e os discentes público da educação especial 

atendidos no NA, constituindo-se numa relação positiva para ambos os sujeitos que desenvolvem 

simultaneamente suas formações acadêmicas e humanas.  
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Resumo 

Este estudo trata sobre os desafios e as possibilidades no atendimento a acadêmicos público da educação 
especial, matriculados em cursos de nível superior da Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa. 
Como problemática de investigação apresenta a seguinte questão: como acadêmicas monitoras que atuam 
no Núcleo de Acessibilidade -NA percebem os desafios enfrentados por acadêmicos público da educação 
especial, matriculados em diferentes cursos de nível superior da Ufopa? Este estudo objetiva identificar os 
principais desafios enfrentados por acadêmicos público da educação especial matriculados em cursos de 
nível superior da Ufopa sob a ótica de acadêmicas monitoras que realizam atendimentos diários com estes 
no NA; verificar as ações educativas desenvolvidas com acadêmicos público da educação especial que 
permitam o seu processo de inclusão em cursos de nível superior da Ufopa; destacar ações educativas 
inclusivas desenvolvidas através da monitoria acadêmica com acadêmicos público da educação especial, 
incluídos na Ufopa. Trata-se de uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação, 
tem como participantes dez acadêmicos público da educação especial e duas monitoras do NA matriculadas 
na universidade. A realização da pesquisa deu-se ano letivo de 2019 com a realização da monitoria 
acadêmica no NA. Levanta-se um referencial teórico e de relatórios do NA que fundamente as ações de 
educação inclusiva com os acadêmicos público da educação especial matriculados na universidade. Entre os 
resultados identificou-se que os acadêmicos público da educação especial sofrem diversas limitações 
atitudinais, pedagógicas e físicas inscritas nos ambientes físico e social da universidade; percebeu-se que 
estes acadêmicos necessitam ser compreendidos como seres humanos, portanto, como seres de capacidade 
para que o processo de inclusão se estabeleça; identificou-se ainda que o exercício da escuta e do olhar 
sensível possibilitam bem estar para os acadêmicos público da educação especial matriculados na Ufopa. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Acadêmicos público da Educação Especial; Núcleo de Acessibilidade; 
Monitoria Acadêmica. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo discutir Representações Sociais de consultores de 

emprego apoiado a respeito das práticas educativas que possibilitem a inclusão em ambientes de 

trabalho de Pessoas com Deficiência Intelectual (PcDI). Tais práticas educativas devem garantir a 

igualdade, a diversidade e o acesso de todas as pessoas ao espaço comum da vida em sociedade e 

devem possibilitar o atendimento das demandas da inclusão de PcDI, cuidando para que as pessoas 

incluídas sejam empoderadas e observando para que não sejam vítimas das armadilhas da exclusão 

e desqualificação. 

Na inclusão social, as diferenças são observadas, respeitadas, tomadas em consideração e 

são ofertadas condições especiais de atendimento para garantir a vida em sociedade. Aranha (2010) 

considera que, para a igualdade ser real, deve ser relativa e afirma que não se trata de privilégios, 

mas sim de ofertar condições exequíveis de acesso e participação de todos, respeitando diferenças, 

valores e direitos. Santos (2003), ao discutir igualdade, já ponderava que não existem duas pessoas 

iguais no mundo, sendo justo e necessário o direito à igualdade da mesma forma que é legítimo o 

direito à diferença. 

Boaventura S. Santos, em palestra proferida no VII Congresso Brasileiro de Sociologia, 

realizado em 1995, há quase 20 anos, discorreu sobre paradigmas existentes na inclusão, explicando 

que de um lado está a igualdade e a integração social e do outro a desigualdade e a exclusão; ou 

seja, de um lado estão os princípios de emancipação e do outro os princípios da regulação. Na 

emancipação estão, segundo o autor, a igualdade, a liberdade e a cidadania e, na regulação, a 

desigualdade e a exclusão. Santos (1995, p. 2) considera que a desigualdade acontece pela 

integração subordinada, onde “quem está em baixo está dentro e a sua presença é indispensável” e 

na exclusão “quem está em baixo está fora”. 

Para Lancillotti (2003), a inclusão só se aplica porque vivemos numa sociedade excludente e 

essa exclusão, de acordo com Sawaia (1999), especificamente no caso da sociedade brasileira, é 

reforçada e reproduzida a ponto de ser aceita do nível social, como por parte do próprio excluído, 

trazendo uma naturalização para o ciclo da exclusão. 

Paugam (1999), em seus estudos sobre as transformações do mercado de trabalho, chama 

atenção para a desqualificação social com enfraquecimento dos vínculos sociais e consequente 

marginalização de certos segmentos da população. Para Paugam (2003, p.47), o estudo da 

desqualificação social é: 
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estudar a diversidade dos status que definem as identidades pessoais, ou seja, os 

sentimentos subjetivos acerca da própria situação que esses indivíduos experimentam 

no decorrer de diversas experiências sociais, e, enfim, as relações sociais que mantém 

entre si e com o outro”. 

De uma forma muito superficial em comparação à complexidade e à grande contribuição 

que trouxe os estudos de Paugam (2003), podemos inferir que a construção conceitual da 

desqualificação social está ligada ao processo de exclusão e que perpassa três fases: de fragilidade, 

de dependência e de ruptura. Na fragilidade, existem experiências sofridas e que acarretam sensação 

de inferioridade social, que levarão à fase seguinte, que é a de dependência. Segundo o autor, essa 

fase é onde os serviços sociais se responsabilizam pela pessoa, que a essa altura nunca trabalhou ou 

desistiu de trabalhar. Caso o indivíduo apresente por muito tempo a situação de dependência, ela 

pode levar a última fase do processo, que é a ruptura. 

Para Paugam (2003), a soma de fracassos sucessivos, como não conseguir trabalhar, não 

manter o emprego ou a perda de contato com a sociedade pode conduzir a marginalização. Nesse 

sentido, Pizzio (2009, p. 222) entende que “os indivíduos em situação de marginalização se 

revestem de um status de inferioridade social, que, além de impedi-los de aprofundar um 

sentimento de pertencimento, serve de barreira que impede uma inserção adequada como cidadão”. 

A noção de deficiência que foi produzida histórica-culturalmente construiu uma visão do ser 

estigmatizado, não eficiente, incompleto e não adaptado corroborando para sua invisibilidade e 

exclusão, também características da desqualificação. Pizzio (2009, p. 223) chama essa 

invisibilidade de noção de ausência “que consiste em demonstrar que, o que não existe, na 

realidade, foi produzido para permanecer oculto por relações sociais injustas e predatórias”. 

Existem um número considerável de adultos com deficiência intelectual, que não tiveram 

nenhum acesso à escola regular. Existem também aqueles que vivenciaram experiências escolares, 

mas que não tiveram acesso a práticas educativas que favorecessem ou objetivassem a 

aprendizagem e consequentemente uma inclusão laboral. 

A metodologia do emprego apoiado vem, cada dia mais, ganhando força no Brasil e 

desponta como uma possível metodologia afirmativa para sanar a deficiência da escola em relação a 

aprendizagem, qualificação e inclusão da pessoa adulta com deficiência intelectual que pretende 

ingressar em ambiente de trabalho. 

Nas palavras de Romeu Sassaki (2010), “Emprego Apoiado não tem resposta para tudo, mas 

está aberto a inclusão”. Para Betti (2019), o EA “é uma metodologia que visa a inclusão no mercado 
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de trabalho competitivo de pessoas em situação de incapacidades mais significativas, respeitando e 

reconhecendo suas escolhas, interesses, pontos fortes e necessidades de apoio”. 

No EA, um dos pressupostos é a presunção de empregabilidade para todos. Para Betti 

(2014), é a situação que gera uma incapacidade mais significativa para se conseguir um trabalho e 

não o indivíduo que possui uma incapacidade mais severa. O EA deixa de lado o modelo médico e 

focaliza no modelo social que proporcionará uma mudança na situação de incapacidade do 

indivíduo e será alterada na medida em que for implementado um eficaz plano de apoio que 

possibilite um justo confronto com as barreiras ambientais que prejudiquem ou impeçam a 

realização de atividades na comunidade, trabalho e estudo. Dessa forma, preconceitos que vêm 

junto ao usuário do EA, como falta de escolarização e pouca formação profissional, são eliminados.  

A metodologia do EA está baseada numa prática educativa própria que gera aprendizagem 

constante, pautada no desenvolvimento de habilidades e competências que acontece na prática, em 

um meio não formal, que enfatiza as qualidades e aptidões de cada sujeito, fundamentada nos 

apoios específicos necessários para cada trabalhador. Para Cooker, Osgood e Clouse (1995), o EA 

se revela eficaz por ter uma prática educativa que deixa de acontecer em estruturas intermediárias e 

simuladas e passa a acontecer no posto real de trabalho e, por isso, mais condizente com o princípio 

da normalização e desinstitucionalização. 

A problemática que o presente trabalho pretende discutir é de que maneira as práticas 

educativas da metodologia do emprego apoiado podem romper com a exclusão e desqualificação da 

pessoa com deficiência intelectual, contribuindo para a inclusão em ambiente de trabalho. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A inclusão de pessoas com deficiência intelectual em ambiente de trabalho é um processo 

social, que não é neutro e gera efeitos tanto na vida da PcDI, como na sociedade em geral. Para 

entender melhor como acontecem essas relações e interações sociais, adotou-se a Teoria das 

Representações Sociais (TRS) como referencial teórico-metodológico. Tal escolha se justifica por 

se tratar de uma teoria que propicia compreender o que diferentes grupos sociais pensam a respeito 

de determinado objeto. Como afirma Campos (2012: 14), o interesse que suscita a TRS “vem em 

parte de seu potencial de explicação do pensamento cotidiano dos grupos sociais e seus postulados 

quanto à imbricação desta modalidade de pensamento e as práticas sociais”. 
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A possibilidade de relacionar as representações sociais com as práticas sociais, potencializa 

a ideia de que a TRS pode contribuir com possibilidades de mudança e, dentro dessa perspectiva, 

reforça a ideia de que a TRS é importante para o tema práticas educativas na inclusão do PcDI no 

ambiente de trabalho. Lemos, Costa e Lima (2013, p.44) chamam atenção que o mundo simbólico 

dos sujeitos se forma nas práticas sociais e “o enfoque psicossocial possibilita aos estudos de RS 

impactar tanto a realidade social quanto a vida dos sujeitos, potencializando melhoras no nível socio 

educacional das pessoas”. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa ainda em andamento é do tipo qualitativa apoiada no paradigma construtivista-

social por entender que existam realidades múltiplas e que nelas sujeito e objeto trabalham juntos 

para a elaboração da compreensão do fenômeno social estudado. 

Esse tipo de pesquisa possibilita identificar as possíveis representações sociais da prática 

educativa utilizada na metodologia do Emprego Apoiado para a inclusão da PcDI no ambiente de 

trabalho, buscando compreender como esses grupos impõe suas visões, crenças e práticas. Para 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000, p. 131), a pesquisa qualitativa parte do pressuposto de 

que “as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu 

comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo 

imediato, precisando ser desvelado”. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O presente trabalho é parte de uma tese de doutorado de Representações Sociais de práticas 

educativas do Consultor de Emprego Apoiado, que ainda está em andamento. Até o momento, a 

pesquisa parece constatar que após tanto tempo sendo permeada pela exclusão e desqualificação, a 

inclusão de PcDI ainda sofre reflexos de uma prática educativa que não empodera a pessoa a ser 

incluída e, portanto, parece não ser efetiva e totalitária. 

Aparece na pesquisa também a falta de incentivo de políticas públicas que viabilizem o uso 

da metodologia do Emprego Apoiado. Atualmente, corre na Câmara dos Deputados do Brasil, o 

Projeto de Lei nº 2.190 que propõe a regulamentação do EA. Em contrapartida, existe também um 

outro Projeto de Lei 6159/19, que traz em seu bojo modificações importantes na atual Lei de Cotas, 

que é uma ação afirmativa para a inclusão laboral e que, aparentemente, acarretará num retrocesso 
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no processo e poderá, inclusive, impossibilitar a viabilização do uso da metodologia do EA, 

trazendo prejuízos incalculáveis para a sociedade. 

CONCLUSÕES 

Nesse contexto, aparentemente sociedade, escola e empresa possuem responsabilidades que 

coexistem e devem fazer os ajustes necessários para suprir às questões de todo e qualquer indivíduo 

em relação ao trabalho. 

Até o presente momento, observou-se que a metodologia do EA é efetiva em propiciar a 

inclusão tanto das chamadas deficiências leves como das pessoas em situações de incapacidade 

mais significativas. Dessa forma, o EA aparentemente colabora para o processo de inclusão efetiva 

com vistas à produtividade da pessoa com deficiência e pode vir a ser uma importante metodologia 

que ajudará as empresas a não contratarem pelo simples fato de cumprir a cota, mas sim porque as 

habilidades e funcionalidades dessas pessoas contribuem para a empresa. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivos analisar como a metodologia do Emprego Apoiado (EA) pode 
contribuir para a inclusão de Pessoas com Deficiência Intelectual (PcDI) no mercado de trabalho e 
identificar as Representações Sociais de consultores de emprego apoiado a respeito das práticas 
educativas que possibilitem a inclusão em ambientes de trabalho de Pessoas com Deficiência Intelectual 
(PcDI). A pesquisa é qualitativa apoiada no paradigma construtivista por entender que existam 
realidades múltiplas e que nelas sujeito e objeto estão trabalhando juntos na elaboração da compreensão 
do fenômeno social estudado, buscando compreender como esses grupos impõe suas visões, crenças e 
práticas. O referencial teórico utilizado é a Teoria das Representações Sociais (TRS), por se tratar de 
uma teoria que propicia compreender o que diferentes grupos sociais pensam a respeito de 
determinado objeto. Como afirma Campos (2012, p.14), o interesse que suscita a TRS “vem em parte 
de seu potencial de explicação do pensamento cotidiano dos grupos sociais e seus postulados quanto à 
imbricação desta modalidade de pensamento e as práticas sociais”. A pesquisa, ainda em andamento, 
destaca a falta de políticas públicas que possibilitem o uso da metodologia do EA, aponta resquícios de 
exclusão e desqualificação que dificultam a inclusão efetiva e aponta como desafios para a inclusão de 
Pessoas com Deficiência Intelectual em ambiente de trabalho a pouca escolaridade, a falta de cultura 
inclusiva nas empresas, o preconceito e a dificuldade das empresas de compreender a importância do 
trabalho apoiado, práticas educativas excludentes baseadas no modelo médico, a falta de 
regulamentação legal da metodologia do EA, pouco ou nenhum empoderamento da pessoa com 
deficiência intelectual e políticas públicas que dificultam a inclusão em ambiente de trabalho. 

Palavras-chave: Inclusão, emprego apoiado, práticas educativas, representações sociais 
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INTRODUÇÃO 

 A compreensão do processo de inclusão do aluno com deficiência no ensino superior passa 

antes pelo conhecimento sobre essa população. O Censo demográfico de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que buscou identificar as deficiências (visual, auditiva, 

motora) e os graus de severidade a partir da percepção da população apontou um total de 

45.606,048 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a 23,9% da população (IBGE, 

2012). 

 Ainda em relação a esses dados verificou-se que na idade de 0 a 14 anos “apenas na 

deficiência visual, a população feminina apresentou um maior percentual de deficiência (5,9%) em 

comparação com a população masculina (4,8%)” (IBGE, 2012, p. 75). Quanto à deficiência visual 

no grupo etário de 15 a 64 anos “o percentual de população feminina (23,1%) também superou o 

percentual de população masculina (17,1%). Situação semelhante ocorreu para a deficiência 

motora” (IBGE, 2012, p. 75). 

Sobre a taxa de alfabetização os dados revelaram que para as pessoas de 15 anos ou mais de 

idade com pelo menos uma deficiência foi de 81,7%, enquanto para a mesma faixa etária sem 

deficiência foi de 90,6%. Quanto ao nível de instrução 61,1% dessa faixa etária com deficiência não 

tinha instrução ou possuía apenas o fundamental incompleto, já na população que não relatou 

deficiência a taxa de ausência de instrução ou fundamental incompleto era de 38,2% (IBGE, 2012). 

No ensino superior essa diferença foi de “6,7% para a população de 15 anos ou mais com 

deficiência e 10,4% para a população sem deficiência” (IBGE, 2012, p. 82). Outro indicador refere-

se ao nível de ocupação que para as “pessoas de 10 anos ou mais de idade foi de 53,3%, enquanto, 

para a parcela daquelas com pelo menos uma das deficiências investigadas foi de 46,2%” (IBGE, 

2012, p. 86). 

A partir desses dados pode-se compreender que o problema da inclusão da pessoa com 

deficiência passa pelo mundo do trabalho, da escola e outros contextos. Em termos de política 

educacional a inclusão no ensino superior foi perspectivada pelo Programa de Inclusão no Ensino 

Superior (INCLUIR), que, amparado em dispositivos legais e em orientações de organismos 

internacionais, tem como meta a democratização do ensino visando grupos populacionais em 

situações de vulnerabilidade social, com a finalidade de assegurar o direito da pessoa com 

deficiência à educação superior. O Programa Incluir é uma ação afirmativa a favor da inclusão na 

educação superior da pessoa com deficiência, financiando projetos com vistas a romper o contexto 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 670 

de exclusão na busca por uma educação de qualidade. Além disso, pretende beneficiar a população 

que apresenta deficiência nas instituições federais de educação e, também, fomentar a criação e a 

consolidação de Núcleos de Acessibilidade. (BRASIL, 2013).  

Todas as linguagens acadêmicas utilizadas dentro da Instituição precisam ser vistas com o 

propósito de oferecer o conhecimento por meio das habilidades desenvolvidas em cada 

sujeito.Nessa perspectiva de inclusão a educação bilíngue passa, então, a ser desejável como 

resultado das conquistas mais recentes da comunidade surda que valoriza a presença do profissional 

tradutor-intérprete de Libras/Português também neste nível de ensino.  

O Decreto Federal nº 5.626/05que regulamentou a Lei Federal nº 10.436/02, abordou entre 

outros aspectos a inclusão de Libras – Língua Brasileira de Sinais - como disciplina obrigatória em 

cursos de formação de professores e a formação de docentes e tradutores e intérpretes de Libras em 

cursos de Letras, bem como a certificação da proficiência linguística em Libras, em exame 

nacional. Entretanto “a simples inserção de alunos com necessidades educativas, sem nenhum tipo 

de apoio ou assistência ... pode redundar em fracasso, na medida em que esses alunos apresentem 

problemas graves” (BUENO, 1999, p. 7). 

A transversalidade da Educação Especial tem avançado aos poucos nas instituições de 

Ensino Superior, no que se refere à educação inclusiva, uma vez que as garantias de condições de 

acesso, permanência e ensino qualificado aos alunos não são permanentes.O direito ao acesso à 

educação superior pressupõe reconhecer as necessidades de políticas públicas dirigidas ao 

reconhecimento da Libras, como primeira língua, e a Língua Portuguesa (oral e/ou escrita), como a 

segunda, em diferentes contextos educacionais (ensino comum ou especial). 

Segundo Quadros (2008, p. 113) “o surdo tem o direito de acesso a universidade de curso 

profissionalizante, na formação em pedagogia e qualquer licenciatura. É importante desenvolver a 

capacitação cognitiva na Língua de Sinais”. A adaptação a essa nova realidade dependerá de suas 

características pessoais, habilidades, de sua história e da forma como encara esse período de 

desenvolvimento próprio da faixa etária do jovem adulto, marcado pela construção da identidade, 

da autonomia, de ideais e de relações interpessoais (FERREIRA, ALMEIDA, SOARES, 2001). 

De acordo com Pedreira (2007) a inclusão do sujeito surdo deve considerar a percepção do 

próprio sujeito. Dessa forma, a Instituição com o apoio do professor, deve possibilitar que o sujeito 

surdo se sinta incluído, capaz de obter um aprendizado, evitando assim a evasão desses alunos.  
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Considerando o contexto a política para inclusão no ensino superior, assim como o contexto 

da Língua Brasileira de Sinais este trabalho investigou a percepção de alunos surdos em relação ao 

curso de Graduação em Letras Libras, principalmente, em relação aos aspectos pedagógicos. 

METODOLOGIA 

Os participantes foram cinco sujeitos surdos que frequentaram o curso de Graduação em 

Letras Libras da UFMT, entre os anos de 2014 e 2017, com idade entre 24 e 42 anos. Do total, 

quatro participantes já possuíam Ensino Superior completo e todos trabalhavam na época da 

pesquisa.  

A partir de realização de entrevista individual foi feita a transcrição da Língua de Sinais para 

a Língua Portuguesa. A análise das respostas foi baseada a partir da estruturação de Bogdan e 

Biklen (1994) para Códigos de processo. Segundo os autores esses códigos referem-se à codificação 

de palavras e frases que facilitam a categorização das sequências de acontecimentos e são usados na 

ordenação das histórias de vida.  

Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido constante no 

projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (Parecer n. 3.110.809). 

RESULTADOS 

Os participantes tiveram o primeiro contato com a Libras com a idade entre 7 a 33 anos. Do 

total, 3 deles em Centros Especializados para surdos e 2 na família. Em relação ao tipo de surdez 

quatro participantes relataram possuir surdez bilateral, que significa perda auditiva em ambos os 

ouvidos. Uma perda auditiva bilateral pode ser tanto simétrica como assimétrica 

De modo geral, os participantes relataram que há muitas deficiências nos recursos 

pedagógicos e na infraestrutura do curso. Os instrumentos didáticos não eram específicos, 

apropriados para os surdos. O acesso à biblioteca era restrito por não conter materiais em Língua de 

Sinais. As aulas eram expostas somente em datashow. Também consideraram que se o curso fosse 

no período noturno, o índice de evasão seria menor. Os relatos abaixo expressam  

“Os materiais utilizados nas aulas não eram específicos para os surdos. Só tínhamos 

data show, lousa e o professor”. (P1) 

 “Não havia materiais específicos. Somente aulas com slides e computador”. (P2) 
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 “Não tinha recursos diferentes, apropriados para os surdos. Somente uso da 

biblioteca, onde não há livros em LS”. (P3) 

“Os materiais didáticos não eram diferentes. Os professores não interagiam conosco 

como deveria ser. Não nos encorajavam nem aconselhavam para que tivéssemos um 

futuro promissor tanto na nossa própria língua, quanto na Língua Portuguesa, pois a 

comunicação entre surdos e ouvintes não é fácil. Não perguntavam do que 

precisávamos, quais materiais gostaríamos de acessar, faltava diálogo e informações 

sobre as nossas necessidades na aula e de como queríamos que fosse. Faltou ter aulas 

diferentes e materiais apropriados. É importantíssimo que o professor tenha perfil de 

professor, seja profissional, ame, que tenha paciência e bondade. Sendo assim, muitos 

alunos surdos conseguirão vencer as dificuldades e terão ânimo para concluir o curso 

de Letras Libras”. (P4) 

 “As aulas eram somente através de slides. Em minha opinião, o surdo precisa 

interagir mais com o ouvinte. Sentir-se igual, capaz, não se diminuir. Se igualar na 

sociedade, na escola, na família. O surdo precisa pensar no seu futuro igual os 

ouvintes. Antigamente era diferente para o surdo, era mais difícil, mas hoje não. O 

surdo precisa querer aprender, pedir ajuda aos ouvintes e se esforçar muito mais, 

mesmo não tendo os recursos apropriados para nós, surdos. Muitos abandonam o 

curso por acharem difícil frequentar a universidade, assistir às aulas, pesquisar, 

estudar os conteúdos e não conseguem assimilar quase nada. Outros evadem porque às 

vezes não querem mesmo saber de nada, somente frequentar festas e conviver com os 

surdos. Não querem e não gostam de interagir com os ouvintes. Então acho que o 

problema está somente na falta de esforço do surdo em se desenvolver na 

universidade. (P5) 

É importante ressaltar que a formação dos profissionais no ensino superior é percebida pelas 

condições proporcionadas pela infraestrutura. Sendo assim, as condições neste aspecto podem 

facilitar ou dificultar o desenvolvimento do estudante universitário. Quando se fala de universidades 

públicas, a infraestrutura acaba tendo um grande destaque, devido ao sucateamento vivido por elas, 

principalmente no que se refere às suas condições físicas, que geram obstáculos para o bom 

andamento das atividades acadêmicas. 

Muitos problemas que envolvem o ensino superior estão localizados na falta de recursos, 

sendo esses muitas vezes, insignificantes ou inexistentes. A universidade é uma instituição social e, 

como tal, exprime, de maneira determinada, a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade 

como um todo. Sendo assim, a universidade pública sempre foi uma instituição social, isto é, uma 
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ação social, uma prática social, fundada no reconhecimento público de sua legitimidade e de suas 

atribuições, em um princípio de diferenciação, que lhe confere autonomia perante outras 

instituições sociais, e é estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e 

legitimidade internos a ela (CHAUI, 2003). 

Grasel (2000) ressalta que a qualidade e a melhoria do ensino superior brasileiro estão 

intrinsecamente ligadas à identificação e atenção aos fatores que explicam o nível de qualidade das 

instituições: instalações, estrutura, serviços acadêmicos, suporte financeiro, política de avaliação 

institucional, planejamento institucional, jornada de trabalho, qualificação docente, qualificação 

técnico-administrativa, relação professor/aluno, processos metodológicos do ensino, oferta de vagas 

e expansão de cursos e programas de pós-graduação. 

De acordo com Oliveira et al(1998), as organizações procuram mercadorias que possam 

proporcionar maior satisfação ou prazer a seus clientes. Nesse contexto, a procura por instituições 

públicas é proporcional à satisfação causada por elas em relação a outras instituições.Segundo 

Kotler (1994), se o desempenho do produto não atende às expectativas do consumidor, este fica 

desapontado; se atende às suas expectativas, fica satisfeito.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho objetivou investigar a percepção de alunos surdos evadidos do curso de 

Graduação de Letras Libras, entretanto, alguns questionamentos se fazem pertinentes levando-se em 

consideração dados de pesquisa e resultados deste trabalho, a saber,  osujeito surdo foi alfabetizado 

em Língua de Sinais?  Teve contato com intérpretes desde a Educação Infantil? Ele está realmente 

inserido nas Universidades? A sua língua materna, Libras, está sendo utilizada de maneira efetiva? 

Os professores estão se capacitando e aprimorando na Língua de Sinais?  

Foi possível observar que para o aluno surdo a Universidade muitas vezes não se apresente 

como uma conquista, ao contrário tem-se outros desafios semelhantes aos que foram encontrados 

em outros níveis de ensino (educação infantil e educação básica). Mesmo com a legislação vigente 

verifica-se que as instituições de ensino ainda precisam se preparar para receber o aluno com 

deficiência, de modo a aspirar metas e objetivos voltados para ações políticas e sociais que visem a 

inclusão e permanência. 
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INTRODUÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) garante que os sistemas 

de ensino devem oferecer aos educandos considerados como público-alvo da Educação Especial 

“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos” para atender às 

necessidades específicas desta clientela, dentre a qual estão os alunos com altas habilidades ou 

superdotação.  

Conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) tais estudantes “demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes 

áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes”. 

Apresentam também grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e na realização de tarefas 

de seu interesse.  

Cabe ressaltar que nos primeiros anos de vida algumas crianças manifestam precocidade em 

determinadas áreas quando comparadas aos pares de sua idade. Tal precocidade pode ser indicativa 

de superdotação ou de uma prematuridade temporária em determinadas habilidades que se 

normalizará no transcorrer do tempo.  

Dessa forma, para que se confirme uma ou outra hipótese, torna-se necessário um 

acompanhamento longitudinal, no qual o professor ocupa lugar de destaque, devendo observar as 

três características que, conforme Renzulli (1978) compõem o perfil de superdotação:  habilidade 

acima da média, comprometimento com a tarefa e a criatividade.     

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Foco deste trabalho, a inteligência lógico-matemática, é uma das 8 (oito) inteligências 

descritas por Gardner (2001). Está associada ao pensamento científico ou raciocínio indutivo; ao 

reconhecimento de padrões, ao uso da lógica para analisar problemas e levantar hipóteses; a 

discernir conexões entre elementos e informações (SABATELLA, 2005). Segundo Antunes (2006) 

“manifesta-se com clareza em crianças que gostam de brincar com números, fazer continhas de 

cabeça e se animam com jogos que lhes cobram lógica e estratégia”.  Vygotsky (1998) ressalta a 

importância de jogos e brincadeiras, pois “as maiores aquisições da criança são conseguidas no 

brinquedo” (VYGOTSKY, 1998).  

Ao trabalhar a experiência do jogar, em um primeiro momento, é necessário não 

realizar cortes que afastem o aprendente da situação de vivenciar experiência do 
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ganhar e perder. Em um segundo momento, ao entrar em contato com as regras, o jogo 

trará um novo recorte sobre os problemas estabelecidos pelo ato de jogar 

(NASCIMENTO, 2019, p. 22). 

Nesse contexto é importante ressaltar o avanço das novas tecnologias e o uso do computador 

nos espaços escolares. Para Tajra (2012), o ganho dos recursos tecnológicos, no âmbito 

educacional, está relacionado à sua característica de interatividade e às enormes possibilidades de 

ensino individualizado. Assim, o uso do computador e dos programas educacionais que se utilizam 

de brincadeiras e jogos, tornam-se instrumentos importantes para a identificação e estímulo das 

potencialidades dos alunos com altas habilidades ou superdotação.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho aqui apresentado, iniciado em setembro de 2019, configura-se como um estudo 

de caso, com observação participante e enfoque na pesquisa-ação, permitindo a cooperação entre o 

pesquisador e o sujeito da pesquisa (THIOLLENT, 1985). É desenvolvido numa escola da rede 

pública do município de Barra Mansa/RJ pela professora de Informática Educacional, ao perceber 

que Arthur- nome fictício aqui adotado-  5 anos e 6 meses de idade, aluno do Pré II, apresentava 

grande facilidade em atividades com formas geométricas, nomeando-as corretamente; reconhecia e 

denominava todas as cores; demonstrando também grande predileção por jogos envolvendo 

números e quantidades. Tal precocidade suscitou na professora a hipótese de Arthur ter perfil de 

superdotação, exigindo, para que se confirmasse ou não, avaliação e acompanhamento mais atentos 

e contínuos. “(...) é recomendada a identificação dos alunos superdotados desde a pré-escolar para 

oferta de atendimento educacional especializado” (DELOU, 2012).  

Após levantamento dos jogos interativos do software livre GCompris, instalado nos 

computadores do Laboratório de Informática, foram trabalhados o “Algoritmo” e “Sudoku de 

Símbolos”.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A importância da identificação da criança precoce na escola se dá porque: 

1º) Caso a criança não seja identificada como precoce, as expectativas dos professores 

em relação ao seu desempenho serão aquém de suas possibilidades, gerando um 

desânimo e possivelmente uma desistência da criança em alcançar seu verdadeiro 

potencial, conformando-se à normalidade das exigências da sala de aula. Isso é uma 
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das fontes do efeito pigmalion negativo cunhado pelo autor, pois a criança é 

incentivada a não expressar suas verdadeiras potencialidades, esquecer-se de seu 

brilhantismo para atingir patamares mais baixos. (...) 

2º) Por outro lado, as crianças identificadas cedo deveriam ter seu ritmo de 

desenvolvimento respeitado (...) o fato da criança precoce ser de fato criança, querer 

brincar, apresentar um desenvolvimento psicomotor dentro da faixa etária não 

significam imaturidade, apenas uma conformação de alguns aspectos com a questão 

cronológica. Não se pode, no entanto, atrasar o desenvolvimento intelectual da criança 

por esse motivo (FELICIANO, 2019, p. 21). 

Além disso, configura-se em um direito assegurado pela LDB (1996), que diz: 

Art. 59-A.  O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas 

habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, 

a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento 

pleno das potencialidades desse alunado. 

Parágrafo único.  A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou 

superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido 

no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos 

de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades 

do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento. 

No trabalho de Informática Educacional descrito neste estudo de caso, a atividade 

“Algoritmo” foi utilizada em duas aulas de 45 minutos, no mês de setembro. Apresenta na tela 

(figura 1) uma sequência de figuras, que deve ser completada dentro de uma lógica, clicando-se o 

mouse na imagem correta. Ao finalizar a tarefa, surge um pinguim sorrindo e dando parabéns 

através de mensagem de voz; passando a seguir, para um novo desafio, com um maior número de 

elementos e combinações mais complexas. Arthur demonstrou grande facilidade para completar 

cada etapa do jogo e grande concentração ao realizá-lo.  
Figura 1. Jogo Algoritmo do GCompris (tela do computador) 

 
Fonte: arquivo pessoal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#art59a
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O jogo “Sudoku de Símbolos” (figura 2) foi trabalhado em quatro aulas de 45 minutos cada, 

duas em outubro e as outras duas em novembro. Na atividade, os símbolos devem ser colocados de 

forma exclusiva numa linha e numa coluna, indo do nível mais elementar ao mais complexo, onde é 

possível clicar em um quadrado vazio e inserir o provável símbolo correto. Novamente Arthur 

demonstrou grande foco na tarefa, realizando-a com destreza.   
Figura 2. Aluno em atividade de Sudoku de formas geométricas/GCompris. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

Ainda no mês de novembro, Arthur demonstrou talento diferenciado em desenho feito 

durante atividade livre utilizando o programa Tux Paint (figura 3). Tal indicador pode sinalizar uma 

habilidade maior também em tal área, merecendo observação mais próxima no decorrer do ano 

letivo de 2020.  
Figura 3. Aluno em atividade do programa Tux Paint 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

(...) é importante evidenciar que alunos identificados com altas habilidades ou 

superdotação ainda estão muito aquém do esperado e não são sinalizados no Censo 

Escolar, instrumento utilizado como fonte para a formulação de políticas públicas 

educacionais. Forma-se, portanto, o “Ciclo Vicioso da Invisibilidade”, no qual a 

situação inicial conduz novamente ao estado originário (LINHARES, 2019, p. 88). 
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CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos têm demonstrado que o uso intencional e mediado da informática 

educativa através de programas de softwares educativos livres pode se tornar um instrumento capaz 

de revelar a precocidade em alunos da Educação Infantil, bem como ser utilizado para que se 

confirme ou não a superdotação. Cabe ao professor que acompanha as crianças na realização das 

atividades, o olhar atento às suas características, quando comparados aos seus pares de idade, caso 

venha a demonstrar habilidades superiores. 
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Resumo 

A construção de uma escola inclusiva deve buscar formas variadas para estimular e enriquecer a prática 
pedagógica, valendo-se de métodos, técnicas e recursos para atender às necessidades específicas de 
todos os educandos, inclusive os considerados público-alvo da Educação Especial: aqueles com 
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Estes últimos 
podem ser reconhecidos pelo seu alto desempenho, mas não são incluídos nas práticas pedagógicas. O 
presente trabalho relata a experiência da informática como ferramenta de identificação de altas 
habilidades ou superdotação de um aluno na área da inteligência lógico-matemática. Tal inteligência 
possui como característica a habilidade superior em atividades que exijam raciocínio lógico e resolução 
de problemas, sendo típica de engenheiros, matemáticos e programadores. Utiliza como ferramenta os 
jogos do software educacional livre GCompris. Tem como base o conceito de precocidade, a Teoria 
das Múltiplas Inteligências de Howard Gardner e na Teoria dos Três Anéis de Joseph Renzulli. Recorre 
à metodologia do estudo de caso e enfoque na pesquisa-ação.  É desenvolvido desde setembro de 2019 
pela professora do Laboratório de Informática Educacional de uma escola pública da rede municipal de 
Barra Mansa / Estado do Rio de Janeiro, ao observar a precocidade de um aluno em atividades 
envolvendo a lógica e possibilitando a observação mais próxima de comportamentos específicos de 
alunos com altas habilidades ou superdotação.  Os resultados obtidos demonstram, até o momento, 
que o uso mediado deste software pode se tornar uma ferramenta capaz de identificar se a precocidade 
apresentada é indicativa de superdotação ou de prematuridade temporária em determinadas habilidades.   

Palavras-chave: Altas Habilidades ou Superdotação; Informática Educacional; Inteligência lógico- 
matemática; Precocidade 
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INTRODUÇÃO 

Diante da necessidade de incluir não só os surdos, mas sim todas as pessoas com 

deficiência, abrangendo não só o ambiente escolar, mas todos os ambientes sociais foi criada a Lei 

nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, instituída em 06 de julho de 

2015, com o objetivo de assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos 

e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania. 

O uso de Libras, a língua oficial dos surdos brasileiros, foi aprovado pela Lei 10.436 de 24 

de abril de 2002 e pelo Decreto 5.626 de dezembro de 2005, para facilitar a comunicação e a forma 

de expressão, na sua utilização entre as comunidades surdas do Brasil. 

E de acordo com a Lei 10.436, Art. 4º, os professores devem receber uma formação prévia 

para atender as necessidades dos alunos surdos, não pode simplesmente aderir à inclusão destes em 

sala de aula e esperar que eles sejam bem assistidos. É obrigação dos sistemas educacionais, nos 

âmbitos municipal, estadual e federal garantirem a inclusão nos cursos de formação para os 

profissionais poderem aprender a Língua Brasileira de Sinais e estarem aptos a atender este público 

sempre que for necessário, com a presença de um intérprete. 

O objetivo desse trabalho é analisar as percepções dos professores e do intérprete de Libras, 

com relação ao ensino de Biologia para alunos surdos.  

Atualmente, os professores ainda têm dificuldades para ensinar surdos, sendo os recursos 

visuais, os mais utilizados para atender este público. Para tanto, questiona-se: quais limites e 

possibilidades do uso de recursos didáticos no ensino de Biologia para alunos surdos? É importante 

analisar e refletir sobre as formas de aprendizado dos alunos surdos. No ensino de Biologia não é 

diferente, por isso, a importância de além da comunicação por meio da Libras, o uso de recursos 

didáticos, para estimular o interesse dos alunos surdos, ampliar suas percepções e auxiliar na 

compreensão dos conteúdos.  

PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES E DO INTÉRPRETE SOBRE O ENSINO DE BIOLOGIA 

NAEDUCAÇÃO DE ALUNOS SURDOS 

A entrevista foi desenvolvida com 2 professores e 1 intérprete, para manter a privacidade 

dos entrevistados, os professores foram identificados como Professor 1 e Professor 2. O primeiro 

contato realizado durante a pesquisa foi com o Professor 1, e realizada a entrevista tanto com o 
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Professor 1 quanto com o intérprete, na sala dos professores do Colégio. Depois, foi realizada a 

observação no mês de março de 2019, perfazendo um total de seis aulas, durante três semanas. 

Alguns dias depois, foi realizada entrevista com o Professor 2, pois o Professor 1 foi 

transferido para um colégio de outro município. As entrevistas ocorreram de forma bem espontânea 

entre os partícipes da pesquisa, buscando coletar dados dos professores e do intérprete. 

Inicialmente perguntamos sobre as dificuldades encontradas para incluir os alunos surdos 

nas aulas de Biologia e se já fizeram algum curso sobre educação especial, como Libras, por 

exemplo.  

O Professor 1 disse: que “a dificuldade de incluir os alunos surdos nas aulas de Biologia é a 

falta de comunicação, a disponibilidade em usar os recursos áudio visuais do Colégio e a falta de 

qualificação dos profissionais docentes.” Ele destacou saber o básico da Libras.  

O Professor 2 falou: “Eu não possuo conhecimento em Libras. Muitas vezes a escola não 

conta com o auxílio de intérpretes para a mediação entre o professor e o aluno surdo, o que 

compromete consideravelmente a comunicação. Além disso, as terminologias científicas não 

possuem um sinal correspondente na linguagem de sinais.” 

A intérprete: “Tenho cursos em: Libras; Intérprete; Proficiência em tradução e interpretação 

Libras/Português e Português/Libras; Formação continuada de TILS (Tradutores e Intérpretes de 

Língua de Sinais). A minha maior dificuldade durante as aulas de Biologia são os nomes científicos 

e algumas palavras comuns, que muitas vezes não tem sinal.”  

É possível observar que falta formação para os professores atuarem de maneira adequada 

com os alunos surdos, daí a necessidade de ter a presença de intérprete, pois caso não houvesse 

intérprete na turma, seria quase impossível a compreensão dos alunos surdos quanto aos conteúdos 

de Biologia, devido a falta de comunicação com os professores de Biologia, por não estarem aptos a 

língua de sinais.  

Para Carneiro (2015, p. 37) “atuar com alunos com deficiência requer do professor um 

constante exercício de busca de novas alternativas de ensino, de compreensão sobre as variadas 

formas de aprender e ensinar.” 

Sobre a inclusão de surdos no ensino regular: 
Professor 1 falou: “Não está adequada nem suficiente. Falta qualificação dos profissionais 

docentes.”  
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Professor 2: “É importante para que haja a inclusão que os alunos “falantes” (termo utilizado 

pelo Professor 2 para se referir a alunos ouvintes) percebam as diferenças e aprendam a respeitar as 

diferenças. Apesar de positiva, a inclusão de alunos surdos, sem que haja profissionais para mediar 

a comunicação (intérpretes) é consideravelmente prejudicial, pois eles não se sentirão incluídos.” 

A intérprete: “Penso que falta um melhor preparo da instituição escolar, pois para que haja 

inclusão, a escola precisa estar adequada, para receber o aluno. Em algumas disciplinas dificulta o 

aprendizado do aluno, justamente devido ao fator adequação que precisa ser revisto nas escolas 

regulares.” 

Assim, podemos dizer que a maior dificuldade para a inclusão de alunos surdos na escola 

regular é a falta de formação dos docentes para uma adequada comunicação entre aluno e professor. 

Por um lado os professores dominam os conteúdos específicos, mas não dominam a Libras e o 

intérprete domina a Libras, mas não domina os termos científicos da disciplina que por sua vez não 

apresentam sinais, o que dificulta a comunicação com o surdo, mesmo em Libras.  

Segundo Aragão (2015, p. 84) “(...) a implantação da Educação Inclusiva implica uma nova 

postura da escola regular, valorizando a diversidade em vez da homogeneidade.” De fato a inclusão 

já existe e é aceita pelas diferentes instituições de ensino, é lei, porém ainda não é uma realidade, 

porque ainda existem falsos tipos de inclusão.  

Quanto ao uso de recursos didáticos nas aulas de biologia, se estes são diferentes para os 

alunos surdos e quais são os mais adequados para trabalhar os conteúdos de Biologia para os alunos 

surdos: 

O Professor 1, respondeu: “Costumo utilizar vídeos, quando está disponível o datashow, 

pois, devido a quantidade de turmas e de professores no Colégio é difícil agendar o uso do recurso. 

Na maioria das vezes faço desenhos no quadro, para melhor compreensão dos alunos surdos.”  

A intérprete: “Não utilizo, pois não dá tempo de usar outros recursos, o professor não pode 

esperar que o intérprete explique ao aluno com recursos manuais.” 

O Professor 2: “Utilizo o quadro branco, imagens, textos, exercícios, lúdico, slides e vídeos. 

Os recursos são os mesmos para todos os alunos durante as aulas. Em alguns casos é possível 

consultar a intérprete sobre a necessidade de alguma adequação do material.”  

Observa-se pelos depoimentos acima, que mesmo sem formação e com todas as dificuldades 

enfrentadas com relação à disponibilidade de tempo, de recursos financeiros e materiais 
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tecnológicos ou didáticos, o professor consegue, em algum momento, levar para sala recursos 

variados, de baixo custo e que substituem aqueles que de fato planejaram utiliza. 

Segundo Monteiro (2007, p. 06) tais métodos “são comprovadamente eficientes e essenciais 

nos processos educativos e de desenvolvimento do ser humano.” 

Ainda perguntamos, se os alunos surdos têm dificuldades com termos e/ou conceitos da 

Biologia e como eles conseguem resolver tal problema. 

O Professor 1: “Utilizo uma lista com significados dos termos, com antecedência ao 

conteúdo que será ministrado.”  

O Professor 2: “As terminologias muitas vezes não possuem correspondência na linguagem 

de sinais, dificultando a compreensão dos alunos surdos. Então, junto com a intérprete, é possível 

buscar sinais correspondentes na internet ou então seu significado pode ser descrito e sua 

terminologia “soletrada” (termo utilizado pelo Professor 2 para se referir a datilologia) em Libras.”  

A intérprete: “Os alunos surdos possuem dificuldades sim, pois são palavras novas, 

geralmente eu tento explicar o conceito de maneira sucinta e se tiver imagem que possibilite melhor 

compreensão procuro sempre mostrar.” 

Apesar das dificuldades encontradas pelos alunos surdos quanto à compreensão dos termos 

da Biologia, os professores buscam alternativas para suprir essa carência e contam principalmente 

com a intérprete, que estuda e busca possibilidades de atender tais alunos. Importante lembrar o que 

dizem Caetano; Lacerda (2018, p. 220) “não cabe, portanto, ao intérprete a função de ensinar, mas 

sim reproduzir de modo claro, ao aluno surdo, o que o professor está explicando.” Porém, para 

Lacerda; Santos; Caetano (2018, p. 185) “(...) na perspectiva da educação inclusiva de alunos 

surdos, o professor precisará ser parceiro do intérprete de Libras para que se ampliem as 

possibilidades de construção de conhecimentos desses alunos.”  

Diante do exposto, é importante enfatizar, a necessidade da interação entre o professor e o 

intérprete em sala de aula, para que eles trabalhem juntos, de forma colaborativa, antes mesmo da 

explicação dos conteúdos, no planejamento. 

Quando abordado sobre a situação atual da educação, os entrevistados evidenciam que a 

educação ainda precisa de mudanças que depende muito da política pública, de investimentos, 

melhor organização, enfim um conjunto de ações que visem valorizar o professor e incentivar a 

criticidade dos alunos. Sobre as sugestões para melhorar a educação dos alunos surdos. 
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A intérprete sugeriu: “Aulas expositivas, imagens, textos menores; provas adaptadas; melhor 

interação com professores, direção, coordenação; proporcionar oficinas com os alunos; recursos 

didáticos para a escola; sinalização da escola, para melhorar o processo de ensino aprendizagem dos 

alunos surdos.” 

O professor 1: “Acredito que a qualificação dos professores e a presença do intérprete, 

ajudam a melhorar a educação dos alunos surdos.”  

O professor 2: “Creio que apesar das variações regionais na língua de sinais, deveria haver 

um banco de sinais científicos (padronizado) aplicado as diferentes áreas para ajudar os estudantes 

nas terminologias científicas. Além disso, seria muito útil um livro didático adaptado para esse 

público.” 

Na busca por uma melhor qualidade de ensino para os alunos surdos, os entrevistados 

sugerem muitas alternativas, algumas são básicas outras são específicas para alunos surdos, como 

por exemplo, um livro adaptado para os surdos, conforme sugeriu o Professor 2. Porém, o objetivo 

de todos os envolvidos é oferecer melhores condições de ensino e aprendizagem. 

Segundo Rocha et al. (2015, p. 381) “O trabalho com alunos surdos é desafiador, porém 

motivador, principalmente ao saber que estes alunos, muitas vezes, são excluídos do meio escolar, 

inclusive dentro da própria sala de aula.” 

A interação entre os envolvidos por uma educação melhor, traz benefícios positivos na 

inserção dos alunos deficientes, por esse motivo é que se faz necessário as mudanças, para oferecer 

um futuro melhor àqueles que mais necessitam. 

CONCLUSÕES 

O trabalho buscou analisar as percepções dos professores e do intérprete de Libras, com 

relação ao ensino de Biologia para alunos surdos, por meio de duas etapas importantes, a 

observação e a entrevista.Os resultados deste estudo demonstram que ainda existem muitas 

dificuldades na inclusão dos alunos surdos, no ensino regular, no que diz respeito às estratégias de 

aulas quanto à utilização de recursos didáticos adequados aos conteúdos nas aulas de Biologia, 

formação de professores para ter o domínio da Libras, e,as dificuldades com termos e conceitos 

específicos da Biologia.  
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É muito importante para a educação dos alunos surdos e também para os alunos ouvintes, o 

uso de recursos didáticos para auxiliar nessas necessidades observadas ao longo dos depoimentos, 

pois visa despertar o interesse do aluno e melhorar o processo ensino-aprendizagem. 
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ANEXOS 

Roteiro de Entrevista para Professor e Intérprete de Libras 

Nome:Idade:Formação:Tempo de formação:Disciplinas que leciona:Tempo na educação especial: 

Cursos de educação especial? Libras? 

Quais as principais dificuldades encontradas para incluir os alunos surdos nas aulas de Biologia? 

O que você pensa sobre a inclusão dos surdos no ensino regular? 

Você utiliza recursos didáticos nas suas aulas? Quais? Para alunos surdos eles são diferentes? 
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Dos recursos didáticos, caso utilize, quais foram os mais adequados para trabalhar os conteúdos de 

Biologia para os alunos surdos? 

Os alunos surdos têm dificuldades com termos e/ou conceitos da Biologia? Como resolve o 

problema? 

O que você pode falar da situação atual da educação? 

Quais são as suas sugestões para melhorar a educação dos alunos surdos? 

Resumo 

O locus da pesquisa foi o Colégio Estadual de Ipiaú (CEI), na turma do 3º ano D, do ensino médio, 
turno matutino, no município de Ipiaú, no estado da Bahia, onde existiam dois alunos surdos 
matriculados. A escolha desse tema e dos alunos surdos faz referência à observação nas necessidades 
referentes a motivar o aprendizado desses alunos que são incluídos na educação básica sem que, na 
maioria das vezes, haja um preparo antes para recebê-los. O objetivo desse trabalho é analisar as 
percepções dos professores e do intérprete de Libras, com relação ao ensino de Biologia para alunos 
surdos. Professores e intérprete foram entrevistados e seus depoimentos foram analisados, por meio de 
uma pesquisa qualitativa. A obtenção de dados foi por meio da observação participante e de uma 
entrevista semiestruturada com dois docentes de Biologia e de um intérprete de Libras. Os resultados 
deste estudo demonstram que ainda existem muitas dificuldades na inclusão dos alunos surdos, no que 
diz respeito às estratégias de aulas quanto à utilização de recursos didáticos adequados aos conteúdos 
nas aulas de Biologia, formação de professores para ter o domínio da Libras, e,as dificuldades com 
termos e conceitos específicos da Biologia. Pretende-se contribuir na análisedos limites e das 
potencialidades do uso de recursos didáticos no ensino de Biologia para alunos surdos, pois o uso 
desses recursos para a educação dos alunos surdos e também para os alunos ouvintes é importante para 
despertar o interesse e possibilitar um melhor entendimento do conteúdo trabalhado em classe, 
principalmente para ajudar na compreensão de termos científicos que ainda não possuem sinais 
específicos de Libras, para melhorar a comunicação entre professores, intérpretes e alunos. 

Palavras-chave: Recursos didáticos. Libras. Ensino de Biologia. 
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INTRODUÇÃO 

O término da escolarização é um momento de insegurança para os jovens com ou sem 

deficiência. Todavia, para os estudantes com deficiência, em particular, para os com deficiência 

intelectual, esse é um período marcado não somente pela insegurança do futuro, mas por falta de 

oportunidades de continuidade dos estudos, inserção no mercado de trabalho e até mesmo de 

inclusão social. Este público sempre estará em uma condição de inferioridade, seja em virtude do 

tempo diferenciado da aprendizagem ou por padrões comportamentais diferente dos demais 

(SANTOS, 2006) 

Nesse sentido, Rodrigues (2011, p. 35), advoga que a desigualdade, não é apenas 

estabelecida pela condição da deficiência, no que diz respeito às questões físicas e/ou fisiológicas, 

fazendo com que esse indivíduo não corresponda ao padrão de normalidade estabelecido pela 

sociedade, “mas diz respeito também, às estruturas sociais, que são, na sua grande maioria, pouco 

sensíveis à diversidade e definem negativamente as pessoas com deficiência, estigmatizando-as”. 

A escolarização de pessoas com deficiência ainda se configura como um desafio para a 

escola, pois percebemos que em muitos casos, quando esses alunos finalizam o Ensino Médio, eles 

não apresentam aprendizado compatível com a série. Isso pode acontecer, em algumas situações, 

por escolarização inadequada, práticas pedagógicas incompatíveis com as dificuldades e 

capacidades do educando, entre outros fatores. Sendo assim, um caminho para uma possível 

escolarização destes estudantes é a flexibilização curricular aliada à individualização do ensino 

Para este grupo de alunos, é necessário que se pense intervenções em programas e serviços 

educacionais que os atendam, nas esferas escolar, social e laboral. Desta forma, no processo de 

escolarização dos alunos com deficiência é imprescindível que se proporcione o desenvolvimento 

de habilidades voltadas para o mundo do trabalho e vida independente. Mascaro (2016) corrobora 

com este entendimento quando afirma que as escolas devem promover uma formação que ofereça 

aos seus estudantes, serviços de qualidade centrados na inclusão deste aluno no mundo do trabalho 

e na vida adulta. A autora assegura ainda, que o preparo profissional deve acontecer durante o 

tempo em que o jovem ainda esteja na escola. Sendo assim, é mister que a escola desenvolva 

estratégias e práticas pedagógicas que ajudem esse estudante com deficiência nesta nova fase da 

vida, o pós-escola.  

Como postula Redig (2016) as escolas geralmente estão focadas no ensino acadêmico, e não 

geram oportunidades sobretudo aos jovens e adultos com deficiência intelectual, para a preparação 
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para a vida adulta e laboral. Porém, sem iniciativas nesse sentido, as chances de empregabilidade 

para os mesmos tornam-se inviáveis.  

Para garantir um ensino de qualidade para alunos com deficiência, em especial, com 

deficiência intelectual, é preciso construir práticas pedagógicas que contemplam as dificuldades 

desses educandos de forma a valorizar as suas competências. Marin e Maretti (2014) pontuam que 

um dos grandes entraves da inclusão escolar é propiciar o desenvolvimento específico de um 

indivíduo em um ambiente coletivo. Por isso, é necessário pensar em estratégias voltadas para a 

individualização do ensino que contemplem as maneiras particular ou diferente do aluno aprender. 

Nesse sentido, a individualização do ensino trata-se de uma medida garantida pela 

legislação, conforme a Lei 13.146/15 (BRASIL, 2015), no artigo 28, que garante que sejam 

adotadas “medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento 

acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a 

participação e a aprendizagem em instituições de ensino”. Sendo assim, a atividade pedagógica 

precisa ser pensada e organizada para prever a diferenciação do ensino sempre que necessário.  

Marin e Maretti (2014) sinalizam que a individualização, incide na adequação do ensino 

frente às demandas particulares do estudante. Entretanto, esta ação beneficia a aprendizagem 

também dos alunos sem deficiência. De acordo com Araújo (2008) a preparação de alunos com 

deficiência intelectual, para o período após a escola, deve incluir o planejamento para o trabalho e 

para a vida na comunidade, de modo geral. 

Sendo assim, o Plano Individualizado de Transição (PIT), tem se instituído como alternativa 

eficaz de impulsionar jovens com deficiência ao mercado de trabalho, sendo também um 

instrumento norteador para o processo de transição da escola para vida independente. Redig (2019, 

p.6) diz que o PIT serve para “organizar o processo de transição do estudante com deficiência da 

escola para a vida adulta e/ou mundo do trabalho, vida independente, sendo um dos eixos do PEI”.  

Soriano (2006), define o PIT como um instrumento, uma ferramenta, sob a forma de 

documento, no qual são registrados o passado, o presente e o futuro desejado dos jovens com 

deficiência. Neste instrumento devem constar informações sobre o cotidiano do indivíduo: contexto 

familiar, história médica, rotinas, valores e bagagem cultural, e ainda informação sobre a sua 

educação e formação. Importante lembrar que o PIT está estreitamente relacionado com o Plano 
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Educacional Individualizado – PEI1 e deve ser preparado o mais cedo possível, antes do final, do 

ensino fundamental. 

Carvalho (2018) pontua que o PIT interliga a escola e a sociedade, na medida em que 

quando se objetiva a inserção profissional do estudante, necessariamente sua escolarização deve se 

complementar com a formação profissional que por meio desse instrumento, se desenvolve em 

situação real de aprendizagem, uma vez que o PIT legitima a prática laboral em contexto real. 

O PIT proporciona um planejamento que tem por fim assegurar uma melhor inserção em 

atividades laborais ou outras metas que o aluno desejar como um curso profissionalizante, 

universidade etc., objetivando acabar com o abismo existente entre a escola e o mundo do trabalho. 

Reflete, então, um processo dinâmico que envolve as características dos jovens (competências, 

capacidades e expectativas), as exigências do setor empregador e a revisão permanente de um plano 

de ação (SORIANO, 2006). 

Importante destacar que tal como na elaboração do PEI, para o a construção do PIT, se faz 

mister que os professores recebam capacitações que os instrumentalize para a elaboração e 

avaliação deste instrumento. Se não houver uma formação apropriada, esses instrumentos tornam-se 

apenas mais formulários a serem preenchidos de forma aleatória e disfuncional. Já os professores de 

AEE, precisam vislumbrar o PIT como alvo para o desenvolvimento do aluno e sua vida após a 

escola, se tornando um agente facilitador do professor da turma comum na construção deste 

documento, tornando-se ainda um mediador entre o educando e a comunidade na qual o aluno 

começará seu processo de transição. Sendo assim, este estudante, terá a oportunidade de usufruir do 

seu direito de uma escolarização adequada e com expectativas laborais para afora dos muros da 

escola. 

Pensando nas questões discutidas acima, este trabalho está inserido no viés qualitativo da 

pesquisa mediante estudo de caso (YIN, 2001) pautado nos pressupostos da pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2011). Nesse sentido, consideramos que esta pesquisa-ação tem caráter de estudo de 

caso de sujeito único, na medida em que se trata de um trabalho sobre um determinado tema e 

situação em particular, de modo a consentir o aprofundamento do conhecimento sobre esta temática 

e, dessa maneira, contribuir para novas investigações. No caso desta pesquisa, a aplicabilidade do 

PIT com uma aluna com deficiência intelectual matriculada no 9º ano do Ensino Fundamental e a 

análise desse processo, encontra-se em consonância com esses pressupostos. 

 
1 Para maior aprofundamento sobre PEI ver Tannús-Valadão (2013); Mascaro (2017). 
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A pesquisa teve como participante focal uma estudante de 18 anos de idade com síndrome 

de Down, matriculada no 9º ano em uma Escola de Ensino Fundamental pertencente à rede de 

ensino profissionalizante do Estado do Rio de Janeiro. O campo aconteceu entre os meses de julho a 

dezembro de 2018 e os dados ainda estão sendo analisados. Desse modo, temos por objetivo neste 

trabalho apresentar o decurso da pesquisa ainda em andamento.  

Observando o caráter científico do mesmo, foram utilizados como instrumentos para a coleta 

dos dados, entrevistas semiestruturadas, observação participante, diário de campo, análise 

documental, inventário de interesses e Plano Individualizado de Transição. Lembrando que a 

análise dos dados em uma pesquisa-ação acontece simultaneamente com a coleta de dados. 

Entretanto, após a realização da pesquisa de campo e com os dados coletados, foi realizada a análise 

geral destas informações. 

Após o levantamento bibliográfico e documental das produções acadêmicas a respeito do 

tema, elencamos a participante da pesquisa.  A partir de então, iniciamos os procedimentos para a 

aplicação e acompanhamento do PIT, baseado nos interesses e competências da aluna. Para 

compreendermos melhor os interesses da aluna participante da pesquisa, utilizamos um inventário 

de interesses, adaptado de Thoma, Bartholomew, Scott (2011). Este instrumento consiste em um 

questionário, que pode ser realizado por meio de uma conversa, entrevista, para auxiliar que o 

sujeito perceba suas habilidades e interesses e consequentemente trace metas para alcançar os 

objetivos estipulados. 

Este instrumento foi utilizado como uma forma de elencar interesses e prioridades da 

estudante como um ponto de partida para a construção do PIT, bem como estabelecer os aspectos 

passíveis de intervenção, quando apontadas suas dificuldades. Após a análise de vários modelos de 

Planos de Transição advindos de realidades distintas como brasileira, portuguesa (SORIANO, 2006; 

CARVALHO, 2018) foi possível, construir um modelo próprio adaptado.  

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise de dados foi realizada a partir dos registros das observações feitas desde as 

primeiras reuniões e entrevistas efetuadas até as últimas entrevistas e avaliações. Além disto, 

desenvolveu-se na pesquisa, documentos próprios e documentos adaptados visando a aplicabilidade 

do PIT. 
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 A investigação se deu também com base nas observações sistemáticas e contínuas das 

atividades de campo e as informações advindas dessas observações compuseram os registros dos 

diários de campo, visando o replanejamento do trabalho quando necessário.  

 Como descrito acima, a primeira parte do PIT concentra-se nas informações pessoais do 

sujeito. Na entrevista inicial, a aluna relata que reside com sua mãe e com uma irmã mais velha, 

informações ratificadas por sua mãe, possui relativa autonomia nas tarefas domésticas, tais como, 

lavar a louça, colocar o lixo para fora. A mãe expõe que teme que algum acidente ocorra com sua 

filha nas atividades que julga perigosas como, manuseio de facas, panelas quentes etc. e por isso a 

estudante executa tarefas mais simples. A aluna informou que gosta de estudar, mas não se sente à 

vontade na escola. Gosta de ajudar sua mãe na loja da família, aprecia fotografia e demonstra 

interesse por artes como dança, ensaios fotográficos etc., possui poucos amigos, gosta de passear no 

shopping, gosta de cozinhar, arruma sua própria roupa, e costuma ficar sozinha em casa. 

 A partir das entrevistas iniciais, do Inventário de Interesses e de acordo com as habilidades e 

interesses da aluna, foram construídos os objetivos do PIT. Sendo o geral:  criar a conscientização 

de carreira a fim de promover autonomia e ampliar as possibilidades de interação da aluna na 

comunidade em que está inserida e o específico, inserir a fotografia como recurso, com a finalidade 

de registrar momentos, estabelecer conexões com os saberes acadêmicos e promover possibilidades 

laborais.  

 Após as entrevistas e o inventário de interesse para o preenchimento da primeira parte do 

Plano Individualizado de Transição e a partir das categorias do documento denominado 

“Indicativos para Implementação na Escola/Autoavaliação Escolar2” desenvolvido por National 

Post-school Outcomes Center, Eugene, Oregon (AVOKE; SIMON-BURROUGHS 2015), 

considerando o fato da aluna estar no segundo semestre do ano letivo decidiu-se trabalhar a 

consciência de carreira, o que seria o mais indicado visando o estabelecimento dos objetivos a 

serem propostos para a aluna em questão. 

CONCLUSÕES 

Apesar dos vários dispositivos legais existentes no Brasil relacionados à temática da 

transição das pessoas com deficiência para mercado de trabalho, o número de estudos que debatem 

a escola como um caminho de inclusão social e laboral ainda é escasso (REDIG et al, 2018). 

 
2 Predictor Implementation School/ District Self-Assessment 
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Almeja-se que os resultados desta pesquisa, possam contribuir e estimular a estruturação de 

diretrizes norteadoras para o trabalho pedagógico no sentido de viabilizar a inclusão social e laboral 

dos alunos jovens e adultos que têm deficiência intelectual.  

Há ainda uma longa estrada a caminhar na consolidação de uma escola que acolha à 

diversidade, como discorre Saviani (2007, p.63) “nós temos que atuar nas instituições existentes, 

impulsionando-as dialeticamente na direção de novos objetivos. Do contrário, ficaremos 

inutilmente sonhando com instituições ideais”.  
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Resumo: 

O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento que faz parte da dissertação que se 
encontra em fase final de elaboração. A temática concerne à importância de se pensar em estratégias 
eficazes para que estudantes com deficiência intelectual tenham condições de ingressarem no mundo 
do trabalho após a escola. A escolarização de pessoas com deficiência ainda se configura como um 
desafio para a escola, muitas vezes, por práticas pedagógicas incompatíveis com as dificuldades e 
capacidades do educando. Sendo assim, um caminho para uma possível escolarização destes estudantes 
é a flexibilização curricular aliada à individualização do ensino. Para garantir um ensino de qualidade 
para alunos com deficiência, em especial, com deficiência intelectual, é preciso construir práticas 
pedagógicas que contemplam as dificuldades desses educandos de forma a valorizar as suas 
competências. O PIT, tem se instituído como alternativa eficaz de impulsionar jovens com deficiência 
ao mercado de trabalho, sendo também um instrumento norteador para o processo de transição da 
escola para vida independente. Pensando nas questões discutidas acima, este trabalho está inserido no 
viés qualitativo da pesquisa mediante estudo de caso pautado nos pressupostos da pesquisa-ação. A 
pesquisa tem por objetivo implementar o PIT e acompanhar a sua aplicabilidade com uma aluna com 
deficiência intelectual matriculada no 9º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública do Rio de 
Janeiro. Os resultados preliminares são otimistas, portanto, almeja-se que os mesmos possam contribuir 
e estimular a estruturação de diretrizes norteadoras para o trabalho pedagógico no sentido de viabilizar 
a inclusão social e laboral dos alunos jovens e adultos que têm deficiência intelectual.  

Palavras-chave: Plano Individualizado de Transição; Individualização do Ensino; Deficiência 
Intelectual; Transição da escola para vida independente. 
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INTRODUÇÃO 

A promulgação da Lei n. 10.436 em 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2002) trouxe o 

reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, a garantia de que as instituições públicas 

devem apoiar a difusão da língua, e a inclusão do ensino de LIBRAS nos cursos de formação de 

professores e fonoaudiólogos. Entretanto, embora seja compreendida como a língua natural do 

surdo, a LIBRAS não pode substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa, fazendo com que 

o sujeito tenha acesso à esta última como segunda língua. 

Dadas as características específicas destas duas línguas, o estudante surdo, após o processo 

de alfabetização, experimenta uma relação complexa com o conhecimento e a maneira como ele se 

registra na história: por meio da escrita de uma língua que, embora conheça, não é a sua língua, 

fazendo com que sua relação com o conhecimento acadêmico se dê sempre através de uma língua 

que lhe é estrangeira.  

Frente as barreiras que podem surgir na relação entre sujeito surdo e o conhecimento devido 

a condições como esta, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) – transversal a todas as 

modalidades e níveis de ensino – pode ser compreendido como um importante espaço de 

apropriação da Língua Portuguesa escrita pelo aluno surdo.  

O AEE se caracteriza como um serviço educacional voltado para o atendimento de alunos 

com deficiência, transtornos do espectro autista ou altas habilidades/ superdotação, que reúne 

recursos, materiais, métodos e práticas com a finalidade de suplementar ou complementar as 

atividades desenvolvidas em sala de aula. As atividades propostas neste espaço devem ser 

diferentes das desenvolvidas na sala de aula comum, com o objetivo de favorecer o aprendizado do 

aluno por meio de práticas diversas (BRASIL, 2008).  

Neste texto, apresentamos um breve relato acerca do AEE oferecido a um dos alunos surdos 

do IF Baiano campus Catu. Nestes atendimentos tem sido utilizada a prática da refacção dos 

exercícios de escrita com o objetivo de aprimorar a compreensão da organização interna da escrita, 

da maneira como o emprego das palavras é importante para que o leitor compreenda as intenções do 

autor, favorecer a interpretação de textos diversos e a ampliação do vocabulário.  
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A REESCRITA COMO PROCESSO DE REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA  

De uma maneira simplista, pode-se afirmar que o exercício da refacção consiste na reescrita 

de um texto por seu próprio autor, a fim de aprimorá-lo e torna-lo mais acessível ao leitor. Segundo 

Matheus (2015), a prática da refacção não se refere a uma “[...] oportunidade de se passar a limpo 

um texto [...]” (p. 34) porque exige que o autor reflita sobre a mensagem que deseja transmitir a um 

interlocutor ausente. Desta forma, deve-se buscar todas as lacunas presentes no texto que possam 

interferir negativamente na compreensão do leitor. 

Estas lacunas podem ir muito além do emprego adequado da ortografia e da pontuação. O 

preenchimento destas também requer o emprego de vocábulos adequados ao contexto da 

mensagem, o que exige um exercício metacognitivo de alto nível.  

Alguns pesquisadores têm analisado e descrito a maneira como o exercício de refacção pode 

promover o desenvolvimento da escrita em diferentes sujeitos e em condições diversas. Macedo 

(2005) analisou o emprego da refacção no exercício da prática de escrita de sujeitos afásicos. A 

afasia caracteriza-se como um enfraquecimento ou perda das habilidades de expressão oral devido a 

lesões neurológicas (COUDRY et al, 2010).  

De acordo com Macedo (2005), a prática da refacção permitiu aos sujeitos afásicos perceber 

a interatividade entre a oralidade e as práticas de escrita, e que a qualidade da produção escrita 

destes sujeitos estava relacionada às suas práticas de letramento e não à extensão da lesão que levou 

à afasia.  

Já Matheus (2015) investigou a maneira como a mediação dos professores se desenvolve 

durante as atividades de refacção. Segundo a pesquisadora, durante o exercício, o professor situa o 

aluno socialmente, sugere leituras, faz observações sobre os aspectos estruturais e discursivos do 

texto dentro de uma situação contextualizada, fazendo com que o aluno se aproprie de novas ideias, 

argumentos e aprenda a buscar fontes para aprofundamento.  

Araújo e Thomopoulos (2019) analisaram os efeitos da implementação de tecnologias em 

atividades de refacção. Para tanto, utilizaram o software Camtasia© e o editor de texto do Word©. 

Segundo estes pesquisadores, em cada situação em que os recursos identificaram problemas na 

produção escrita, a participante do estudo procurou reelabora-la, atuando ativamente como 

protagonista de seu aprendizado. Com base nestes dados, Araújo e Thomopoulos (2019) apontaram 

que o uso de tecnologias pode facilitar a compreensão dos elementos presentes durante a 

aprendizagem.  
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Destarte, com base nos estudos citados, podemos inferir que as práticas de refacção se 

apresentam como um instrumento que pode contribuir de forma significativa no processo de 

aquisição da Língua Portuguesa escrita pelos alunos surdos ao proporcionar experiências 

significativas por meio da reflexão sobre sua estrutura e organização, ajudando-os a compreendê-la 

e domina-la.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Durante o ano letivo de 2019, o IF Baiano campus Catu contou com as matrículas de dois 

alunos surdos, sendo uma no terceiro ano do curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino 

Médio, e outra nos semestres iniciais do curso superior de Licenciatura em Química.  

O aluno surdo do Ensino Médio apresentava habilidades e competências mais desenvolvidas 

em relação à escrita da Língua Portuguesa por fazer uso do seu resíduo auditivo, leitura labial e 

aparelho auditivo quando julgava necessário. Também oralizava para seus colegas de turma, pois 

não sabiam LIBRAS. Já o aluno do curso superior não apresentava as mesmas habilidades e 

competências. 

O AEE destes alunos foi organizado da seguinte maneira: um atendimento em dupla, para 

que ambos pudessem atuar juntos e conversar sobre a Língua Portuguesa escrita, e um atendimento 

individual para o aluno do curso superior.  

Os atendimentos em dupla foram desenvolvidos com base nos conteúdos da disciplina de 

Língua Portuguesa estudados pelo aluno do Ensino Médio. As atividades individuais foram 

desenvolvidas com base nas dificuldades apresentadas pelo aluno surdo do curso superior durante o 

atendimento em dupla.  

Os planejamentos dos atendimentos, assim como os relatos e impressões sobre as situações 

ocorridas durante as atividades com os alunos surdos, foram registradas em um Diário de Campo 

desenvolvido para este fim. Os atendimentos sempre foram mediados pelos intérpretes do campus, 

que sempre colaboraram significativamente nas discussões e reflexões sobre a organização da 

Língua Portuguesa escrita.  

RESULTADOS 

O recorte aqui apresentado relata o início do atendimento individual do aluno surdo 

matriculado no Ensino Superior, o qual será denominado por ora como LS. Para conhecer e 
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compreender o nível e a qualidade de sua escrita, como docente do AEE solicitei que escrevesse um 

texto de apresentação sobre si e sobre suas expectativas em relação ao curso de Licenciatura em 

Química. A figura 1 apresenta uma imagem do texto produzido e entregue por LS.  

Conforme foi possível constatar, o aluno trouxe a organização da LIBRAS para a escrita da 

Língua Portuguesa, da mesma maneira que um aprendiz de língua estrangeira costuma ir buscar em 

sua língua alguns elementos na tentativa de dominar o novo idioma.  

A ausência dos sinais de pontuação expôs o conflito entre a natureza e a modalidade das 

línguas envolvidas. A pontuação procura trazer para a modalidade escrita as emoções que a 

oralidade apresenta ao interlocutor presente. Sendo a LIBRAS uma língua visuoespacial, as 

emoções se colocam na realização dos sinais e nas expressões faciais. Assim o desafio se colocou 

na construção de uma mediação que favorecesse a compreensão do aluno de que há uma possível 

relação entre as formas de expressar as emoções em sua língua com os sinais de pontuação da 

escrita. 

O uso de parágrafos e das maiúsculas nos indicou que LS já possuía o domínio da 

organização da escrita em relação à maneira como o encadeamento das ideias devem seguir uma 

organização para que o interlocutor ausente entenda a mensagem escrita.  

No primeiro atendimento, decidimos discutir apenas o primeiro parágrafo do texto de LS. 

Na figura 1 é possível constatar as marcações feitas sobre o texto para que o aluno pudesse 

compreender que o parágrafo precisava ser reorganizado para que os leitores pudessem entende-lo. 

Com as marcações, expliquei a ausência dos sinais de pontuação e, numa folha de papel à parte, os 

escrevemos e discutimos a sua aplicação. Também foram apontados os verbos no infinitivo e a 

necessidade de conjuga-los no tempo correto para que o leitor possa compreender em que lugar no 

tempo os fatos aconteceram.  

A figura 2 apresenta a imagem da refacção do primeiro parágrafo. Como se tratou de um 

exercício inicial – primeira reescrita realizada por LS – a docente do AEE e a intérprete 

questionavam o aluno sobre o que ele quis dizer ao escrever o texto e o orientavam sobre a melhor 

maneira de se expressar, indicando a falta de conectivos, o uso da vírgula, o uso do verbo no 

infinitivo em algumas situações, o emprego de pronomes, entre outros.  

Neste primeiro atendimento, a refaccção foi bastante dirigida por estas profissionais a fim de 

atender a todas as necessidades que emergiram durante a atividade. Assim, ao final de cada frase 
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reescrita, as profissionais pediram a LS que lesse o que havia escrito sem sinalizar e comentasse as 

suas impressões. 

A atividade de refacção com este texto se desenvolveu por mais dois atendimentos até a sua 

conclusão. Aos poucos, LS começou a correções com autonomia, apresentando significativas 

melhorias na organização da escrita.  

CONCLUSÕES 

O atendimento de LS para que ele possa aprimorar sua expressão escrita tem suscitado 

algumas questões pertinentes ao debate sobre a acessibilidade do sujeito surdo em nossa sociedade: 

até que ponto os surdos estão realmente tendo acesso à informação e ao conhecimento? A maneira 

como a LIBRAS e a Língua Portuguesa escrita se articulam na escolarização dos surdos está 

conferindo condições de fato para que estes possam usufruir da vida em sociedade? Para que 

possam agir como sujeitos de direito? 

O AEE de LS continua em desenvolvimento, pois se trata de um aluno matriculado em um 

curso de nível superior lindando com conhecimentos específicos. Isto significa lidar com a leitura, 

interpretação e escrita em uma língua que lhe é estrangeira.  

Com base no exposto, a situação de LS em seu processo de formação pode estar refletindo 

as condições da maioria dos alunos surdos de nosso país: a ausência de metodologias de ensino que 

favoreçam o trânsito entre as línguas (LIBRAS e Língua Portuguesa escrita) e que garantam um 

aprendizado efetivo e afetivo.  

Não se trata de impor a escrita aos surdos, mas buscar formas de garantir que possam fazer 

uso da escrita com mais autonomia e independência, com segurança, empoderamento e exercício 

cidadão.  
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Figura 2. Produção escrita de LS após refacção. 

Resumo 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é transversal a todas as modalidades e níveis de 
ensino e se caracteriza como um serviço educacional voltado para os alunos com deficiência, 
transtornos do espectro autista ou altas habilidades/ superdotação que reúne recursos, materiais, 
métodos e práticas de ensino com o objetivo de suplementar ou complementar as atividades da sala de 
aula comum. O texto aqui apresentado traz um recorte do atendimento oferecido a um aluno surdo 
matriculado no curso de Licenciatura em Química do IF Baiano campus Catu. Durante o atendimento, 
a docente do AEE tem feito uso de práticas de refacção – reescrita do próprio texto - a fim de 
promover a reflexão acerca da modalidade escrita da Língua Portuguesa, buscando favorecer a 
apropriação de sua organização pelo aluno surdo. A refacção deve ser compreendida como um 
exercício de alto nível metacognitivo, pois exige do sujeito que está reescrevendo o texto de sua autoria 
que identifique as lacunas existentes e procure preenche-las, tornando-o de fácil entendimento pelo 
interlocutor ausente. O recorte apresentado relata o início do atendimento do referido aluno, com a 
análise de sua primeira produção escrita de autoria e a identificação de suas necessidades. Também 
relata parte do diálogo estabelecido com o aluno para que ele consiga identificar de forma autônoma e 
independente quais as lacunas presentes em seu texto. Concluímos que o processo de aquisição e 
domínio da Língua Portuguesa na modalidade escrita pelos sujeitos surdos é um caminho complexo 
devido tanto à natureza das línguas envolvidas quanto na maneira como os surdos podem estar sendo 
inseridos numa sociedade que faz uso corrente de uma língua que lhe é estrangeira.  

Palavras-chave: Educação de Surdos; Surdez; Escrita; Atendimento Educacional Especializado; 
Inclusão. 
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INTRODUÇÃO 

A inclusão de surdos em sala de aula regular é um tema bastante polêmico na atualidade, 

apesar dos esforços incansáveis de alguns educadores especiais, membros das comunidades surdas, 

linguistas, pesquisadores, instituições voltadas ao trabalho  com a língua de sinais, ainda prevalece 

o temor por parte de alguns professores no país, em relação ao ensino destes alunos.  

O Decreto n° 5626/05, garantiu os direitos das pessoas surdas ao ensino em salas de aula 

regulares, oportunizou através do Exame Nacional de Proeficiência em LIBRAS - o PROLIBRAS 

uma certificação, para o uso e ensino da LIBRAS por instrutores, professores e intérpretes em todo 

o Brasil.  

Após este período estabelecido, ainda havia a carência destes profissionais nos espaços 

educacionais. As formações ficaram a cargo de associações e empresas que oferecem cursos, das 

universidades através da oferta da disciplina de LIBRAS nos cursos de formação de professores, do 

ensino superior e em nível médio, bem como nos cursos de fonoaudiologia e pós-graduação. 

No ensino superior a dificuldade surge no que diz respeito a carga horária oferecida, (na 

realidade em que o estudo foi realizado a mesma compreende apenas noventa horas), o que permite 

apenas um trabalho voltado a aquisição de um vocabulário básico.  Essa característica dificulta que 

elementos fundamentais relacionados à cultura, a utilização e compreensão da língua sejam 

trabalhados, o que gera mais insegurança aos acadêmicos em relação ao futuro junto a esses alunos.  

Um aspecto importante que deve ser observado, da forma como o Decreto n° 5626/05 prevê, 

diz respeito a inclusão da LIBRAS como objeto não só de ensino, mas da pesquisa e extensão, 

visando ampliar o alcance deste conhecimento.  

O conhecimento da língua permite perceber as variações na sua estrutura, permite 

compreender quais estratégias fazem sentido no momento de planejar em sala de aula regular. O 

bilinguismo, tão importante para o ensino de surdos em sala de aula regular, pode promover a 

reflexão sobre a prática, auxiliar o professor no planejamento de forma assertiva, respeitada a 

singularidade linguística do aluno surdo. Nóvoa (1995) afirma que: 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 

de (re)construção permanente de uma identidade pessoal Por isso é tão importante 

investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência.  (NÓVOA, 1995, p.25). 
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A presença do intérprete de LIBRAS em sala de aula regular, favorece a intermediação na 

comunicação entre surdos e ouvintes, e cabe a escola reconhecer que a função deste profissional 

não deve perpassar o que o código de ética estabelece. A obrigação em relação ao ensino do aluno 

será sempre do professor. 

Partindo do exposto e percebendo a necessidade dos acadêmicos em aprofundar 

conhecimentos relacionados ao uso da língua brasileira de sinais, bem como a aprendizagem de 

estratégias metodológicas para o trabalho em sala de aula inclusiva, surge o projeto EXPOLIBRAS 

- Valorizando talentos e saberes da cultura surda. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho é fundamentado numa pesquisa qualitativa de campo, que teve por sujeitos 

dezoito acadêmicos do curso de licenciatura em pedagogia do quarto semestre, foi realizada ao final 

do ano de 2018, na culminância de um projeto de extensão denominado EXPOLIBRAS, que teve a 

aplicação  de um questionário visando avaliar a importância na formação inicial, dos elementos 

trabalhados no projeto.  

O contexto em que foi realizada a pesquisa foi numa Universidade da região sul do Brasil. A 

proposta tem por objetivo apresentar o projeto EXPOLIBRAS e sua possível contribuição na 

formação inicial dos acadêmicos, bem como identificar as possíveis barreiras ao ensino, 

vivenciadas por professores não usuários da LIBRAS em sala de aula regular inclusiva, a partir das 

experiências dos acadêmicos usuários da língua e participantes do projeto.  

Para a produção de dados foi realizada análise documental das respostas de um questionário 

que avaliou o projeto, este documento foi elaborado com perguntas abertas relacionadas às 

atividades desenvolvidas ao longo dos dois semestres previstos na proposta.  

O questionário produzido, versava sobre a importância dos conteúdos trabalhados para a 

formação inicial do acadêmico para atuar em sala de aula regular inclusiva: 1- O fato do professor 

saber LIBRAS, facilita o processo de ensino dos alunos surdos? Por quê? 2-Os clássicos da 

literatura em LIBRAS podem ser trabalhados em sala de aula regular inclusiva com todos os 

alunos? 3- O letramento visual para surdos auxilia nas construções dos textos em língua 

portuguesa? 4- Os materiais produzidos podem ser utilizados por surdos e ouvintes? 5-A formação 

realizada oferece suporte para o estágio curricular em sala de aula com inclusão de surdos? 
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 Para o estudo, foram selecionadas apenas duas das cinco questões (a de n°1 e n°5), tendo 

em vista que estas, estão diretamente relacionadas à discussão proposta neste trabalho. Para Gil 

(2008):  

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. (GIL, 

2008, p.121) 

O PROJETO EXPOLIBRAS: VALORIZANDO TALENTOS E SABERES DA CULTURA SURDA 

A proposta do Projeto EXPOLIBRAS é trabalhar as questões que envolvem a cultura surda, 

através da oferta de oficinas de aprendizagem, ministradas pela pesquisadora, professores surdos 

convidados, alunos da graduação egressos de curso de formação em LIBRAS, foi realizada visita 

técnica a Escola Especial para surdos, espaço de referência neste ensino; através destas ações 

pretende-se dar centralidade ao conhecimento, a partir  das falas e propostas do sujeito da inclusão 

em estudo.  

O projeto foi pensado para propiciar ao acadêmico, um espaço destinado ao 

desenvolvimento de oficinas de aprendizagem para que eles possam apropriar-se deste 

conhecimento e levá-lo às escolas públicas na interação com o professor regente, com aluno surdo, 

durante o estágio ou em situações que julgarem ser necessário este conhecimento.  

No projeto, os participantes interagiram com materiais sobre cultura surda, metodologias em 

LIBRAS, clássicos da literatura surda, produção de materiais, pastas de referência, construção de 

objetos de aprendizagem, entre outros itens importantes para o aprendizado. Possibilitou a criação 

de atividades pedagógicas relacionadas com a temática, que podem contribuir para o ensino dos 

alunos surdos. 

As atividades do projeto totalizaram 120 horas, os encontros realizaram-se duas vezes por 

semana e dividiram-se em três módulos: Literatura surda, metodologias de ensino e produção de 

materiais inclusivos. Concluídas as atividades do projeto, os participantes responderam ao 

questionário, onde um recorte da discussão foi utilizado nessa reflexão.   
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ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS  

A partir das perguntas selecionadas no questionário, as respostas dos acadêmicos foram 

organizadas em tabela, foram excluídas aquelas que se repetem, aquelas que não respondiam ao 

solicitado, sendo utilizadas apenas aquelas que apresentam relação com esta reflexão.  

Ao analisar a pergunta número 1, que questionava o caráter facilitador de ser usuário da 

LIBRAS para o processo de ensino dos alunos surdos em sala de aula regular, a totalidade de 

participantes do projeto respondeu positivamente.  

Ao informar a razão da resposta, as justificativas trouxeram as barreiras vivenciadas pelos 

profissionais face ao desconhecimento da língua de sinais, emergindo destas justificativas a 

primeira categoria a qual foi denominada barreiras.  

Para Booth e Ainscow (2002), o estabelecimento físico, as culturas, as políticas, o 

currículo, o método de ensino, o lugar em que os alunos se sentam e a forma de 

interação são alguns exemplos de barreiras que podem dificultar a vida escolar de 

qualquer aluno, não só dos que têm alguma deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. 

Observe que neste contexto as barreiras aqui conceituadas pelos autores são, mesmo que de 

forma não deliberada, produzidas pelo método utilizado e incidem diretamente no retorno e na 

qualidade do trabalho realizado, o que dificulta para professor e aluno o processo ensino 

aprendizagem.  

A segunda pergunta relaciona-se ao suporte oferecido pela formação durante o projeto para 

as atividades do estágio curricular em sala de aula regular inclusiva, onde os alunos surdos estão 

inseridos. Todos os participantes consideraram que a formação oferece suporte ao acadêmico para a 

atuação em sala de aula e citaram alguns exemplos, a partir destas falas emerge a segunda categoria 

denominada como suporte, visto que trata dos aspectos positivos oriundos da interação do 

acadêmico com a língua.  

Esta categoria elenca os benefícios de uma proposta bilingue para o trabalho em sala de aula 

regular onde há a inclusão de alunos surdos. Segundo Quadros (1997): 

O bilinguismo é uma proposta de ensino usada por escolas que se propõem a tornar 

acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Os estudos têm apontado para 

essa proposta como sendo a mais adequada para o ensino das crianças surdas, tendo 

em vista que considera a língua de sinais como língua natural e parte desse 

pressuposto para o ensino da língua escrita. (QUADROS, 1997, p. 27) 
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As categorias analisadas demonstram a dificuldade de ensinar em sala de aula regular onde 

alunos surdos se fazem presente e não há trocas linguísticas com a regência de classe. 

 Por outro lado, a compreensão da língua de sinais pelos acadêmicos pode permitir que os 

mesmos, apoiados no conhecimento embasado na pesquisa, possam propor metodologias onde 

todos alunos se percebam, onde a comunicação seja viabilizada, podendo ser ampliada para todos 

na escola. 

CONCLUSÃO 

Através das análises e pesquisas realizadas, foi possível perceber que a imersão dos 

acadêmicos de um curso de pedagogia de uma universidade do Sul do País, em práticas voltadas ao 

aprendizado da LIBRAS e a utilização  de suas metodologias, realizadas através de um projeto de 

fluxo contínuo denominado EXPOLIBRAS, podem oferecer suporte ao acadêmico na compreensão 

de propostas voltadas ao trabalho com os alunos surdos e  proporcionar espaço de reflexão sobre a 

prática cotidiana.  

Para o aluno surdo, a proposta permite ter em sala de aula um parceiro linguístico, um 

professor que consegue auxiliar nas suas dificuldades diretamente, utilizando a LIBRAS para então, 

a partir dela mostrar as diferenças que ambas as línguas oferecem, o que auxilia na compreensão 

para a utilização delas em sala de aula. Outro aspecto muito importante relaciona-se às 

possibilidades de surgimento de diversas outras parcerias linguísticas a partir da interação professor 

– aluno no ambiente escolar.  

  A proposta demonstrou também, a necessidade de ampliação da carga horária da disciplina 

de LIBRAS no ensino superior, visando a apropriação de diversos outros conhecimentos que 

possam estabelecer práticas comunicativas com os alunos surdos, bem como oferecer suporte ao 

professor regente para a compreensão de planejamentos, metodologias que  levem em consideração 

a singularidade linguística do aluno.  

A sala de aula regular é um espaço plural de aprendizagens, todos os sujeitos lá presentes 

precisam ser respeitados e ensinados de acordo com o potencial de cada um.  
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ANEXOS 

Tabela 1. Corresponde aos questionamentos de n°1 e n° 5: 

1- O fato do professor saber LIBRAS, facilita o processo de ensino dos alunos surdos? Por quê? 

5- A formação realizada oferece suporte para o estágio curricular em sala de aula com inclusão de 

surdos? 

Questionamentos Categorias 

Saber LIBRAS, facilita o processo 

de ensino dos alunos surdos? Por 

quê? 

Sim 18 Barreiras ao ensino vivenciadas por 

professores que não são usuários da LIBRAS 
Não 0 

A formação realizada oferece 

suporte para o estágio curricular em 

sala de aula com inclusão de 

surdos? 

Sim 18 

Suporte oferecido pela formação 
Não 0 

Fonte: Autor, 2019 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
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Tabela 2. Traz as categorias que emergiram das justificativas de resposta dos acadêmicos em relação aos 
questionamentos. As respostas iguais foram excluídas do conjunto. 

Barreiras ao ensino Suporte ao ensino 
Ensino baseado na primeira língua dos ouvintes 

que desconsidera a LIBRAS e sua estrutura na 

sala de aula 

Promoção de habilidades de leitura compreensão de 

textos escritos em português, que auxiliam no 

desenvolvimento do campo linguístico.  

Falta de motivação por parte do aluno surdo Oferta de uma metodologia que dá conta das 

especificidades do aluno.  

Dificuldades no planejamento       Estimula a construção de um espaço de ensino 

bilingue, onde as trocas linguísticas são 

favorecidas.  

Relação de dependência com o Intérprete  Construção de identidade linguística e cultural  

Impossibilidade de avaliação pautada na primeira 

língua do aluno, risco de avaliação somente a 

partir de uma escrita que não é bem 

compreendida. 

Estudo e compreensão da literatura a partir de uma 

abordagem surda, que contempla surdos e ouvintes. 

Metodologias que trazem aspectos do método 

fônico 

Produção de objetos de aprendizagem onde 

LIBRAS e língua portuguesa coexistam  

Fonte: Autor 2019 

Resumo 

Através do Decreto n°5626 de 22 de dezembro de 2005, diversas garantias até então, negligenciadas às 
pessoas surdas foram oportunizadas. O Exame Nacional de Proeficiência em LIBRAS- o 
PROLIBRAS, formou diversos profissionais pelo Brasil, garantindo a presença de intérpretes, 
instrutores de LIBRAS e professores, capacitados para atuar em sala de aula nas diferentes etapas da 
educação. Decorrido este período, as universidades e os espaços que trabalham com a promoção de 
cursos de formação, ficaram responsáveis pela efetivação dessa proposta, apesar disso, a oferta da 
disciplina nos cursos de formação de professores é dificultada pela baixa carga horária, na realidade em 
que a pesquisadora atua esse ensino compreende apenas noventa horas. Este trabalho tem por objetivo 
apresentar o projeto EXPOLIBRAS e sua possível contribuição na formação inicial dos acadêmicos, 
bem como identificar as principais barreiras ao ensino vivenciadas por professores não usuários da 
LIBRAS. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada por meio de um estudo de campo, com 
dezoito acadêmicos num curso de pedagogia do sul do país. Para a produção de dados foi realizada 
análise documental do projeto e utilizado um questionário com perguntas abertas relacionadas as 
atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2018. Foi realizada análise de conteúdo dos dados obtidos 
os quais revelaram a dificuldade no ensino em sala de aula regular onde alunos surdos se fazem 
presentes, e não há trocas linguísticas significativas com o professor, dados os desafios impostos pela 
língua.  

Palavras-chave: Educação de Surdos, LIBRAS; Ensino Superior; Bilinguismo.  
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INTRODUÇÃO 

O ensino de Ciências da Natureza abrange o estudo de conteúdos relacionados aos conceitos 

da formação da vida, da matéria e da energia, estes, fundamentais para despertar nos estudantes o 

interesse pelos conhecimentos e assim despertá-los a seguir carreira na construção de 

conhecimentos tecnológicos e científicos que poderão favorecer o desenvolvimento econômico e 

social da nação (UNESCO, 2005). Dessa forma, Sanmarti (2009) considera o processo de ensino e 

aprendizagem de Ciências importante na constituição de seres críticos e questionadores, uma vez 

que, os conhecimentos científicos estão relacionados com as situações do cotidiano. Logo, ensinar 

Ciências ultrapassa os muros escolares partindo de encontro às diversidades que encontramos em 

nossa volta, pois, já a Declaração de Direitos Humanos (1948) ressalta o quanto é importante que o 

professor seja capaz de compreender a diversidade da sala de aula, e dessa forma, valorizar os 

aspectos relacionados ao tempo de aprendizagem dos estudantes, bem como, sua identidade social e 

cultural, possibilitando condições favoráveis para a sua aprendizagem, incluindo o estudante 

independente de sua dificuldade ou deficiência.  

O processo de inclusão escolar consiste em um ambiente onde devem ser explorados o 

potencial dos estudantes, acarretando na valorização das diferentes formas de ações que 

possibilitem a aprendizagem e o desenvolvimento de todos (MARTÍNEZ, 2005). 

Frente a essas reflexões, o objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de uma pesquisa 

realizada com as professoras de Ciências da rede pública municipal de Dom Pedrito/RS que tenham 

em suas salas de aula, estudantes com deficiência incluídos, identificando suas formações iniciais, 

bem como, os materiais didáticos empregados no processo de ensino-aprendizagem de estudantes 

com deficiência.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Conforme Minayo (2002), a abordagem desta pesquisa é qualitativa, pois, opera com um 

universo de significados, motivos, aspirações, valores e atitudes, o que se relaciona a um espaço 

mais profundo das relações, dos fenômenos e processos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  

De acordo com Gil (2002, p. 42), esta pesquisa caracteriza-se quantos aos objetivos como 

explicativa, “(...), pois aprofunda o conhecimento da realidade, possuindo a preocupação de 

identificar os fatores que determinam e que contribuem para a ocorrência dos fenômenos.”, visto 
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que é necessário identificar a formação inicial dos professores de Ciências, tempo de regência e os 

materiais didáticos implementados aos estudantes com deficiência.  

Quanto aos procedimentos, Gil (2002), caracteriza como um estudo de campo, pois, 

compreende a observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real, objetivando 

compreender e explicar o problema pesquisado. Este trabalho foi desenvolvido em quatro etapas, 

descritas a seguir: 1) identificação das escolas da rede pública do município com alunos incluídos 

através de contato com a Secretaria de Educação municipal; 2) autorização junto a secretaria de 

cada instituição para aplicação do questionário; 3) aplicação do questionário com as professoras de 

Ciências do município de Dom Pedrito/RS; 4) análise e interpretação dos dados. 

A coleta de dados deu-se através de questionários aplicados as professoras de Ciências das 

escolas municipais de Dom Pedrito/RS.  

O procedimento de análise de conteúdo aplicado, tendo em vista, uma melhor organização e 

análise dos dados, foi realizado através da verificação e identificação de categorias, sendo baseada 

na obra de Bardin (2004).  

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Desbravando caminhos:  investigação das escolas municipais de Dom Pedrito/RS 
A investigação realizada teve como objetivo identificar quais as escolas do município com 

estudantes com deficiência incluídos, conforme quadro 1 (anexo). Salientamos que as escolas 

investigadas são identificadas com letras do alfabeto e as abreviações utilizadas são: Deficiência 

Visual (DV), Deficiência Auditiva (DA), Deficiência Intelectual (D.I), Transtornos (T) e 

Superdotação (S). 

Ao analisar o quadro 1, verifica-se que todas as escolas municipais possuem alunos público 

alvo da educação inclusiva, totalizando 65, destes, 23 são diagnosticados com transtornos, 21 com 

Deficiência Intelectual, 2 com Deficiência Visual e 1 com Deficiência auditiva. Ainda foi 

observado que com outros diagnósticos: 4 estudantes com Síndrome de Down, 1 com Síndrome de 

Willians e dos sem diagnóstico, 8 com suspeita de Autismo, 3 com deficiência intelectual, 1 com 

paralisia cerebral e 1 com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).  

Identifica-se a existência de alunos com as mais diversas deficiências convivendo e 

experienciando o ambiente escolar, este resultado corrobora com o relato de Bürkle (2010, p. 35) 

onde esclarece que a “inclusão escolar se refere a uma [concepção de] educação que tem como 
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objetivo atender à diversidade de discentes, principalmente, aqueles que estiveram historicamente 

excluídos do espaço escolar”, que vem de encontro com a afirmação de Pletsch (2005, p.18), 

baseado em seus estudos sobre a Conferência Mundial sobre Educação para Todos (1990) onde 

argumenta que é imprescindível a garantia de educação para todos “[...] independente de classe, 

raça, gênero ou deficiência, bem como do respeito à diversidade cultural e individual do ser 

humano”.  

Portanto, o total de estudantes com deficiência matriculados nas escolas municipais de Dom 

Pedrito/RS somam-se 65 estudantes, onde, a escola B possui o maior número de estudantes com 

deficiência incluídos chegando ao total de 32, conforme quadro 1. 

Formação dos professores de Ciências da rede pública municipal de Dom Pedrito/RS 

Com o objetivo de conhecer qual a formação inicial dos professores de Ciências do 

município foi aplicado um questionário com as 11 professoras da rede pública municipal, observa-

se uma das questões: “Qual é a sua formação?” , verifica-se as seguintes respostas, de acordo com a 

figura1 (anexo). 

Na figura 1, identifica-se a formação das professoras atuantes da rede pública municipal de 

Dom Pedrito, distribuídas nas 8 escolas de ensino fundamental da zona urbana. Percebe-se que 4 

professoras possuem habilitação para o ensino da Matemática, 3 para Pedagogia, 2 para Ciências 

Biológicas e somente 1 para o ensino de Ciências da Natureza.    

Esse dado demonstra que no ensino fundamental, nas escolas da rede pública de ensino de 

Dom Pedrito/RS, o professor de Ciências da Natureza é frequentemente é licenciado em 

Matemática. Lüdke (2004) considera que, à formação inicial de um professor é conhecida como 

uma preparação inicial do professor, pois, é nesse momento onde são construídos saberes 

específicos dessa área em que se vai atuar e assim, não pode ser atribuída uma carga e matriz 

curricular que não seja compatível com o que se propõe. Dessa forma, percebe-se a existência de 

professores sem a formação inicial em Ciências da Natureza, logo, torna-se importante capacitar 

esse profissional, através da oferta da formação continuada e assim, complementar lacunas da 

formação inicial dos professores, mantendo-os atualizados, proporcionando a oportunidade para a 

reflexão sobre o seu papel de educador e a importância dos conteúdos que aborda para a formação 

cidadã dos seus estudantes.  

Os autores Carvalho e Gil-Pérez (1995), apontam que agregada às carências da formação 

inicial manifesta-se a necessidade de formação permanente justificada por muitos fatores, sejam 
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eles: as exigências da formação são extremamente grandes que tentar envolve-las no período inicial 

acarretaria em uma maior duração ou a uma abordagem superficial dos conteúdos.  

MATERIAIS DIDÁTICOS EMPREGADOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Com o intuito de identificar quais são os materiais didáticos empregados nas aulas de 

Ciências com alunos com deficiência incluídos, aplicou-se um questionário para todas as 

professoras que ministram o componente curricular de Ciências nas oito diferentes escolas de 

Ensino Fundamental da rede municipal de Dom Pedrito/RS. Ao analisarmos as respostas da 

questão: “Quais os recursos didáticos que você utiliza?”, organizou-se a tabela 1 (anexo). 

Analisando a tabela 1, identificamos que o material didático mais citado pelas profissionais 

é o livro. De acordo com Pereira (2012) o emprego desse recurso deve ser aliado a outro material, 

pois, sozinho limita as possibilidades dos agentes educativos. Ao investigar o uso dessa ferramenta 

Pereira (2012) verificou que a maior parte dos professores do ensino fundamental utilizava 

instrumento como principal e único das suas práticas, indo de acordo com a afirmativa de Faria 

(1984, p. 41):  

[...] o professor espera do livro didático saber o que não sabe; transfere 

responsabilidades que até então são suas, porque o livro didático não serve como 

professor e os alunos não aprendem por si só; substitui sua falta de conhecimento 

atribuindo ao autor do livro o saber e, com o livro didático, o professor economiza 

tempo no preparo das aulas, pois, na maioria dos casos, os professores são 

sobrecarregados de horas/aula. (FARIA, 1984, p. 41)  

Diante dessas observações, vislumbramos a possibilidade de compreender que o livro 

didático é um grande facilitador quando empregado com outros materiais, pois, este é um recurso de 

caráter orientador e não de cunho obrigatório. É importante ressaltar que embora o livro didático 

seja extremamente importante, não necessariamente precisa ser o único a ser utilizado, pois, 

existem outros materiais que também podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem de 

forma tão ou mais eficiente que o livro didático, tornando o processo de ensino-aprendizagem de 

estudantes com deficiência instigante e interativo. 

O segundo mencionado em maior número foi à aplicação de experimentos, demonstrações e 

misturas. Segundo Fonseca (2016), pesquisas apontam que no ensino de Ciências ocorrem poucas 

atividades experimentais e quando exploradas em sala de aula, acontecem de forma ilustrativa e 

limitada, muitas vezes, não permitindo a reflexão sobre a atividade porque não teve 
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problematização, assim, entendemos que todo e qualquer experimento necessita ter uma finalidade 

para obter êxito em seu emprego, pois, a realização de experimentos, no ensino Ciências, representa 

uma excelente ferramenta para os estudantes com deficiência, desde que exista uma relação com o 

conteúdo que será estudo, sobre tudo, com atividades que possam estabelecer a dinâmica entre 

teoria e prática. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho possui o intuito de contribuir para uma reflexão a respeito dos processos 

de formação inicial e continuada e dos materiais didáticos utilizados pelos professores do ensino de 

Ciências com estudantes com deficiência incluídos em suas turmas, pois, considera-se relevante 

apontar algumas reflexões. De acordo com as manifestações colhidas através dos questionários, 

grande parte dos professores de Ciências possui sua formação inicial diferente da área de estudo em 

que está atuando, dessa forma, torna-se importante capacitar esse profissional, através da oferta da 

formação continuada, pois, esse espaço é necessários tanto para suprir lacunas da formação inicial 

dos professores, bem como, mantê-los atualizados, proporcionando a oportunidade para a reflexão 

sobre o seu papel de educador e a importância dos conteúdos que aborda para a formação cidadã 

dos seus estudantes.  

Em relação os materiais didáticos empregados no ensino de ciências para estudantes com 

deficiências, averiguou-se que o livro didático é o mais empregado nas aulas desse componente, 

seguido por ilustrações, gravuras, desenhos, cartazes, banners, entre outros. Esse resultado 

demonstra a pouca existência de materiais didáticos que sejam de fato provocantes e desafiadores, 

que promovam o ensino-aprendizagem dos estudantes, na perspectiva da educação inclusiva de 

forma acessível e instigante.  
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ANEXOS 

Quadro 1. Total de alunos com deficiências incluídos nas escolas municipais 

Escola Público-alvo  Ano  

DV DA DI T S Outros com 

diagnóstico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sem 

diagnóstico 

                

Escola A - - 1 1 - - 1 - - - 1 - - - - - 

Escola B - 1 11 8 - 2- S.Down 

1- S.Williams 

 

1 2 9 2 4 5 6 2 1 8- TEA 

1- D.I 

Escola C - - 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 

Escola D - - 2 1 - - 1 - - 1 1 - - - - - 

Escola E - - 2 5 - - - - 2 3 2 - - - - - 

Escola F - - 1 2 - 1 - S. Down - 1 3 1 1 - - - - 1-TDAH 

1-P.C 

Escola G 2 - 3 2 -  2  2 2 1 1 1 - - 2- D.I 

Escola H - - - 3 - 1-S.Down 1 1 1 1 - - - - - - 

Total de alunos com deficiência inseridos nas escolas: 65 

Alunos com diagnóstico: 52 

Alunos sem diagnóstico:13 

Fonte: Autoras (2019) 
 
 
 
 
 
 

https://unesdoc.unesco.org/images/%200013/001399/139948por.pdf
https://unesdoc.unesco.org/images/%200013/001399/139948por.pdf
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Figura 1. Formação inicial professores de Ciências do município de Dom Pedrito/RS 

 
 

Tabela 1. Materiais didáticos utilizados nas escolas municipais 

Tipo de Materiais Quantas vezes citado 

Livros 6 

Ilustrações/gravuras/desenhos 3 

Peças do corpo humano/jogos 2 

Experimentos/demonstrações/misturas 5 

Material impresso/folhas xerocadas 2 

  
Fonte: Autoras (2019) 

Resumo 

A Educação Inclusiva estabelece o direito e a garantia de todos estudantes estarem juntos, construindo 
seu conhecimento, convivendo com as diferenças. Nesta perspectiva observa-se a necessidade de os 
professores de Ciências estarem preparados e seguros para receber estudantes com deficiência. Assim, 
torna-se importante identificar a formação desses profissionais, pois, considera-se relevante que as aulas 
de Ciências onde são contemplados os aspectos inclusivos estejam ancoradas na racionalidade prática, 
para propiciar ao professor de Ciências aporte para trabalhar com os estudantes com deficiência. 
Assim, este estudo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa realizada com as 
professoras de Ciências do município de Dom Pedrito/RS, identificando sua formação inicial, bem 
como, os materiais didáticos empregados no processo de ensino-aprendizagem de estudantes com 
deficiência. A metodologia fundamentada e baseada em Gil (2002) caracteriza-se quantos aos objetivos 
como explicativa, quanto à abordagem como qualitativa e quanto aos procedimentos como um estudo 
de campo. Foram utilizados como instrumento de construção dados um questionário com perguntas 
fechadas, aplicados no período de junho a setembro de 2019. Os resultados apontam que grande parte 
das profissionais atuantes possui graduação em Matemática e que em quase sua totalidade é empregado 
o livro didático como material auxiliar. Através desse estudo conclui-se que grande parte dos 
professores de Ciências possui sua formação inicial diferente da área de estudo em que está atuando, 
tornando-se indispensável capacitar esse profissional, através da oferta da formação continuada e que é 
necessário que o professor utilize materiais didáticos que sejam atrativos, provocantes e desafiadores, 
propiciando um ambiente inclusivo em prol da construção do conhecimento dos seus estudantes. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Materiais Didáticos; Ensino de Ciências; formação de 
professores; Aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar e analisar a experiência pedagógica de duas 

professoras na Sala de Recurso (SR). Trata-se da criação e testagem de um jogo de tabuleiro 

intitulado “Investigadora de palavras”, desenvolvido a partir dos princípios e diretrizes do Desenho 

Universal para Aprendizagem (DUA). 

O trabalho pedagógico do Atendimento Educacional Especializado (AEE) é orientado pela 

Resolução Nº 4 de 02 de outubro de 2009, da qual destacamos duas atribuições do professor: 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 

público-alvo da Educação Especial;  

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade 

(BRASIL, 2009). 

Nesse sentido, o jogo é visto como um recurso pedagógico e estratégia ao aprendizado do 

estudante. No ato de jogar são acionadas estruturas socioemocionais e algumas cognitivas 

internalizadas, outras habilidades se manifestam nas ações exigidas durante o jogo, compreensão 

das regras, nas estratégias e atitudes com os integrantes do grupo. 

INCLUSÃO EDUCACIONAL E DUA 

O documento “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) define como Público-Alvo da Educação Especial (PAEE) pessoas com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação.  

As políticas brasileiras sob a ótica inclusiva preconizam que os Sistemas de Ensino façam 

arranjos pedagógicos a serem aplicados com o objetivo de implementar processos educacionais que 

atinjam um maior número de estudantes. Na esteira desse pensamento, a escola, que é o espaço 

formal de aprendizagem e desenvolvimento, tem por finalidade oportunizar o conhecimento 

sistematizado e as interações culturais e sociais entre uma maior pluralidade de sujeitos. 

Como proposição a essa questão encontra-se o Desenho Universal para Aprendizagem 

(DUA), que oportuniza reflexões e possibilidades quanto ao currículo instituído e sobre os 

processos acadêmicos. Sua conceituação tem como base os estudos neurais, carrega em sua gênese 
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o elo fundamental da inter-relação entre o cognitivo e o afetivo (ALVES; RIBEIRO; SIMÕES, 

2013). 

O DUA se inspira no desenho universal na arquitetura. É importante entender tal inspiração 

como metáfora na educação e não como conceitos equivalentes. Ele não se associa aos planos de 

construção arquitetônica, mas pretende oportunizar práticas educacionais acessíveis para todos. 

Conforme os princípios do DUA, não existe um único meio de representação de um 

conteúdo, porque o processo de apreensão não ocorre da mesma maneira para todos. A partir da 

visão holística se evidencia a variedade de recursos para a remoção de barreiras e a construção de 

estruturas de interesses, representações, ações e expressões dos sujeitos.  

Desse modo, o design é pensado, planejado e abrange universalmente a singularidade dos 

sujeitos. Como ocorre o processo de aprendizagem é a preocupação central dos estudos do DUA, 

que descaracteriza o sujeito enquanto problema no processo, mas esclarece que meios e práticas 

orientadas inadequadamente podem obstruir o ensino e aprendizagem (MEYER; ROSE; GODON, 

2014). 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O processo de realização desta investigação segue os princípios qualitativos do Estudo de 

Caso. De acordo com André (2013), essa metodologia permite ao pesquisador se apoiar em mais de 

um referencial teórico; podendo utilizar múltiplas fontes de dados, de métodos de coleta, de 

instrumentos e procedimentos na investigação; deve usar da descrição para apresentar o processo da 

pesquisa e a análise. Busca contemplar as múltiplas dimensões do fenômeno investigado e evitar 

interpretações unilaterais ou superficiais. 

O DUA integra nosso Estudo de Caso, sendo a base orientadora no desenvolvimento do 

recurso (jogo) desta investigação. A abordagem que adotamos enfatiza um olhar à inclusão e aos 

diferentes modos de aprender, compreendendo que o trabalho em grupo é um meio de potencializar 

o conhecimento dos estudantes. 

A prática pedagógica apresentada foi desenvolvida no espaço da sala de recursos, de duas 

escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Participaram do estudo oito estudantes (cinco meninos 

e três meninas), com idades entre oito a quatorze anos matriculadas em turmas que compõe os anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  Integraram esse grupo três estudantes sem deficiência, uma vez 
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que estamos validando o produto (jogo) considerando os princípios enfatizados no DUA e na 

política de inclusão. 

O jogo “Investigadora de palavras” foi desenvolvido pelas autoras com base nas trajetórias 

profissionais e acadêmicas para atender as especificidades educacionais dos estudantes, a 

necessidade de adequação de recursos e práticas pedagógicas para o desenvolvimento e aprendizado 

dos sujeitos. 

Nesse sentido o jogo foi utilizado como estratégia para explorar, principalmente, a 

habilidade socioemocional de trabalhar em grupo e a habilidade linguística, de perceber e associar 

elementos fonéticos da consciência morfológica. 

Além das regras do jogo foram acordados entre as professoras procedimentos coletivos de 

aplicação necessários à condução do processo, dentre eles: apresentação geral; garantir que os 

estudantes realizassem a leitura das regras e as cartas com charadas; observar a livre organização 

dos estudantes durante a etapa de formação dos grupos; e mediação mínima durante a realização da 

atividade.   

Esperava-se que uma rodada completa do jogo tivesse a duração de duas horas, contudo, as 

equipes formadas nesta aplicação concluíram o percurso ao final de cinquenta minutos. O objetivo 

era concluir o circuito com 41 casas e chegar primeiro no campo “nuvem de palavras”. A jogada 

iniciava sempre com um dado, que expressava a quantidade de casas a avançar no tabuleiro e um 

outro dado indicando as cartas das charadas (envolvendo linguística).  

O regulador de dificuldade e possibilidade de avanço era responder corretamente a charada. 

Este era o ponto auge do jogo, pois exigia a leitura, interpretação, envolvimento entre os 

participantes, atenção e habilidade em perceber as situações semelhantes entre as palavras. Como 

exemplo, em uma das cartas havia a seguinte situação: Fazer, desfazer; Tampar, destampar; 

Obedecer, [-----].  O estudante deveria completar, oralmente, com desobedecer, seguindo o prefixo 

“des”.  

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Partimos do Estudo de Caso para refletir sobre o trabalho pedagógico na sala de recursos 

com ênfase no DUA. O jogo pedagógico “Investigadora de palavras” foi desenvolvido fisicamente 

(Imagem 1) para contemplar alguns dos princípios do DUA, dentre eles a composição de cores, 
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contrastes e letra bastão; linguagem textual, imagética e falada; habilidades socioemocionais que o 

trabalho em grupo requer; e o enriquecimento de conceitos da linguística (consciência morfológica).  

Para avaliar o grau de aceitabilidade às regras e interesse pelo jogo realizamos uma 

autoavaliação com os estudantes que participaram. Como ponto relevante destacamos que foi 

sinalizado a redução do quantitativo de charadas e o acréscimo de mais situações do tipo avançar/ 

retornar uma casa ou ficar uma rodada sem jogar. 

A apreciação dos estudantes colaborou para a reflexão quanto ao desenvolvimento do jogo 

como recurso pedagógico, equilibrando a relação entre exploração de conteúdos acadêmicos e 

atividade coletiva prazerosa aos estudantes.  

Em nossa avaliação o objetivo proposto de criação pedagógica foi atingido. Os estudantes 

demonstraram estar se divertindo; tiveram entendimento e seguiram as regras do jogo; houve 

cooperação entre os participantes no momento da leitura das cartas e em respondê-las; foi possível 

efetuar atividades referentes às habilidades da consciência morfológica; e os estudantes pontuaram 

a necessidade de repensar uma estratégia para a quantidade de cartas de charadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que o jogo, como estratégia pedagógica, tem potencial para desenvolver 

diferentes habilidades nos estudantes. Na próxima etapa, temos dois ajustes a fazer: o primeiro será 

a adaptação quanto a quantidade de cartas das charadas; o segundo será acrescentar esquemas táteis 

ao tabuleiro, às cartas e aos dados. Assim, avançaremos ainda mais no princípio de recurso 

pedagógico acessível na perspectiva do DUA.  

Em virtudes desses elementos, os resultados efetivos acerca da aplicação do jogo apontaram 

caminhos e possibilidades quanto ao suporte de leitura, linguagem e acessibilidade. Quando 

pensamos em práticas pedagógicas significativas, que englobam a todos, podemos lançar mão dos 

princípios do DUA associados à variedade de mídias. 

Como perspectiva do trabalho docente compreendemos que se torna relevante a parceria 

profissional pedagógica entre os professores da sala de recursos e da sala regular. O acesso às 

tecnologias colabora na formação e na prática inclusiva dos estudantes. Por fim, a proposta 

apresentada demonstra o potencial de trabalho que pode ser realizado nas escolas e com baixo custo 

de investimento de objetos pedagógicos acessíveis. 
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ANEXOS 

Imagem 1. O ato de jogar 

  

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2019). 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar e analisar a experiência de duas professoras ao aplicar 
um recurso pedagógico com vista à inclusão educacional. O estudo em andamento consiste na criação e 
testagem de um jogo de tabuleiro intitulado “Investigadora de palavras”, a partir dos princípios do 
Desenho Universal para Aprendizagem (DUA). O jogo foi aplicado em duas escolas do estado do Rio 
de Janeiro. Como referencial metodológico a pesquisa foi embasada no Estudo de Caso e nas diretrizes 
do DUA. Levando em consideração esses aspectos, a produção de dados foi levantada a partir da 
aplicação em salas de recursos (SR), que de acordo com a legislação tem caráter complementar ou 
suplementar à escolarização dos sujeitos público-alvo da Educação Especial (PAEE). Partindo do 
pressuposto de que todas as pessoas têm direito à escolarização e que para isso é necessário a retirada 
dos obstáculos que impeçam esta ação, os princípios do DUA contribuem para uma prática pedagógica 
que amplie o alcance desse objetivo. Como resultado, a pesquisa traz a possibilidade para a 
democratização do acesso ao conhecimento por meio de práticas pedagógicas significativas.  Nessa 
primeira fase foi possível observar que os alunos interagiram entre si, respeitaram as regras e limites, 
cooperaram uns com os outros, compreenderam e construíram conceitos acadêmicos dentre demais 
habilidades cognitivas a partir do jogo pedagógico construído pelas professoras. Segundo os relatos dos 
participantes, ao final da experiência, eles se divertiram durante a execução e fizeram observações que 
contribuíram para o aprimoramento do instrumento. Essa perspectiva oportuniza caminhos e 
possibilidades quanto ao suporte de leitura, linguagem e acessibilidade. 

Palavras-chave: Inclusão escolar; Desenho Universal para Aprendizagem; Jogo pedagógico; Salas de 
recursos 
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INTRODUÇÃO 

O autismo é um conceito que adota sentidos múltiplos e às vezes contraditórios, a depender 

da lente teórica utilizada para visualizá-lo e compreendê-lo. Nota-se que desde a aparição do termo 

na década de quarenta, o autismo tem sido assunto de grande interesse entre estudiosos e 

pesquisadores das mais variadas áreas cientificas (CAVALCANTI & ROCHA, 2002). 

A partir do caminho trilhado por Freud (1911) na condução de desvendar a vida sexual das 

crianças, Eugen Bleuler, médico suíço, preocupado com seus estudos na área da psicose, 

principalmente sobre os sintomas da esquizofrenia dos pacientes adultos, cunhou a expressão 

autismo, entendendo, desde então, que se tratava de algo da ordem subjetiva (KUPFER, 2000). Não 

obstante, tal preposição indicaria que o médico de Zurique encontrou na psicanálise algo que 

justificaria a perda da capacidade erótica do indivíduo de investir libidinalmente em um objeto 

externo e com isso recolher se em si.  

É importante advertir que no ano de 1943, o psiquiatra Leo Kanner (1997) baseando se nos 

achados de Bleuler, constrói a partir da observação de 11 crianças uma síndrome e a denomina de 

autismo, transportando, com isso o nome antes utilizado por Bleuler, na observação e tratamento 

dos pacientes esquizofrênicos. Sobre essa perspectiva que alicerçamos nossa construção de um 

casamento entre a psicanálise e a escuta do sujeito autista.  

Além disso, mobilizamos também no presente estudo uma reflexão sobre a visão dos 

professores sobre o autismo pois, compreender a educação do autista é pensar a representação que 

os professores possuem acerca do que é ser autista, de compreender como ele age perante o mundo, 

como é o sujeito autista, respeitando, dessa forma, suas particularidades. Cabe ressaltar também a 

necessidade de teoria e prática caminharem juntas contribuindo dessa forma, para o trabalho com a 

criança autista. 

Nesse sentido, a relevância de nosso estudo está em consonância com a opinião crítica dos 

próprios pesquisadores uma vez que a ciência é um ponto de ancoragem para a prática. Um respaldo 

para que todo o professor busque a cada dia uma melhor forma de trabalho e inclusão do aluno 

autista. 

Dessa forma, o objetivo de se construir a presente pesquisa está pautado na investigação 

sobre a contribuição psicanalítica no que se refere a inclusão do aluno autista e as inquietações dos 

professores que não sabem ao certo como trabalhar pedagogicamente com o aluno que é 

diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista. Ademais, a elaboração de um estudo sobre 
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esses moldes, contribui não somente para a construção de um arcabouço teórico, mas também a 

tomada de decisões que afetam concretamente a realidade da inclusão escolar no país. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa teórica de abordagem qualitativa no banco de dados da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), utilizando os termos "educação", "autista", "psicanálise". 

Foram encontrados poucos artigos nessa plataforma com essas palavras chaves. É importante 

destacar o pequeno número de artigos encontrados. Sendo assim numa primeira busca o total de 

artigos encontrados não apresentaram contribuições significativas considerando a extrema 

relevância do tema no cenário atual da educação brasileira. 

Essa investigação contou também com pesquisa em livros que forneceu material para 

análise. Foram realizadas leituras criteriosas dos artigos e livros e, em seguida, organizados a partir 

da síntese das ideias centrais apresentadas. O presente artigo é dividido em dois momentos. No 

primeiro momento trazemos discussões sobre a visão dos professores sobre o Transtorno do 

Espectro Autista e como eles compreendem o ser autista. No segundo momento abordaremos as 

contribuições da psicanálise para o trabalho com o aluno autista.  

A VISÃO DOS PROFESSORES SOBRE O AUTISMO 

Os estudos sobre o autismo realizados até o momento sejam pela neurologia, psicologia, 

psicanálise entre outros, ainda não descobriu a possível origem do autismo, apenas conhecemos 

alguns comportamentos apresentados pelos autistas e dessa forma, seguimos tentando compreender 

o universo dessa criança, que para a sociedade ainda é um enigma. Segundo Guedes (2014) desde a 

descoberta do autismo pelo médico Kanner em 1943 o autismo tem sido motivo de inúmeras 

discussões e controvérsias em relação ao seu diagnóstico, causas e tratamento, alguns afirmam que 

a origem é determinada por fatores multicausais, no campo cientifico hipóteses de causas 

psicoafetivas ou causas neurobiológicas. 

Com tantas vertentes cientificas e algumas até mesmo contraditórias, o autismo continua 

sem uma explicação quanto as suas possíveis causas segundo Guedes (2014). Em busca de uma 

uniformidade diagnóstica, o Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais (DSM-IV), 

da Associação Americana de Psiquiatria (1994), reuniu dentro de uma mesma categoria para fins 
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classificatórios casos de crianças psicóticas e autistas, independente das causas admitidas. A esta 

ampla categoria foi atribuída o nome de “Portadores de Distúrbios Globais do Desenvolvimento. ” 

Ao trazer para o campo educacional Ferreira e França (2017) destacam que o problema se 

agrava, tanto para a criança autista que sente muita dificuldade em se adaptar ao espaço escolar, 

como também para os educadores que não sabem ao certo como trabalhar com esta criança que 

possui dificuldades de socialização, organização, distração entre outras. A falta de qualificação dos 

professores também se torna um agravante pois, os mesmos não sabem como acolher este aluno. 

Nesse sentido, pensar a educação dessas crianças é de essencial importância. 

O cotidiano escolar é marcado por representações sociais do autismo pelos professores, eles 

imaginam as possíveis causas, criam teorias ou se apoiam nas teorias ditas pela ciência. Porém as 

ideias do senso comum pouco ajudam a pensar o trabalho com essas crianças. Todas as concepções 

dos professores irão de certa forma, influenciar no trabalho e nas intervenções. Nesse sentido, 

Destaca-se a necessidade de pensar a escolarização de crianças autistas a partir da 

sondagem das representações sociais do autismo entre as pessoas envolvidas no 

cotidiano escolar, uma vez que as concepções desses atores sociais permitem entender 

a natureza e qualidade de suas intervenções (SANTOS & SANTOS, 2011, p. 365).  

Primeiro os professores não sabem a origem do autismo, não sabem como trabalhar com 

essas crianças. Corroborando, Leboyer (2007, p.7) assinala que “o autismo é um distúrbio de 

desenvolvimento a tal ponto complexo que nenhum modelo, nenhuma abordagem clínica, 

metodológica ou terapêutica poderia, por si mesmo, abranger a verdade”. Diante da diversidade de 

opiniões sobre o tema, vemos que obstáculos são criados, uma vez que não há um consenso entre 

pesquisadores e profissionais interessados no assunto. 

Nesse sentido, Kupfer (2000, p. 44) afirma que o “autista do neurologista não é o autista do 

psicanalista. ” Nota-se que para elucidar as dificuldades existentes uma gama de profissional é 

convocada, mas mesmo assim os professores enfatizam que a própria ciência, o próprio saber 

acadêmico, pouca ou nenhuma vez contribui para o trabalho com o autista em sala de aula, não 

conferindo como um suporte de trabalho. Portanto para as professoras segundo Santos & Santos 

(2011) é a prática cotidiana que ajuda na compreensão da criança autista, ou seja, para as 

professoras é por meio, das observações dos alunos e dos professores mais experientes que 

conseguem compreender o autista, testando possibilidades durante o saber prático através do ensaio 

e do erro, destacando que os alunos autistas ensinam o que dará certo e o que não dará na prática 

pedagógica. 
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Verifica-se por meio das leituras realizadas que os professores fazem uma dissociação entre 

os domínios da teoria e prática, os mesmos não conseguem relacionar o saber cientifico como 

suporte de sua prática, alegando dessa forma, que a prática é muito diferente dos livros, que o saber 

cientifico não ajuda ou não é suficiente pedagogicamente, uma das professoras destaca, 

Quando eu fiz a especialização, quando o professor fez a relação, dizia: mas você pode 

faze assim e assim. Mas era clínico, você recebe um aluno, é diferente de você estar 

com seis alunos dentro de uma sala e dar conta dos seis ao mesmo tempo, e você ter 

um e trabalhar. Então é diferente, então você tem um resultado que não é o real que dá 

nos livros, o real que o pessoal fala (suj. 4, E.E.A.) (SANTOS & SANTOS, 2011, p. 

369). 

Não obstante os autores da corrente psiquiátrica e da psicologia comportamental considere o 

autismo como uma disfunção biológica, atribuindo, inclusive aos cognitivistas a excelência de 

angariar progressivos avanços no trabalho com as crianças autistas Santos & Santos (2011). 

Outra dificuldade das professoras é compreender o que a criança autista deseja, devido à 

dificuldade de expressão verbal dos alunos. Segundo Santos & Santos (2011) a dificuldade de 

expressão por meio da fala faz com que as professoras falem por essas crianças ou atribuam 

sentidos aos seus comportamentos falando por eles o que gera angustia nas professoras, pois elas 

não sabem ao certo se o que nomearam sobre o aluno é o que ele pensava ou desejava. 

Sendo assim, cabe aos professores compreenderem as singularidades de cada autista para 

não criarem concepções errôneas baseadas no senso comum ou no que circula nas mídias sobre o 

autista.  

Em suma, pensar a inclusão de crianças autistas no contexto escolar é pensar segundo 

Ferreira e França (2017) a capacitação dos professores para que os mesmos compreendam melhor o 

aluno que possui o transtorno, compreendam as particularidades de cada sujeito, como sujeito 

único, onde o trabalho com cada criança é diversificado de forma a atender a exigências de cada 

aluno.  Nesse sentido a psicanálise é convocada como mais uma base teórica que nos leva por uma 

melhor compreensão do autismo, uma vez que, em torno da ordem estrutural podemos orientar o 

tratamento de acordo com as especificidades de cada sujeito. 
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PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO ESPECIAL: UM ENLACE QUE FAVORECE A ESCUTA DO 

SUJEITO AUTISTA  

Baseando-se na declaração Freud (1924, p.40) que “desde início a função sexual é não 

centralizada e predominantemente auto erótica”, estudiosos e pesquisadores entenderam e 

associaram a partir desse paradigma o autismo, uma vez que a criança autista desenvolve uma 

espécie de redoma que a protege do mundo exterior, não sendo influenciado ou não se deixa 

influenciar por estímulos externos (ÁVILA,1997). Nesse sentido, a criança autista se “congela”, 

não corresponde com afetividade ou se mostra resistente ao laço social. 

Todavia Roudinesco (2016, p. 155) esclarece que “a criação freudiana não se adaptava, 

strictu senso, à clínica psiquiátrica. ” Além disso, não se prendia a métodos que alienam, modelam e 

nem tão pouco utiliza-se o vocabulário dos alienistas, contudo, preferia levar em conta a fala, a 

linguagem, a sexualidade, enfim acreditava que tanto a psicose quanto a neurose se organizava em 

torno de instâncias psíquicas inserida numa estrutura (ROUDINESCO, 2016). Nesse sentido, 

entendemos que a psicanálise procura entender o transtorno mediante uma estrutura interna e 

procurar realizar um trabalho privilegiando a constituição subjetiva e, portanto, não se prende a 

questões biológicas, antes propõe um trabalho que dirija a análise do autismo a partir das primeiras 

relações objetais do bebê. 

Priorizar o marcador estrutural, é reafirmar o pensamento de Lacan (1953) que acredita que 

são esses marcadores que ordenam os mais variados sintomas, e através dessa identificação é que 

podemos orientar o tratamento de acordo as especificidades de cada sujeito.  

As divergências entre visões teóricas apenas contribuem para práticas condicionantes do 

comportamento autista, que se utilizam de pretensões como construir comportamentos adaptáveis 

para diminuir os déficits sociais da criança. Nesse sentido, Kupfer (2000) se contrapõe a essa 

diversidade, entendendo que a variedade de opiniões em torno do que seja o melhor tratamento para 

a criança autista não ameniza, nem tão pouco facilita um trabalho interativo. Kupfer ainda realça 

que não se pode entender desenvolvimento afetivo na mesma categoria do desenvolvimento 

psíquico. Enfatiza inclusive, que não se trata apenas de afetos, há de se considerar uma 

desregulação no trânsito libidinal. Sem querer ser repetitivos, recorremos mais uma vez às 

contribuições de Kupfer (2000, p. 45): 

Os diagnósticos de psicose infantil e autismo têm uma história recente. Até o início 

deste século, o olhar médico ainda não havia subtraído, do grupo das crianças 

deficientes mentais, aquelas que apresentavam bizarrices, alheamentos, auto-agressões 
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ou desconexões significativas ao lado do rebaixamento intelectual. Para a sociedade 

eram todas deficientes e votadas ao cruel destino dos adultos doentes mentais: o 

asilamento e a alienação. 

Essa é a real contribuição da psicanálise no entendimento do Transtorno do Espectro 

Autista. Não se prende a métodos adaptativos, nesse modelo a criança pode até aprender, mas não 

conseguirá saber o que está afetivamente em jogo. o grande embate está no jogo dos bastidores, no 

comportamento que não é observável e nesse sentido a psicanálise sabe o que fazer (KUPFER, 

2000). 

Nesse contexto salientamos mais uma vez a necessidade de uma discussão sobre a 

importância da psicanálise no trabalho com a criança autista e acentuamos o quão se torna 

imprescindível que os educadores sejam psicanaliticamente orientados quanto esta prática. Muito 

embora, a teoria psicanalítica seja alvo de críticas e rejeição por parte de um público que considera 

exclusivamente apto a lidar com tais questões, a psicanálise propõe um trabalho de escuta desse 

sujeito (VOLTOLINI, 2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da apresentação teórico-metodológicas da psicanálise e do entendimento da visão 

dos professores acerca do trabalho com a criança autista destacamos a importância de promover um 

diálogo que favoreça a interação e o dinamismo na construção de dispositivos clínicos-pedagógicos 

que considerem a escuta da subjetividade do sujeito autista e que tais propostas estejam em 

adequação com propostas reeducativas no âmbito escolar. 

Nesse sentido, um trabalho pautado na ética psicanalítica se faz necessário para a 

capacitação dos professores, contribuindo para que surja uma abertura que propicie a escuta da 

singularidade e não apenas, uma prática voltada para métodos adaptativos. 
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Resumo 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa teórica com abordagem qualitativa com o objetivo de uma 
melhor compreensão a respeito do autismo, tema tão presente em nossa sociedade, porém constitui-se 
ainda como um enigma quanta a sua origem e possível trabalho com os sujeitos que o possuem. 
Trazendo para o campo educacional é necessária uma compreensão sobre o aluno autista afim de um 
trabalho que contribua para o desenvolvimento dos mesmos. Nesse sentido, essa pesquisa trará dois 
momentos, o primeiro a visão dos professores, seus impasses e dificuldades no trabalho com autistas e 
no segundo momento a contribuição da psicanálise para a compreensão do autismo. Conclui-se com a 
pesquisa que o autismo continua a ser uma incógnita, mas que tanto a ciência, a psicanálise e a própria 
educação buscam dentro de seus limites melhores formas de compreender e trabalhar com as 
particularidades de cada sujeito denominado autista. 

Palavras-chave: autismo; psicanálise; educação. 
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INTRODUÇÃO 

A empatia é um tema que se mostra cada vez mais frequente em pesquisas científicas e 

empíricas, formais ou informais, que envolvem as relações interpessoais em diferentes contextos 

(BROLEZZI, 2014; BROWN, 2013; CAMARGO; VEDOVE, 2008; FEITOZA, CORNELSEN e 

VALENTE, 2007; KRZNARIC, 2015, entre outros). Porém, a empatia, especificamente, na relação 

professor-aluno, é um tema que ainda possui poucas investigações. Na relação professor-aluno com 

deficiência, no entanto, a ausência de investigações já realizadas é ainda mais escassa (fator 

verificado através da revisão de literatura em diferentes portais de busca, como por exemplo o 

portal SciELO).  

Tendo em vista o que foi mencionado no parágrafo anterior, este trabalho busca contribuir 

para o desenvolvimento da pesquisa científica, para a área da educação e, principalmente, da 

educação inclusiva.  

Assumindo o objetivo principal de investigar a respeito da presença/ausência de empatia na 

relação professor-aluno com deficiência, esta investigação foi realizado em uma escola pública 

localizada no município de Candiota, cidade gaúcha pertencente à mesorregião do sudeste rio-

grandense. 

Conjecturando o nosso tema, a empatia na relação professor-aluno com deficiência, e nossas 

justificativas de pesquisa expostas, a seguir apresentaremos as demais seções do trabalho na 

seguinte ordem: caminho metodológico, inclusão e empatia no contexto escolar, apresentando nosso 

referencial teórico e práticas pedagógicas: contribuições da empatia para educação inclusiva, com 

apresentação e discussão dos resultados. Logo teremos a seção de conclusão seguida das referências 

utilizadas no trabalho.   

CAMINHO METODOLÓGICO  

Em nosso percurso metodológico de pesquisa apontamos que esta investigação é uma 

pesquisa abordagem qualitativa (MINAYO, 2002), de natureza básica (GERHARDT, 2009) com 

objetivos exploratórios inseridos em uma pesquisa de campo (GERHARDT, 2009). A coleta de 

dados foi realizada através de dois instrumentos de pesquisa: questionários e entrevista 

semiestruturada com três professores de uma escola pública localizada no município de Candiota 

(RS).   
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Quanto aos questionários, estes possuíam questões abertas e fechadas e deveriam ser 

respondidos de forma manuscritas pelos participantes que aceitassem participar da pesquisa.  As 

entrevistas semiestruturadas, por sua vez, foram gravadas por meio de captura de áudio utilizando 

telefone celular e posteriormente foram transcritas. Para a preservação da identidade dos 

participantes e divulgação dos resultados após a análise foram utilizados pseudônimos durante o 

processo de transcrição e a assinatura dos participantes do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

INCLUSÃO E EMPATIA NO CONTEXTO ESCOLAR  

Em nosso referencial teórico utilizamos Berges e Carrillo (2009) para conceituar a empatia 

(“sentir/estar com o outro”), suas definições históricas (em campos como a estética e filosofia) e 

Brown (2013) abordando o papel transformador da empatia nas relações sociais (“re(conexão) com 

o outro”).  

Também foram utilizadas investigações já realizadas em âmbito acadêmico nacional que 

tiveram a empatia na relação professor-aluno analisada como estratégia positiva de ensino e 

aprendizagem, meio facilitador da relação professor-aluno ou tema potencialmente relevante a ser 

analisado em pesquisas vindouras (BROLEZZI, 2014; CAMARGO; VEDOVE, 2008; FEITOZA, 

CORNELSEN; VALENTE, 2007, entre outros).  

Para conceituar a educação inclusiva e Educação Especial utilizamos o Guia para garantir a 

inclusão e a equidade na educação na Ibero-América, documento publicado pela UNESCO em 

2017, complementando com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 9394/96).   

Comumente e erroneamente mencionada no Brasil como sinônimo da Educação Especial em 

razão de diferentes tradução da Lei de Salamanca de 1994 (BREITENBACH; HONNEF; COSTAS, 

2016), a educação inclusiva, de acordo com o Guia para garantir a inclusão e a equidade na 

educação na Ibero-América, de 2017, é o “processo de fortalecimento da capacidade do sistema 

educacional para alcançar a todos os alunos.”(p. 10) enquanto que a Educação Especial é definida 

pela mesma fonte citada como “aulas ou instruções destinadas a alunos considerados como alunos 

com necessidades educacionais especiais.” (p. 10) ou ainda também definida pela LDB como 

“modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.” (LDB, 1996, p. 39). 
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Porém a Educação Inclusiva bem como a Educação Especial podem sofrer com práticas 

excludentes em âmbito educacional. Essas práticas excludentes são formadoras de barreiras para a 

aprendizagem (CARVALHO, 1999) e podem apresentar a seguinte tipologia: físicas e/ou 

arquitetônicas, atitudinais e pedagógicas (MENDONÇA, 2013). 

Para definir o conceito de barreiras físicas ou arquitetônicas utilizamos Emmel e Castro 

(2003), Tavares (2013) para definir as barreiras atitudinais e Mendonça (2013) para definir as 

barreiras pedagógicas, sendo a última citada o tipo de barreira que será abordada em nossa análise 

de dados.  

As barreiras físicas (também nomeadas como barreiras arquitetônicas) são definidas como 

obstáculos físicos que impedem a livre circulação de pessoas com deficiência em um determinado 

contexto de ensino e aprendizagem (EMMEL; CASTRO, 2003), como por exemplo a ausência de 

elevadores, banheiros adaptados, entre outras possíveis barreiras físicas que possam impossibilitar a 

acessibilidade.  

As barreiras atitudinais podem ser definidas como “atitudes discriminatórias” para com 

pessoas com deficiência. De acordo com Tavares (2013) as barreiras atitudinais ocorrem “quando 

excluímos ou fazemos restrições a uma pessoa por acreditarmos que ela é deficiente, incapaz ou 

inválida.” (TAVARES, 2013, p. 22).  

Mendonça (2013) define as barreiras pedagógicas como a exclusão de “metodologia para a 

adequação das aulas ministradas pelo professor.” (MENDONÇA, 2013, p. 12). A partir dessa 

definição teórica da autora, podemos refletir exemplos de barreiras pedagógicas como a ausência de 

livros didáticos adaptados e/ou flexíveis para atender à diversidade presente em sala de aula bem 

como a ausência de avaliações, dinâmicas, entre outras atividades e outros materiais pedagógicos 

adaptadas e/ou flexíveis a todos.  

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: CONTRIBUIÇÕES DA EMPATIA PARA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

Os resultados encontrados nos dados analisados, através da Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2009), apontam que há presença de empatia na relação professor-aluno com deficiência, o que 

contribuiu para a quebra de barreiras pedagógicas através da elaboração de material didático 

adaptado bem como preocupação com o planejamento acessível e inclusão dos alunos com 

deficiência em atividades de sala de aula, dando indícios que a empatia pode ser uma estratégia para 

o processo de ensino e aprendizagem em uma perspectiva inclusiva.  
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Através da Análise de Conteúdo de Bardin (2009), verificamos a existência de duas 

categorias de análise denominadas como: a. empatia na quebra de barreiras pedagógicas e b. 

formação acadêmica em uma perspectiva inclusiva. 

Em relação à primeira categoria, a empatia na quebra de barreiras pedagógicas, o 

participante Pedro afirmou, ao ser questionado sobre sua experiência pedagógica com alunos com 

deficiência, que: “Eu preparava uma aula especial pra ela [aluna cega]. Tentava adaptar e tal, aí 

não conseguia atender o resto da turma.” (Pedro, entrevista, 2019).  

Percebemos no relato de Pedro sua implícita angústia por “não atender o resto da turma 

[...]” em razão das adaptações que tentava fazer para incluir a aluna com deficiência. O participante 

ainda completa sua fala refletindo acerca de seu trabalho e questões vinculadas aos direitos de 

pessoas com deficiência em situação escolar: “eu sentia que o meu trabalho estava sendo 

insatisfatório com ela [com aluna com deficiência]. Até porque eu acho que ela tem direitos a 

auxílios que não vem. Não vem!”. Verificamos, no entanto, que o professor entrevistado refletiu 

sobre sua prática pedagógica com possível presença empatia, percebendo que deveria elaborar 

material que fosse flexível a todos os alunos. Dessa forma, o planejamento acessível contribuiria 

para a quebra de barreiras pedagógicas para a aluna cega e os demais colegas, promovendo a 

educação, de fato, inclusiva, além de facilitar o trabalho docente.  

Ainda nesta categoria, Lucia relatou a experiência que teve com um estudante com TOD 

(Transtorno Opositor Desafiador). A participante comenta que: 

“Depois [após ter uma primeira experiência com uma aluna com paralisia cerebral] 

teve o aluno com o transtorno, o TOD. Essa tinha uma deficiência [se referindo à 

aluna com paralisia cerebral], aí o outro era do TOD, que aí era mais comportamental, 

né? Aí, esse, claro. Tive bastante dificuldade, porque o aluno fugia da aula, aí eu tinha 

que deixar os outros para ir atrás dele, buscar... E nesse caso, prejudicava a turma, 

porque eu tinha que deixar eles pra ir atrás  

do outro aluno. Ele era agressivo. Mas, aos pouquinhos, também... Fui conversando 

com ele. Fui descobrindo do que ele gostava. Descobri que ele adorava minhas aulas 

quando tinha música. Então, eu tentava, com mais frequência, fazer a aula com 

música, que aí a gente fazia na sala, aí ele gostava de fazer os movimentos para os 

outros irem imitando. (Entrevista, Lúcia, 2019).” 
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Ao ser questionada na entrevista se a inserção de música cativou a turma de forma geral, ela 

afirma que “acredita que sim” e que houve maior envolvimento dos alunos através da inserção de 

mais aulas com música em razão do aluno com TOD.  

Podemos perceber nesta questão que, no momento que quebramos uma barreira oriunda de 

um aluno com deficiência, não afetamos positivamente somente o aluno com deficiência, mas o 

grupo de alunos de forma geral, propiciando a (re)construção de participação e conhecimento.  

Também verificamos que os professores participantes se sentem despreparados para 

trabalhar com alunos com deficiência em razão de considerarem sua formação acadêmica 

inadequada e insuficiente, gerando angústia e desamparo docente, o que gerou a segunda categoria 

de análise, formação acadêmica em uma perspectiva inclusiva. Esse resultado tem evidência no 

relato da participante Mara. Em relação à sua formação acadêmica ela comenta, ao ser questionada 

se a sua graduação possibilitou formação docente em uma perspectiva inclusiva, que:  

“Na graduação a gente não aprende isso. E isso é uma coisa que foi colocada bastante. 

Eu dizia: “eu não tô saindo daqui me sentindo preparada para trabalhar com alunos 

com alguma necessidade”. Porque tu não tem, por exemplo, um laboratório de ensino 

que tu vá pesquisar, em que tu vá construir material pra atender esses alunos. Tu tem 

LIBRAS, né? Mas a LIBRAS que tu tem é de uma forma geral. Tu não tem LIBRAS 

específica pra química, por exemplo? Tu não tem LIBRAS especifica pra física, pra 

letras, pra matemática. Tu tem LIBRAS pra se comunicar, pra dar um “oi”, pra dar 

“bom dia”, pra saber se o aluno tá bem, mas tu não tem especifica pra aquele... Pra 

ensinar química em LIBRAS, e isso aí é uma coisa que te faz pensar, te faz buscar. 

[...]” (Entrevista, Mara, 2019). 

Também podemos conferir, através do relato de Mara, que ainda na graduação a futura 

professora demonstrou em sua fala, de maneira implícita, empatia ao perceber a importância de 

ingressar no mercado de trabalho “preparada para trabalhar com alunos com alguma necessidade” 

se referindo, de forma implícita, à educação inclusiva como prática fundamental na formação de 

professores, além de perceber os componentes curriculares ofertados pelos cursos de licenciatura 

que abordam a educação inclusiva como “básicos” e/ou insuficientes para as diversas licenciaturas 

que são contempladas no componente LIBRAS, por exemplo.  
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CONCLUSÕES 

Considerando nosso objetivo de pesquisa, investigar a respeito da presença/ausência de 

empatia na relação professor-aluno com deficiência, podemos concluir que este foi alcançado 

através dos dados coletados e analisados, ponderando que, no contexto investigado, há presença da 

empatia e que esta contribui para quebrar barreiras pedagógicas constituindo-se em uma possível 

estratégia para o processo de ensino e aprendizagem de alunos com deficiência. De acordo com este 

trabalho, a empatia ainda pode ser fator preponderante para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem e a relação professor-aluno abarcando a diversidade presente em sala de aula.  
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Resumo 

Este trabalho discute a respeito dos processos de inclusão escolar de alunos com deficiência, refletindo 
acerca da inclusão escolar e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, 
apresentasse uma pesquisa realizada em uma escola pública estadual localizada no município de 
Candiota (RS), que teve por objetivo investigar a respeito da presença/ausência de empatia na relação 
professor-aluno com deficiência. Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem exploratória, 
utilizando dados coletados com três professores que aceitaram participar da investigação. Para 
produção de dados utilizamos dois instrumentos: questionários (com questões abertas e fechadas, 
manuscrito pelos participantes) e entrevistas semiestruturadas realizadas em âmbito escolar (gravadas 
por meio de captura de áudio, e posteriormente transcritas) entre os meses de setembro e outubro do 
ano de 2019. Em nossa análise, empregamos a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009), estabelecendo 
duas categorias de análise, a saber: a. empatia na quebra de barreiras pedagógicas e b. formação 
acadêmica em uma perspectiva inclusiva. Como resultados, verificamos que há presença de empatia na 
relação professor-alunos com deficiência, o que contribuiu na quebra de barreiras pedagógicas através 
de elaboração de material didático adaptado e inclusão dos alunos com deficiência em atividades de sala 
de aula. Também verificamos que os professores participantes se sentem despreparados para trabalhar 
com alunos com deficiência em razão de considerarem sua formação acadêmica inadequada e 
insuficiente, gerando angústia e desamparo docente. Concluímos que a empatia docente pode quebrar 
barreiras pedagógicas constituindo-se em fator preponderante para o processo de ensino e 
aprendizagem de alunos com deficiência. 

Palavras-chave: Empatia; Inclusão escolar; Barreiras pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, muito se tem debatido acerca da inclusão de pessoas com deficiência em 

diversos setores da sociedade brasileira, sobretudo, no âmbito educacional. Diversos são os estudos 

acerca da escolarização deste público, bem como, as barreiras encontradas para a efetivação da 

inclusão escolar. Todavia, pesquisas que retratam o período pós-escola, como também, a 

profissionalização e a inserção dos mesmos no mercado de trabalho ainda são escassas (REDIG; et 

al, 2018) e colaboradores.  

Estudos anteriores como de Alles e Boueri (2018); Redig e colaboradores (2018), em que 

analisam as produções sobre a transição para a vida adulta e, por consequência, formação 

profissional e mercado de trabalho para pessoas com deficiência, evidenciaram a importância do 

tema e a necessidade de maiores investigações.  

Por este motivo, é essencial pensarmos na transição da escola para a vida adulta de jovens 

com deficiência. Esta é uma fase importante para qualquer indivíduo repleto de novas 

responsabilidades e desafios. Junto com este momento, surge a ideia social e do status no qual 

constituem um adulto, como por exemplo, casamento, formação profissional, inserção laboral, entre 

outros (TAVARES, 2012). 

  Diante destas circunstâncias e da relevância de tal temática, o presente trabalho em 

andamento, objetivou-se realizar um levantamento bibliográfico dos estudos publicados em três das 

principais plataformas de periódicos, teses e dissertações, como: Scientific Electronic Library 

Online - SciELO, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD, no período de 2009 a 2019, acerca da 

transição para a vida adulta e a inserção laboral de pessoas com deficiência intelectual. 

TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA E A INSERÇÃO LABORAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA  

Com a chegada da fase adulta o sujeito se depara com diversas questões e responsabilidades 

nas quais requerem novas habilidades, como por exemplo adquirir um emprego. Carvalho (2018) 

caracteriza a transição para a vida adulta como um período de suma importância, repleto de 

obstáculos nos quais todos os jovens deverão passar algum dia.    

Para que este processo de transição não se torne conturbado é necessário pensarmos em uma 

preparação ao longo da vida, sobretudo para os jovens com deficiência. Uma formação na qual 
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possibilite a transmissão de informações e ferramentas adequadas para uma vida adulta de 

qualidade e oportunidades de inserção em uma vida adulta ativa, isso inclui, participação no 

mercado competitivo de trabalho (CARVALHO, 2018).   

A inserção laboral pode ser uma das vias para a inclusão social de pessoas com deficiência. 

Com a intensificação do debate sobre a inclusão, principalmente na década de 90, muitos avanços 

foram alcançados no que diz respeito a participação ativa de sujeitos com deficiência em diferentes 

esferas sociais. Em relação ao mundo do trabalho, atualmente existem aparatos legais nos quais 

asseguram o acesso destes indivíduos no âmbito laboral (CAMPOS; ALMEIDA, 2008). 

Contudo, mesmo com a criação de legislações e ações afirmativas nas quais garantem a 

participação destes sujeitos no mercado de trabalho, como a lei de Cotas nº 8213/91 (BRASIL, 

1991), Decreto nº 3298/99 (BRASIL, 1999), Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015) entre 

outros, ainda há obstáculos no que diz respeito ao acesso, manutenção e permanência dos mesmos 

(ARAÚJO, 2008; MASCARO, 2016; REDIG, 2016).   

Tal situação, se agrava ainda mais quando se diz respeito as pessoas com deficiência 

intelectual, pois a concepção de que são incapazes de aprender, infelizmente perpetua até hoje. De 

acordo com Campos e Almeida (2008), a não contratação destes sujeitos se dá pela concepção de 

improdutividade, um rótulo no qual carregam ao longo da vida.  

Infelizmente, ainda há obstáculos para a efetivação da inclusão social plena, porém, esta luta 

não é somente da pessoa com deficiência, mas sim, de toda sociedade. Refletir acerca da transição 

para a vida adulta e a inserção dos mesmos no mundo do trabalho, significa ir além das 

contratações, mas de assegurar o que é deles por direito (CAMPOS; ALMEIDA, 2008; 

CARVALHO, 2018). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a elaboração desta pesquisa empregamos como metodologia a revisão integrativa na 

qual “proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de 

estudos significativos na prática” (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010, p.102). Trata-se de um 

estudo amplo em que permite o diálogo entre o levantamento bibliográfico com as experiências 

vivenciadas pelos autores, favorecendo melhor compreensão dos fatos. 

Por ser um trabalho em andamento, o presente artigo retratará os dados iniciais do 

levantamento bibliográfico referente ao período de 2009 a 2019 (primeiro semestre de 2019) feito 
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nas plataformas da SciELO, CAPES E BDTD, acerca da transição para a vida adulta, bem como, a 

inserção da pessoa com deficiência intelectual no mercado de trabalho. Para a seleção das pesquisas 

foram utilizados os seguintes descritores: deficiência intelectual e deficiência mental, combinadas a 

outras palavras como: transição para a vida adulta, pós-escola, vida independente, mercado de 

trabalho, inserção laboral.  

Nesta etapa inicial foram encontrados no total de 39 estudos, nas quais 15 eram artigos, 9 

teses e 15 dissertações. Neste primeiro momento o objetivo foi mapear os estudos desenvolvidos 

sobre esta temática sem maior aprofundamento do que as pesquisas relatam.   

ANÁLISES INICIAIS DO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

O levantamento bibliográfico realizado buscou analisar de forma quantitativa as produções 

nas quais retratam a transição para a vida adulta e inserção no mercado de trabalho de pessoas com 

deficiência intelectual nas plataformas SciELO, CAPES e BDTD.  

Conforme o gráfico 1, observamos que ao longo de dez anos ainda são pouco estudos na 

temática, apenas 39 trabalhos contemplam este aspecto importante para a inclusão de pessoas com 

deficiência intelectual.  

Desta forma, podemos observar nos gráficos 2, 3 e 4, as bases de dados onde se encontram 

cada pesquisa. Com base nestes gráficos, percebemos que não há estudos nesta área no ano de 2009, 

iniciando apenas em 2010 com duas pesquisas no BDTD e tendo maior número em 2012 com sete 

publicações no SciELO e BDTD, seguido pelos anos 2011 e 2016 com cinco pesquisas cada, depois 

2014, 2015 e 2019 com quatro trabalhos cada, 2013 e 2018 com três cada e finalizando com os anos 

2010 e 2017 com dois textos cada. 

Com esta análise inicial entendemos que há necessidade de mais estudos na área e de 

investigarmos o que cada pesquisa apresenta para compreendermos quais intervenções podem ser 

realizadas nos futuros estudos. 

Dentre esse quantitativo, 10 eram artigos disponíveis na Scientific Electronic Library Online 

-SciELO, referente aos anos de: 1 no ano de 2011, 2 no ano de 2012, 1 no ano de 2015, 1 no ano de 

2016, 2 no ano de 2017, 1 no ano de 2018 e 2 no ano de 2019, como demonstra o gráfico 2.                                  

Já nos bancos de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior- CAPES foram encontrados 6 pesquisas, conforme explícito no gráfico 3. Dentre estas, 5 
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eram artigos publicados nos anos: 1 no ano de 2011, 1 no ano de 2015, 1 no ano de 2016, 1 no ano 

de 2018 e 1 no ano de 2019, nos anos. Além disso, há também 1 dissertação do ano de 2016.                                         

 Ao realizarmos a busca na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD encontramos 

23 estudos, conforme demonstra o gráfico 4. Entre esses, 13 são dissertações publicadas nos anos: 1 

no ano de 2010, 1 no ano de 2011, 4 no ano de 2012, 3 no ano de 2013, 2 no ano de 2014, 1 no ano 

de 2015, 1 no ano de 2018 e 1 no ano de 2019.  Neste quantitativo, também há 9 teses referentes aos 

anos:  1 no ano de 2010, 2 no ano de 2011, 1 no ano de 2012, 2 no ano de 2014, 1 no ano de 2015 e 

2 no ano de 2016. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As pessoas com deficiência ainda são rotuladas como ineficientes, incapazes e inaptas em 

diversos segmentos da sociedade, como no âmbito educacional e laboral. Logo, é necessário 

desmistificar essa ideia e “tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais” (NERY 

JÚNIOR, 1999, p. 42), ou seja, é preciso garantir direitos iguais de aprendizagem, de participação, 

de trabalho, entre outros. Nesse sentido, a indicação é que sejam mobilizados todos os recursos e 

investimentos que assegurem a equiparação de oportunidades, buscando-se a equidade e 

conformidade, questões que vão além da igualdade.  

As pesquisas selecionadas e analisadas evidenciaram a necessidade de novas investigações 

e, também, a importância de mais desdobramentos das que já foram realizadas no âmbito da 

transição para a vida adulta e inserção no mercado de trabalho deste público. 

A transição das pessoas com deficiência para a vida adulta e a inserção no mercado de 

trabalho são realidades e nos deparamos com tais questões, mas torna-se necessário um 

conhecimento mais detalhado acerca deste público, em cada realidade local; de forma a promover 

ações que façam esses processos se realizarem, valorizando e respeitando a diversidade, garantindo 

acesso e permanência dessas pessoas no mercado de trabalho. 
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Gráfico 1. Total de teses, dissertações e artigos encontrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores (2020) 

 
 
 
 
 
 

 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 751 

Gráfico 2. Trabalhos encontrados no SciELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores (2020) 
 

Gráfico 3. Trabalhos encontrados CAPES 
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Gráfico 4. Trabalhos encontrados no BDTD 
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Resumo 

As políticas voltadas ao âmbito educacional buscam desenvolver programas de formação escolares na 
perspectiva inclusiva que devem ser oferecidos em todos os níveis da educação, pensando em uma 
proposta que auxilie o educando com deficiência na transição da escola para o mercado de trabalho e 
para a vida adulta. Todavia, pesquisas que retratam o processo de transição, como também, a 
profissionalização e a inserção dos mesmos no mercado de trabalho evidenciam a relevância de tal 
temática, bem como, relatam a escassez de estudos na área. Sendo assim, o presente trabalho tem por 
objetivo realizar um levantamento bibliográfico, de forma quantitativa, dos estudos publicados em três 
das principais plataformas de periódicos, teses e dissertações: Scientific Electronic Library Online - 
SciELO, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD, no período de 2009 a 2019 (primeiro semestre), acerca da 
transição para a vida adulta e a inserção laboral de pessoas com deficiência intelectual. Para a 
fomentação desta pesquisa utilizamos como metodologia a revisão integrativa. Nesta primeira análise, 
encontramos 39 estudos referentes ao período em questão que comtemplam aspectos essenciais para a 
inclusão de pessoas com deficiência intelectual. No que tange o mapeamento inicial, entendemos que 
há a necessidade de maiores estudos na área da transição para a vida adulta e inserção no mercado de 
trabalho de pessoas com deficiência intelectual, bem como, de investigarmos o que cada pesquisa 
coletada apresenta para compreendermos quais intervenções podem ser realizadas nos estudos futuros. 

Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Transição para a vida adulta; Mercado de Trabalho; Inserção. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo traz como problema principal o processo de ensino e aprendizagem de 

ciências, especialmente os conteúdos vinculados à Física para alunos com deficiência visual (DV). 

Nosso objetivo foi analisar o papel do professor na escolha dos recursos de tecnologia assistiva e no 

uso desses para o ensino aos alunos com DV. Portanto, nossa principal questão é saber como o 

professor de alunos com DV pode escolher e aplicar os recursos de tecnologia assistiva no processo 

de ensinar e aprender desses alunos.  

Hoje, após muitos avanços, podemos afirmar que as pessoas com deficiência têm tido novas 

possibilidades para atuação nos meios sociais. Isso se deve especialmente às mudanças na forma de 

entender a deficiência, na institucionalização de novas legislações e aos avanços tecnológicos. No 

entanto ainda são muitas as barreiras que precisamos ultrapassar e uma das maiores ainda é a 

formação do professor para o trabalho com esses sujeitos. 

Sobre os avanços tecnológicos aos quais nos referimos, destacamos o uso dos recursos de 

tecnologia assistiva como essencial no processo educacional dos alunos DV, não obstante, 

percebemos que são poucas as escolas que os têm e poucos os professores que os conhecem. 

Por sua complexidade, conteúdos muitas vezes invisíveis aos olhos, escolhemos como 

objeto de pesquisa o ensino da Física devido a necessidade de representações na compreensão de 

seus fenômenos para todas as pessoas, sejam DVs ou não.  

Em um estudo sobre o pensamento dos licenciando de Física a respeito da inclusão de 

alunos com DV, Barbosa-Lima e Castro ressaltam que “práticas inclusivas precisam estar 

embasadas em abordagens mais diversificadas, flexíveis e colaborativas, a fim de que todos possam 

participar do processo de ensino-aprendizagem” (BARBOSA-LIMA E CASTRO, 2012, p. 83). 

É isso que propomos neste estudo, que é parte dos estudos do nosso grupo de pesquisa 

XXXXX e do doutoramento de uma das autoras. Nele, investigamos o ensino e a aprendizagem de 

Ciências de alunos com DV, especialmente os conteúdos vinculados à Física. Para isso trouxemos 

um relato de experiência no uso de um recurso, o Software Monet como auxiliar para os alunos do 

quarto ano do Ensino Fundamental do Instituto Benjamin Constant (IBC) no entendimento dos 

conceitos de energia potencial, energia solar, energia nuclear e elétrica. No entanto, o recurso 

escolhido não funcionou como imaginávamos e precisamos readaptá-lo à atividade com o uso da 

audiodescrição, uma outra tecnologia assistiva. 
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A DEFICIÊNCIA VISUAL E OS RECURSOS PARA O ALUNO COM DV 

Por DV compreende-se cegueira e a baixa visão. Ainda que o termo Deficiência Visual já 

abarque essas duas definições, no Brasil, somente após a década de setenta é que inicia uma 

preocupação com a questão da “visão subnormal”, termo que até então era dado à Baixa Visão.  

 São bastante diversificados os tipos e níveis de DV e assim como eles, são diferentes 

também as suas necessidades, que variam de acordo com cada pessoa, patologia, fase e momentos 

da vida. Vigotski, já no começo do século passado, defendia que cognitivamente a criança cega não 

possui nenhuma desvantagem em relação à criança vidente, desde que lhe sejam oferecidos 

caminhos e modos distintos (VYGOTSKI, p. 50, 2012).  

Hoje entendemos esses caminhos e modos distintos como os recursos de tecnologia 

assistiva, que conforme Gasparetto et al: 

É uma área do conhecimento e de atuação que desenvolve serviços, recursos e 

estratégias que auxiliam na resolução de dificuldades funcionais das pessoas com 

deficiência para a realização de suas tarefas no cotidiano (GASPARETTO et al, 2012, 

p. 116). 

Os recursos que utilizamos para este estudo de caso foram primeiramente o Software Monet. 

Como esse não foi suficiente, usamos a audiodescrição para complementar o trabalho. 

O Monet é um software livre para o desenho de gráficos impressos em Braille. De acordo 

com Bernardo, Garcez e Santos (2019) o software Monet possibilita ao professor desenhar os 

pontos livremente, importar imagens e transformá-las em relevo, escrever em Braille, escrever em 

letras cursivas utilizando o relevo, elaborar gráficos entre outras funcionalidades. 

A Audiodescrição (AD) consiste em transformar imagens em palavras para que o deficiente 

visual possa compreender o que foi transmitido visualmente. É necessário que haja dois 

profissionais: o consultor em audiodescrição e o audiodescritor.  De acordo com Lima e Tavares 

(2010, p. 4) o consultor: 

É uma pessoa com deficiência visual formada/capacitada para criticar, revisar e propor 

novas construções tradutórias do texto audiodescritivo, a partir da observação 

criteriosa e sustentada na boa técnica da audiodescrição. Já o audiodescritor, é o 

profissional que se ocupa do estudo, construção, socialização, oferta e defesa da 

audiodescrição, a qual consiste numa técnica de tradução intersemiótica que tem por 

objetivo transformar o que é visto em palavras por meio da descrição objetiva, 
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específica e sem inferências tradutórias do audiodescritor ou consultor (Lima, 

Tavares, 2010, p. 4). 

NOSSOS REFERENCIAIS TEÓRICOS 

Concordamos com alguns teóricos da Física quando afirmam que o ensino das Ciências nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental deve ser iniciado o quanto antes (NASCIMENTO, 

BARBOSA LIMA, 2006; MORAES, CARVALHO, 2017; MONTEIRO, HALLAIS, BARBOSA-

LIMA, 2019), pois assim daremos oportunidades aos alunos de pensar e fazer ciência desde a 

infância. 

No entanto, desenvolver temas bastante abstratos, põe o professor em um grande desafio, 

seja com alunos videntes ou com DV e normalmente os docentes recorrem às imagens e/ou 

experiências práticas no processo de ensino. Entretanto, essas também têm a visão como aporte 

principal. Assim, como escolher os recursos para tais conteúdos com alunos DV? 

Algumas de nossas pesquisas com alunos DV são fundamentadas na Teoria Histórico-

Cultural e na Teoria da Atividade, por entendermos que essas valorizam o trabalho como elemento 

essencial para o desenvolvimento humano.  

A Teoria da Atividade não se refere à ação prática do fazer em si, seu significado vai além, 

ela é formada das nossas produções, materiais e imateriais, que são construídas a partir das nossas 

necessidades.  Essa teoria entende “Atividade” como:  

Processos que são psicologicamente determinados pelo fato daquilo para que tendem 

no seu conjunto (o seu objeto) coincidindo sempre com o elemento objetivo que incita 

o sujeito a uma dada atividade, isto é, o motivo (LEONTIEV, 2012, p. 68, grifo 

nosso). 

Essa Teoria aplicada ao ensino defende que para que haja aprendizagem, é preciso planejar o 

que se deseja ensinar, despertando no aluno esse motivo o qual Leontiev se refere. Ou seja, o aluno 

precisa entender o quê e para quê está aprendendo, fazendo conexões com o contexto social, com a 

utilidade humana do que se está ensinando. 
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A ATIVIDADE REALIZADA: MÉTODO, SUJEITOS, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Em conformidade com o que defende a Teoria da Atividade, nosso encontro foi planejado e 

organizado a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, de acordo com as informações dadas 

pela professora regente da área de ciências. 

A abordagem metodológica que orientou este estudo foi a pesquisa qualitativa, que segundo 

Bogdan e Biklen, “o interesse do pesquisador é mais pelo processo que pelos resultados dos 

produtos e a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento 

principal” (BOGDAN; BIKLEN,1994, p. 49).  

Quanto ao tipo de pesquisa entendemos que o estudo de caso é o que mais se aproxima, pois 

definido o caso: o papel do professor na escolha dos recursos de Tecnologia Assistiva, organizamos 

as ações a serem feitas. 

Participaram dessa aula seis alunos cegos, todos do quarto ano do Ensino Fundamental. Os 

critérios para participação era ser cego, estar no 4º ano, na faixa etária de nove a doze anos e que 

tivessem tido a autorização de seus professores e responsáveis. O conteúdo foi escolhido por ser 

ligado à Física e por fazer parte do currículo da série escolar. Como a professora da turma ainda não 

havia trabalhado o tema Energia, essa nos autorizou a proposta. 

Optamos por iniciarmos a aula a partir da contação de uma história (Causos da Lagoa, 

BARBOSA-LIMA, 2019, p.51-56), onde focamos em alguns tipos de energia os quais ela 

mencionava. Em seguida distribuímos objetos para que em grupos os alunos os explorassem e 

fizessem comentários e trocassem com o outro grupo. Demos mais um tempo e pedimos que cada 

um escolhesse um objeto e apresentasse o tipo de energia esse poderia ter relação. 

Os objetos eram: carregadores de celular, cata-vento, carrinhos de fricção, carrinhos à pilha, 

rádio à pilha, balanços e gangorras em miniatura. As respostas foram em sua maioria de acordo com 

o funcionamento de cada objeto. Algumas nem tanto, mas sempre com uma certa lógica. 

Pesq: O que faz com que o carrinho a pilha funcione? Aluna 4. A pilha. Pesq: E o 

carrinho de fricção?   Aluna 4. Nossa mão    Aluna 1. O movimento e a força da nossa 

mão. Pesq: O vento tem energia? Aluno 6. Sim, ele é forte. Pesq: A energia acaba? 

Aluno 1. A da pilha sim.    Aluno 6. A da bateria também. Pesq: Vocês já ouviram 

falar de fonte de energia?  Silêncio (7 seg.) Aluno 2:  O sol   Aluno 1. A água. Pesq: E 

transformação de energia? Já ouviram falar? Silêncio (5 seg.) 

Aluno 1. Sim. A água. Você joga com força na usina e controla.   Aluno 2. No jetski 

também tem energia. A do combustível. 
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Percebemos que os alunos estavam acompanhando os conceitos de energia, fontes de 

energia e partimos para os conceitos que de fato gostaríamos de comentar: energia solar, elétrica, 

nuclear e potencial. Para isso, representamos as figuras 1, 2, 3, 4 (anexos) no software Monet. Para 

nós, as imagens estavam muito claras, mas como essa não é a função do referido software, antes de 

apresentá-las aos alunos, testamos com a professora regente, que é cega. Como essa não conseguiu 

compreender as imagens apenas com o toque, nos sugeriu que fizéssemos a audiodescrição das 

imagens, fizemos e ela foi acompanhando e tateando os desenhos, nesse caso funcionou. Com 

dúvidas se a mesma estratégia funcionaria com os alunos, resolvemos utilizar as imagens da mesma 

forma e conforme a professora, eles conseguiram entender todas as imagens.  

Para fazer a audiodescrição, conforme mencionamos, são precisos atributos essenciais. 

Utilizamos imagens estáticas e a partir da não compreensão da professora com o recurso do Monet, 

fizemos um roteiro produzido de acordo com as seguintes diretrizes: descrever sempre do ponto de 

vista do observador, ser objetivo (evitando dar nossa opinião), ir do geral para o específico (da 

maior para a menor figura), dar primeiro o sentido geral e depois fornecer os detalhes, descrever de 

cima para baixo e da esquerda para a direita, ser descritivo e específico. 

A experiência mostrou que não basta ter os recursos de Tecnologia Assistiva, é preciso saber 

em quais situações utilizá-los, conhecendo as necessidades de adaptação para os sujeitos 

participantes. No caso da ação descrita, embora as imagens no Software Monet estivessem claras 

para nós, essas não foram funcionais para o grupo e precisamos recorrer à audiodescrição, recurso 

que exige habilidade e conhecimento.  

Outro aspecto importante foi termos validado a atividade primeiramente com a professora 

cega, o que faz jus ao lema “Nada sobre nós sem nós”.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compartilharmos essa experiência no intuito de ressaltar o fato de que não é qualquer 

recurso que será útil para as atividades. É importante refletirmos sobre quais aspectos nós, 

professores, devemos considerar para fazer a escolha mais adequada. Assim, respondendo a questão 

inicial deste trabalho, é preciso que os cursos de formação de professores e a formação continuada 

criem mecanismos de abordar tais temas e de certa forma preparar os docentes para as práticas com 

os alunos com deficiência, sem negá-la, mas reconhecendo nela a necessidade de estratégias 

diferenciadas e quais as melhores estratégias.  
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Quanto à formação de professores para alunos com DV, o Instituto Benjamin Constant, no 

Rio de Janeiro oferece uma série de cursos de capacitação que de fato ajudarão os professores a 

entender a deficiência e atuar de forma eficaz na formação desses alunos.  
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Resumo  

Este artigo é parte dos resultados dos estudos que vimos desenvolvendo em nosso grupo de pesquisa 
XXXXX e no doutoramento de uma das autoras. Ambos têm como problema principal a investigação 
sobre o ensino e aprendizagem de Ciências, especialmente quanto aos conteúdos e temas vinculados à 
área de estudo da Física, aplicados a alunos com Deficiência Visual. Nele apresentamos o recorte de 
uma aula sobre energia, que foi planejada e aplicada a uma turma de quarto ano do Ensino 
Fundamental do Instituto Benjamin Constant. A pesquisa trata-se de um estudo de caso, onde a 
estratégia e o recurso escolhidos (imagens feitas no Software Monet) não foram suficientes para o 
entendimento e aprendizagem dos alunos, no entanto, como fizemos a validação antes com a 
professora da turma, que também é cega, recorreremos a um outro recurso, a audiodescrição como 
forma de complementar o primeiro. Nosso objetivo neste estudo foi investigar os papéis essenciais que 
os recursos de tecnologia assistiva exercem no processo de ensinar e aprender do aluno cego e no 
conhecimento dos professores para escolha e uso adequado desses recursos. Usamos como arcabouço 
para apresentação deste texto e da pesquisa realizada, os princípios das Teorias Histórico-Cultural, que 
tem Lev Semenovich Vigotski como principal teórico e da Atividade, de Alexei Leontiev, além dos 
pesquisadores da área de Física, que defendem que desde cedo, as ciências devem ser apresentadas às 
crianças, de forma que essas se tornem mais críticas e questionadoras. 

Palavras-chave: Deficiência Visual; Tecnologia Assistiva; Ensino de Ciências. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM PERFIL DOS ARTIGOS QUE DESTACAM A 

INTERFACE ENTRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS  

 

Tamires Novais Gonsalves – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 762 

No início do século XXI, encontramos pessoas com deficiências frequentando escolas, os 

mais diversos ambientes de trabalho, supermercados e lojas, e ainda participando de competições 

esportivas. Isso não ocorria há vinte anos, (LIMA, 2006, p.33).  Para Teixeira e Nunes, “a inclusão 

é um movimento mundial de luta das pessoas com deficiências e seus familiares na busca de seus 

direitos e de um lugar na sociedade”, (2014, p.22). Durante todo esse tempo, as pessoas com 

deficiências viviam segregadas da sociedade, longe das escolas e de tudo, a educação inclusiva é 

uma conquista, dessas lutas.   

E nesse viés, seguimos o nosso estudo, com o objetivo de traçar um perfil dos artigos que 

destacam a formação de professores e a educação inclusiva para o ensino de ciências. O adjetivo 

“inclusivo” é usado quando se busca qualidade para todas as pessoas com ou sem deficiência, 

(TEIXEIRA E NUNES, 2014, p.22). As autoras também acrescentam que “o termo inclusão já traz 

implícito a ideia de exclusão, pois só é possível incluir alguém que já foi excluído. Para essas 

autoras (2014), a inclusão está respaldada na dialética inclusão/exclusão, com a luta das minorias na 

defesa de seus direitos”. 

Entretanto, Sassaki (1998, p.8), afirma que, a “[...] inclusão escolar é uma forma de inserção 

em que a escola comum tradicional é modificada para ser capaz de acolher qualquer aluno 

incondicionalmente e de propiciar lhe uma educação de qualidade”. 

Mantoan (2003, p.13), destaca que os sistemas escolares recorta a realidade, dividindo os 

alunos em normais e deficientes, as modalidades de ensino em regular e especial, os professores em 

especialistas nesta e naquela manifestação das diferenças. Com essa divisão alguns profissionais 

depositam a responsabilidade do aluno com deficiência, para o professor assistente do aluno, como 

se o mesmo, tivesse que dar conta de tudo que diz respeito ao “aluno especial”, esquecendo que o 

aluno é da escola e que todos, precisam ajudá-lo de alguma forma. 

Essa organização é marcada por uma visão determinista, mecanicista, formalista, 

reducionista, própria do pensamento científico moderno, que ignora o subjetivo, o afetivo, o 

criador. E mais que isso, ela afirma que não conseguimos romper com o velho modelo escolar para 

produzir a reviravolta que a inclusão impõe, (MANTOAN, 2003, p.13).  Corroborando a isso, 

Teixeira e Nunes (2014, p.71), afirma que: 

Quando falamos de inclusão, temos de incluir por inteiro. Não cabe brincar de 

inclusão, de dizer que nisso eu quero que você participe e nisso não, ou então dizer 

que, para isso, você está incluído e, para aquilo, você continua na exclusão. Ou se 

inclui ou não se inclui, não existe o meio termo. Ou se luta pela emancipação ou se 
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continua como massa de manobra. A luta está em se pôr em pé de igualdade com 

quem detém o poder. Deixar quem precisa, na desigualdade é manter a seletividade e a 

exclusão social. 

Somos, certamente, bem pouco sinceros com nós mesmos, com a comunidade escolar, com 

os pais e com os nossos alunos, principalmente, (MANTOAN, 2003, p.26). Elucidamos com 

Teixeira e Nunes, quando elas colocam que “não cabe brincar de inclusão”, não dá para viver um 

faz de conta. Muitas coisas ainda não foram mudadas no sistema educacional brasileiro, por que não 

houve mudanças de pensamentos, atitudes, pois “o que falta é preparar a escola e o educador para 

incluir nela e em sua concepção o aluno especial”, (ALVES, 2012, p. 20). 

As discussões em torno da formação de professores e a educação inclusiva para o ensino de 

ciências mostram que, há um distanciamento, entre, o ideal e o real, e os percalços percorridos para 

a efetivação da educação inclusiva nos sistemas de ensino. Diante da análise dos artigos, percebe-se 

na fala dos autores, a realidade enfrentada pelos alunos e professores no que diz respeito ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

Os autores ressaltam a importância da formação continuada para os professores que tem 

alunos com deficiência em suas salas ou não. Nessa análise é possível observar a carência de 

estudos sobre a formação de professores e a educação inclusiva para o ensino de ciências. Para 

tanto, foram investigados nos cinco periódicos brasileiros sobre a formação de professores e a 

educação inclusiva, e a conclusão dos autores sobre a relação professor e aluno no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Entretanto, Teixeira e Nunes (2014), salientam que, para efetivar a inclusão “não basta estar 

garantido na legislação, mas demanda modificações profundas e importantes no sistema de ensino”. 

Elas acrescentam ainda, que “essas mudanças devem levar em conta o contexto socioeconômico, 

além de serem gradativas planejadas e contínuas para garantir uma educação de ótima qualidade”. 

(TEIXEIRA E NUNES, 2014, p.28). 

METODOLOGIA  

A pesquisa é sobre a análise das produções acadêmicas publicadas em periódicos brasileiros 

da área de educação em ciências sobre formação de professores e a educação inclusiva.  Segundo 

Fonseca (2002, p. 32), “[...] qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto” As referências teóricas 

são muito importantes para um texto científico, que por meio de pesquisas utilizando livros, artigos 
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científicos, páginas de web de sites confiáveis, darão um ótimo embasamento teórico para o 

trabalho do pesquisador.  

E também é uma pesquisa empírica, de cunho qualitativo, pois, “a abordagem de cunho 

qualitativo trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do fenômeno 

dentro do seu contexto”, (TRIVIÑOS 1987, p. 132, apud OLIVEIRA 2011, p.24). Fizeram parte do 

corpus deste estudo, apenas os artigos que destacaram a formação de professores para a educação 

inclusiva em suas abordagens. Com a finalidade de traçar o perfil dos professores da área de 

educação em ciências para a educação inclusiva, foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico.  

Para a constituição da análise, utilizamos os dados brutos obtidos da pesquisa de Razera, 

Matos e Bastos (2019), com a devida autorização dos autores, até 2016, entre 2017 e 2018 os dados 

foram elaborados pela autora da pesquisa. Para a constituição dos dados, elaborou-se uma análise 

de todos os artigos que destacaram a formação de professores nos cinco periódicos brasileiros da 

área de Educação em Ciências, desde o primeiro número de cada um até o último de 2018: 

Alexandria – Revista de Educação em Ciência e Tecnologia (UFSC), Ciência & Educação 

(UNESP); Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências (UFMG), Investigações em Ensino de 

Ciências (UFRGS), Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC).  

Para a constituição do corpus da pesquisa, fizemos os seguintes procedimentos: i) separação 

dos artigos sobre e educação inclusiva ii) busca, identificação e marcação dos artigos sobre  

formação de professores e educação inclusiva; iii) uso dos seguintes aplicativos eletrônicos nas 

diversas etapas de coleta e análise: Adobe Reader®, word, WordClouds®. 

Nos artigos selecionados foram observados, os assuntos abordados, as palavras-chave, os 

autores, a instituição, diacronia em que foram publicados, os periódicos, e a conclusão dos autores. 

Utilizamos os seguintes descritores para a seleção dos artigos: formação de professores, inclusão, 

aluno especial, aluno com deficiência, educação inclusiva e diversidade. Com esse levantamento de 

dados, foi possível perceber a importância da formação inicial e continuada dos professores para a 

educação inclusiva, um assunto que no decorrer dos anos foi pautada nesses trabalhos.  

RESULTADOS E ANÁLISE  

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de traçar o perfil dos artigos que destacam sobre 

formação de professores e educação inclusiva e como essa temática vem sendo abordada para o 

ensino de ciências. O resultado da pesquisa pode ser consultado na tabela 1 (em anexo), em que, os 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 765 

artigos foram selecionados por periódicos, autores, ano, instituição, título e as palavras-chave.  Esta 

etapa nos possibilitou fazer um comparativo dos periódicos que mais publicaram sobre a temática 

no decorrer dos anos, observamos, por exemplo, que a maioria dos trabalhos foi publicada em 2015. 

No ano de 2014 e 2016 não encontramos nenhum trabalho sobre a temática. Outro ponto a ser 

destacado, é sobre os autores que mais enviaram trabalhos para publicação, que são da 

Universidade Federal de Goiás, e Universidade Federal do Paraná, Curitiba.  

Com as palavras-chave retiradas da tabela 1 (em anexo), construímos uma nuvem de 

palavras, que pode ser consultada na figura 1 (em anexo), com o aplicativo do wordClouds®, com o 

intuito de observarmos a frequência das palavras, que foram, mais utilizada pelos autores em seus 

trabalhos. Observa-se, que as palavras são ordenadas aleatoriamente e pode ter diferentes cores, 

formas, e fontes. Alguns professores também utilizam em suas aulas para fazer uma tempestade de 

ideias, entre os alunos. As palavras que tiveram maior frequência aparecem em tamanho maior que 

as demais palavras. As palavras-chave que mais apareceram nos 14 artigos foram as seguintes: 

formação de professores (5); ensino de ciências (5); educação inclusiva (5); Deficiência visual (4); 

Inclusão (3); Concepções (2); Necessidades formativas (2); Inclusão escolar (2); Intérprete de libras 

(2). As três palavras-chave que mais apareceram foram: formação de professores; ensino de 

ciências e educação inclusiva, que por coincidência é as mesmas palavras-chave da nossa pesquisa. 

Na tabela 2 (em anexo), é possível observarmos um panorama da seleção dos artigos 

analisados. Até o ano de 2018, foram publicados nos periódicos de educação em ciências 2.512 

artigos, entretanto, 519 abordam sobre formação de professores, e desse conjunto, apenas 14, 

discute sobre formação de professores e educação inclusiva.  

Na tabela 3 (em anexo), observamos na fala dos autores o que eles pensam sobre formação 

de professores e educação inclusiva. Ressaltamos que algumas conclusões não foram colocadas no 

quadro a fim de evitar repetição, com isso destacamos as falas que foram elucidadas e propícias 

para o nosso estudo. 

Elencamos algumas falas que não foram colocadas no quadro, contudo, destacamos para a 

nossa reflexão na questão da formação inicial e continuada e a educação inclusiva. Destacaremos 

algumas falas aleatórias dos autores sobre a temática, a nomearemos de artigo A, B, C e D, já que o 

objetivo proposto, não é identificar quem escreveu e sim a problemática levantada. No artigo A, os 

autores afirmam que: 

[...], os alunos saem da Universidade como profissionais “aptos” para o magistério, 

entretanto, se deparam com uma realidade para qual não foram preparados. 
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A legislação brasileira prevê que todos os cursos de formação de professores, do magistério 

à licenciatura, devem capacitá-los para receber, em suas salas de aula, alunos com e sem 

necessidades educacionais especiais, dentre os quais os alunos com deficiência, (LIMA, 2006, p. 

124). Entretanto, não é essa realidade descrita por esses autores. No artigo B, os autores ressalvam 

que, há uma: 

[...], ausência de conhecimento do professor sobre as características das deficiências, o 

não reconhecimento das potencialidades destes estudantes, a falta de recursos 

didáticos a fim de atender as necessidades advindas das situações de deficiência, a não 

flexibilização do currículo e da avaliação, podem ser considerados fatores 

determinantes para barreiras atitudinais, e práticas pedagógicas distantes dos 

propósitos da Educação Inclusiva. 

Ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do professor, da escola, da 

educação e de práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino, em 

todos os seus níveis (MANTOAN, 2003, p. 43). 

Sobre a formação continuada os autores destacaram a necessidade de: 

[...], subsidiar a formação continuada dos professores universitários é iniciativa 

fundamental para melhorar a formação de professores de ciência da Educação Básica 

no que diz respeito às práticas para diversidade, (artigo C). 

Miranda; Galvão, (2012, p. 32) afirma que, é de fundamental importância à formação dos 

profissionais de ensino, porém, enfatiza de maneira geral, que essa formação não deve se esgotar na 

fase inicial, por melhor que essa tenha se processado. No artigo D, os autores chamaram a atenção 

para a importância de pesquisas nessa temática: 

 [...], ressalta-se, dessa maneira, a importância da pesquisa em educação para a 

constituição de sujeitos com melhor compreensão sobre a diversidade.  

Em nossa análise, observamos a quantidade de artigos, que abordam a temática formação de 

professores e educação inclusiva, sejam para a diversidade, ou a inclusão de alunos com deficiência 

visual e auditiva, bem como as demais deficiências, ou a educação inclusiva no ensino regular. Uma 

questão tão desafiadora, entretanto, pouco discutida no meio acadêmico. Para Lima (2006, p.142), 

“a educação inclusiva requer investimentos e atenção social e politicas permanentes, que não 

fiquem restritos a uma conjuntura politica; a construção de uma mentalidade inclusiva será possível 

se ela for mantida como projeto da sociedade”.  
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CONSIDERAÇÕES 

As políticas oficiais em nosso País reconhecem o processo de inclusão como uma ação 

educacional que tem por meta possibilitar o ensino de acordo com as necessidades do individuo, 

(CUNHA, 2014, p 23). Nessa tessitura, Teixeira e Nunes (2014, p. 27) descrevem a realidade da 

educação brasileira e com isso a educação inclusiva também fica prejudicada: 

É notória a dissociação entre os discursos oficiais e as recomendações que favorecem 

o entendimento da eficiência e da pratica pedagógica para que a integração se efetive. 

Entre elas, podemos citar: o numero excessivo de alunos nas salas de aula, as 

dificuldades de aprendizagem, a questão dos procedimentos da avaliação e do 

encaminhamento para as escolas e as classes especiais, a descontinuidade dos 

programas, as mudanças de governo acompanhado da ausência de vontade política, os 

baixos salários, as salas de aula sem condições de trabalho, a desinformação, o 

despreparo e a não capacitação dos recursos humanos, principalmente, nos programas 

curriculares dos cursos Magistério e Superior.  

 Esses pontos colocados por Teixeira e Nunes (2014), foram reafirmados nos trabalhos 

analisados. Concordamos com Teixeira e Nunes (2014, p.27), quando elas afirmam que “a 

verdadeira inclusão deverá ter como alicerce um processo de construção de consensos (valores, 

políticas, e princípios) provenientes de uma reflexão coletiva sobre o que é a escola, quais as suas 

funções, os seus problemas e a maneira de solucioná-los”. 
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ANEXOS 

Periódico Artigo Autores Instituição  Palavras-chave Ano  

Alexandria Professores Formadores de Professores de Ciências: o que influencia suas 

concepções sobre Inclusão? 

Eveline B. V. R. e Anna 

Maria C.B. 

Universidade Federal de 

Goiás 

Formação de professores, Educação Inclusiva, concepções. 2011 

Alexandria Formação de Professores de Química no Contexto da Educação Inclusiva Tatiane E. P. 

Orliney M. G. Camila S.S. 

Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba. 

Necessidades formativas. 

Deficiência visual. 

Professores de química. 

2018 

Ciência & 

Educação 

Formação inicial de professores de física: a questão da inclusão de alunos 

com deficiências visuais no ensino regular. 

Maria C. B. L. e 

Giselle F. C. 

Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro. 
Deficiência visual. Análise de discurso. Formação inicial. 2012 

Ciência & 

Educação 

Alfabetização científica e educação inclusiva no discurso de professores 

formadores de professores de ciências. 

Eveline B.V. R. 

Anna Maria C. 

Universidade Federal de 

Goiás. 

Formação de professores. Ensino de ciências. Educação 

inclusiva. Análise de conteúdo. 
2013 

Ciência & 

Educação 

Trajetória da formação de professores de ciências para educação inclusiva 

em Goiás, Brasil, sob a ótica de participantes de uma rede colaborativa. 

Lidiane L. S. P. 

Claudio R. M. B. 

Juliana C. P. 

Maria L.  M. 

Eveline B. V. R. 

Anna Maria C. B. 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás. 

Formação de professores. Ensino de ciências. Educação 

inclusiva. 
2015 

Ciência & 

Educação 

A educação inclusiva na percepção dos professores de química. Eveline B. V. R. 

Anna M. C. B. 

Universidade Federal de 

Goiás (UFG) 
Formação de professores. Inclusão. Concepções. 2010 

Ensaio 

O atendimento pedagógico especializado e o ensino de física: uma 

investigação acerca do processo de ensino e aprendizagem de uma aluna 

cega. 

Marcela R. S. 

Eder P. C. 

 

Universidade Estadual 

Paulista, Bauru, SP. 
Ensino de Física; Deficiência visual; Inclusão. 2018 

E

nsaio 

Análise do processo inclusivo em uma escola estadual no Município de 

Bauru: a voz de um aluno com deficiência visual. 

Eliza O. L. 

Fabio S. A. 

Eder P. C. 

Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). 
Inclusão Educacional, Deficiência Visual, Ensino de Ciências. 2012 

E

nsaio 

Educação inclusiva e a formação de professores de ciências: o papel das 

universidades federais na capacitação dos futuros educadores. 

Mayara L. O. 

Adriana M. A. 

Thiago L. R. 

Simone M. T. 

Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). 
Educação Inclusiva, Licenciaturas, Currículo. 2011 

I

ENCI 

Análise das relações docente em sala de aula com perspectivas de ser 

inclusiva. 

Angela M. P. 

Sergio M. A. 

Marinez M. P. 

Instituto Federal do Paraná 

– Campus Londrina 

Relações docente; Relação com o saber; Matriz 3x3; 

Educação inclusiva; Formação de professores. 
2015 

I

ENCI 

A importância da tutoria no ensino de ciências naturais com alunos 

especiais. 

Analia M.F.C. 

Siumara A. L. 

Rita C. L. S. 

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 

Ensino de Ciências Naturais; Deficiência Intelectual; 

Inclusão; Professor Tutor. 
2015 
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Marcia R.C. 

RBPEC 

Práticas pedagógicas em Ciências da Natureza nos anos iniciais do ensino 

fundamental com estudantes cegos. 

Marily D. S. 

Fábio P. G. 

Carlos A. M. 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 
Cegueira; prática pedagógica; ensino de ciências. 2015 

RBPEC 
Estudos sobre a relação entre o intérprete de LIBRAS e o professor: 

implicações para o ensino de ciências. 

Walquíria D. O. 

Anna M. C. B. 

Universidade Federal de 

Goiás -UFG 

Ensino de ciências; inclusão escolar; surdos; intérprete de 

LIBRAS. 
2015 

RBPEC 

Necessidades Formativas de Professores de Química para a Inclusão de 

Alunos com Deficiência Visual. 

Tatiane E. P. 

Orliney M. G. 

Camila S. S. 

Universidade Federal do 

Paraná 

Necessidades Formativas; Alunos com deficiência visual; 

Ensino de química. 
2017 

 
Periódicos 

Analisados 

Artigos 

publicados até 

2018 (n) 

Artigos sobre F.P 

(n) 

Artigos sobre F.P 

Educação Inclusiva 

(n) 

Alexandria 295 81 2 

Ciê&Edu 819 149 4 

Ensaio 440 99 3 

IENCI 501 99 2 

RBPEC 457 91 3 

Total 2.512 519 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão dos autores 

Promover reflexões sobre o respeito às diferenças, que possibilitem ao docente a compreensão dos objetivos da Educação Especial na perspectiva Inclusiva. 

Verificar a importância de aproximar o professor que está em formação de sua realidade profissional, 

Compreensão dos objetivos da Educação Especial na perspectiva Inclusiva. 

Os professores precisam ter conhecimentos sobre as questões políticas e históricas presentes na Educação Especial e Inclusiva. 

O professor deve ser formado para trabalhar em equipe, junto com os demais profissionais. 

Falta de recursos didáticos e domínio dos conteúdos. 

A maioria não se sente preparada para atuar na diversidade e nem formar professores com esse perfil.  

A estrutura escolar ainda é a mesma e não conseguimos superar a racionalidade técnica tão presente em nossos currículos e ações. 

O professor, geralmente, se posiciona de modo semelhante à formação que recebeu. 

Fonte: A autora.  
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Resumo 

Este artigo propõe uma análise dos artigos sobre formação de professores e a educação inclusiva, no 
que diz respeito aos assuntos que vem sendo pesquisados sobre essa temática no decorrer dos anos. A 
pesquisa tem como objetivo: traçar um perfil dos artigos, que destacam a interface entre a formação de 
professores e a educação inclusiva para o ensino de ciências. Selecionamos cinco periódicos brasileiros 
na área de Educação em Ciências, para a constituição do corpus da pesquisa, (Alexandria - UFSC, 
Ciência & Educação - UNESP, Ensaio - UFMG, Investigações em Ensino de Ciências – UFRGS e 
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências - ABRAPEC), sobre formação de professores 
e educação inclusiva. Para a seleção dos artigos, utilizamos os seguintes descritores: formação de 
professores, inclusão, aluno especial, deficiência, educação inclusiva, diversidade. As discussões em 
torno dessa temática, demostram, que há um distanciamento, entre, o ideal e o real, e os percalços 
percorridos para a efetivação da educação inclusiva nos sistemas de ensino. Os autores ressaltam a 
importância da formação continuada para os professores que tem alunos com deficiência em suas salas 
ou não. Nessa análise é possível observar, a carência de estudos sobre a formação de professores e a 
educação inclusiva para o ensino de ciências. Concluímos que, os professores não se sentem ainda 
preparados, para trabalhar com alunos com deficiência, em alguns casos, os autores colocaram que até 
existe o desejo de se trabalhar na perspectiva inclusiva, entretanto, eles alegam para a falta de formação 
adequada para desempenharem melhor a sua práxis.  

Palavras-chave: Formação de professores. Educação inclusiva. Ensino de ciências. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de Alfabetização, deve incluir todos os sujeitos bem como a educação inclusiva 

e de qualidade baseia-se no direito de todos. Para tanto é preciso que esses direitos sejam 

respeitados e inseridos no contexto escolar e também que os educadores sejam comprometidos na 

prática de uma educação com equidade, para que deste modo possam contribuir para o 

desenvolvimento da criança.  

Para que se possa considerar uma escola como inclusiva é preciso pensar em atividades de 

inclusão, em espaços adaptados para receber pessoas com deficiência. Um dos grandes desafios da 

educação é conseguir que todos os alunos tenham acesso à educação básica de qualidade, por meio 

da inclusão escolar, respeitando as diferenças culturais, sociais e individuais (SANTOS,1995).  

Em conjunto com a Inclusão acontece o processo de alfabetização, que também é complexo 

e permeado a muitas questões. Essa complexidade tem muitas facetas, tais como: Psicológica, 

psicolinguística, sociolinguística e linguística, além de fatores sociais, econômicos, culturais e 

políticos (SOARES, 2018).  

A Alfabetização é um conjunto de habilidades multifacetado, ou seja, não é um processo 

simples e fácil. É um caminho longo e difícil, com vários percalços. Nos quais são estudados e 

debatidos por estudiosos, que tentam entender tal processo.  

Em meio a tantas dificuldades é preciso conciliar os dois processos, alfabetizando e 

Incluindo alunos com deficiência, o que torna o caminho bem mais difícil e trabalhoso. Para isso é 

necessário que os professores sejam capacitados e interessados em fazer um trabalho em prol do 

aluno, pensando nas dificuldades encontradas por ele, e tentando assim tornar o caminho mais 

flexível e mais adaptado. 

A educação deve estar voltada para as potencialidades ou especificidades do aluno, sempre 

na tentativa de fazê-lo parte ativa no processo de ensino aprendizagem. A escola e o educador 

devem trabalhar incansavelmente para que seu alunado possa se desenvolver, desfrutar de seus 

direitos e ter uma vida de qualidade e autonomia. Este seria o verdadeiro sentido de uma 

alfabetização de qualidade e de uma educação inclusiva. 

Com base em todos estes entraves o presente artigo tem por objetivo mostrar que uma 

mudança efetiva na prática docente é capaz de contribuir no aprendizado, bem como  identificar os 

avanços e dificuldades do processo de Alfabetização Inclusiva no contexto escolar de um aluno 
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autista não verbal, o qual, após a flexibilização do currículo, de várias adaptações pedagógicas e 

mudanças voltadas a postura da professora, observou-se o desenvolvimento da criança. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A legislação brasileira oferece suporte para que de fato a inclusão aconteça, embora se 

perceba que na prática, em detrimento de diversos fatores, essas leis, por vezes, não se concretizam. 

A constituição de 1988 foi a primeira lei que falou de igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola. Anos depois como consequência positiva de vários movimentos sociais 

surge a Declaração de Salamanca que retrata os princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educativas especiais.  

A importância da Inclusão fica evidente diante de tantas lutas e leis estabelecidas até os dias 

atuais, para que assim seja concretizada. Para tanto este artigo mostra outro processo 

importantíssimo na vida do alunado. O processo de Alfabetização. Alfabetizar-se é, antes de mais 

nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de 

palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade (FREIRE, 1987, p.08).  

De acordo com o Artigo primeiro, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), todo cidadão 

tem como direito fundamental “a dignidade da pessoa humana”. Ou seja, para o efetivo exercício 

desta dignidade, é preciso ter o domínio e uso da linguagem, leitura e escrita, faz-se necessário o 

desenvolvimento de habilidades e competências que estão associadas em contextos de letramento, o 

que torna o processo de Alfabetização tão necessário a vida de todo cidadão. O direito de aprender 

garante a possibilidades de desenvolvimento do aluno. 

A Inclusão quando acontece juntamente com a Alfabetização, torna-se um único processo de 

complexidade, pois toda legislação até o presente momento não foi suficiente para solucionar todos 

os entraves que dificultam ambos os processos.  E em meio a estes processos está o aluno alvo da 

pesquisa que têm uma deficiência denominada Transtorno do Espectro Autista (TEA). A palavra 

“autismo” vem da palavra grega “autos”, que significa “próprio”. Autismo significa literalmente, 

viver em função de si mesmo (GÓMEZ; TERÁN, 2014, p. 447). O aluno apresenta algumas 

estereotipias, agitação, pouca atenção e ausência da fala. Tem acompanhado de uma uma bolsista na 

escola. 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem suas complexidades, principalmente quanto as 

características que cada pessoa demonstra em seu cotidiano. Diante desta condição, já se faz 
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necessário uma atenção e cuidado maior e quando associado ao processo de alfabetização essa 

atenção é redobrada, pois pode ser influenciada por diversos fatores.  

Não existe uma forma pronta para se alfabetizar um aluno autista. O TEA apresenta 

variações na maneira como se apresenta nas pessoas, para tanto é necessário fazer com que este 

aluno passe pelo processo de alfabetização de acordo com suas limitações e condições.  

Desta forma a melhor maneira de se chegar de fato a uma Alfabetização Inclusiva 

encontrada nesta escola Federal, foi através de diversas tentativas, para que se encontrasse a 

maneira adequada para que este aluno se tornasse parte ativa no processo de ensino e aprendizagem. 

A primeira iniciativa fundamental, foi a flexibilização do currículo, em seguida foram feitas várias 

adaptações nas atividades para que o aluno as realizasse juntamente com a turma, pois mesmo não 

sendo iguais, priorizavam o mesmo conteúdo. E como última estratégia, utilizar voz ativa e muitas 

repetições, até que o aluno entendesse o que precisava fazer. Vale ressaltar que todas essas práticas 

utilizadas, só foram desenvolvidas com êxito, após a iniciativa da professora, que juntamente com a 

escola procurou capacitações e as melhores maneiras de contribuir no processo de Alfabetização 

Inclusiva deste aluno. 

Para isso todas as escolas antes mesmo de matricular um aluno com deficiência, devem 

qualificar seus profissionais e adaptar seus espaços, tornando-os acessíveis a todos. E, ao ter em 

meio ao seu alunado estudantes com deficiência, devem flexibilizar seu currículo adaptando-se as 

especificidades existentes, bem como, reinventar-se diariamente na busca pela oferta de uma 

educação de qualidade a todos os seus alunos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa caracteriza-se como estudo de caso. Através da análise, busca-se 

responder questionamentos que surgirão no decorrer dos estudos, assim como diversas tentativas de 

indicar possibilidades quanto aos problemas apresentados. O estudo de caso Segundo Yin (2005, 

p.32) “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real”.  

Neste percurso investigativo, foram realizados levantamentos bibliográficos que 

possibilitam identificar diversas visões do tema, auxiliando na tomada de decisão de qual linha 

seguir diante do tema trabalhado, com foco na inclusão e na alfabetização, entre outros meios de 

estudos encontrados na área.  
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A abordagem utilizada é a qualitativa, sendo identificados os avanços e dificuldades 

encontradas na alfabetização e inclusão no contexto de Séries Iniciais de uma escola pública 

federal, situada no bairro da Terra Firme, periferia de Belém.  

O sujeito deste estudo é um aluno autista não verbal, que atualmente está com 7 anos, 

matriculado no 2º ano das Séries Iniciais do Ensino Fundamental I. A pesquisa teve início no 1º 

ano. O aluno é acompanhado e observado, todos os dias de segunda a sexta em sala de aula e fora 

dela. Esta observação se dá através de experiências voltadas ao processo de ensino e aprendizagem 

do aluno. A pesquisa tem como participantes a professora de sala; a professora do atendimento 

educacional especializado (AEE) e uma facilitadora que o acompanha diariamente em todas as 

atividades da escola.  

Os dados referentes a pesquisa são coletados através do acompanhamento direto de um 

aluno autista não verbal, por meio de registros e observações, atividades propostas com adaptações 

e de consulta a documentos, além de reuniões e treinamentos, realizadas com a professora do 

atendimento especializado, que acontece na própria escola, em um espaço de AEE. Alguns 

documentos que mostram o desempenho do aluno até os dias atuais, são utilizados na pesquisa, tais 

como: Fichas de aprendizagens, fichas com dados pessoais e médicos, fichas de observações 

diárias. Tendo em vista se tratar de estudos que envolvem seres humanos, são utilizados critérios 

que garantem o cumprimento das questões éticas necessárias. 

As observações que deram início a este estudo partem da dificuldade encontrada pela 

professora do primeiro ano em alfabetizar e incluir este aluno no contexto da sala base. A turma 

sempre acolheu bem o aluno, fato este que ajudou nos demais processos. Primeiramente verificou-

se a dificuldade do aluno em realizar as mesmas atividades de leitura e escrita dos demais alunos, 

principalmente pela ausência da fala. Foi então que surgiu a necessidade das atividades adaptadas 

sempre acompanhando os assuntos abordados por todos, a partir das atividades modificadas, o 

aluno começou a participar ativamente do processo de Alfabetização Inclusiva. Vale ressaltar que 

inicialmente o aluno resistiu bastante, sendo necessária a ação conjunta de professora e 

acompanhante para que a criança de fato realizasse as atividades, o que mudou com o tempo. Após 

esta significativa mudança em sala, passou-se a focar no comportamento do aluno, trabalhando 

regras de sala e da escola, sempre utilizando voz ativa e muitas repetições na fala. Tais mudanças 

foram essenciais e significativas para o desenvolvimento do aluno. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O aluno alvo da pesquisa é do sexo masculino, atualmente está com 7 anos de idade, a maior 

dificuldade é a ausência da fala, e seu ponto positivo é a fácil aproximação com as pessoas pelo fato 

de ser muito carinhoso. O aluno tem uma deficiência denominada Transtorno do Espectro Autista 

(TEA). Que causa impacto na habilidade social, na fala e na linguagem; na comunicação verbal e 

não verbal; e no aspecto comportamental.  

O acompanhamento é feito por meio de observações diárias, das análises dos documentos 

citados e das atividades propostas através de adaptações pedagógicas. Busca-se verificar os pontos 

relevantes que contribuem para o desenvolvimento do aluno, destacando as principais estratégias 

utilizadas. O aluno já apresentou alguns avanços tais como: Melhora na coordenação motora fina, 

identificação e ordenação dos numerais até 10, identificação de algumas letras do alfabeto, 

organização do seu material, aceitação a rotina da escola e dos espaços e balbucia de algumas 

palavras. Levando em consideração as suas dificuldades tais avanços são muito relevantes e 

resultado de um trabalho em conjunto de professoras, facilitadora e dos pais. 

As adaptações pedagógicas tiveram grande relevância no desenvolvimento positivo deste 

aluno até o presente momento, pois viabilizaram um melhor aproveitamento do conteúdo curricular 

proposto, o que propiciou a este aluno fazer parte ativa do processo de alfabetização. Correia (1999) 

define como adaptações curriculares as modificações, alterações ou transformações que os 

professores e a escola fazem nas propostas curriculares, a fim de atender às necessidades de seus 

alunos. As adaptações curriculares são extremamente necessárias para alunos com dificuldades de 

aprendizado, pois elas proporcionam ao aluno superar suas dificuldades, possibilitando ao professor 

tornar o currículo mais dinâmico e possível de ser ampliado. 

 Alfabetização de um aluno com deficiência necessita ser atípica em alguns momentos. Tais 

como: Oferta de um atendimento especializado, adaptação das atividades, estratégias que busquem 

o desenvolvimento deste aluno e principalmente paciência, persistência e dedicação. O professor 

necessita estar preparado para quaisquer desafio ou obstáculos que esta educação lhe ofereça, 

buscando sempre as melhores possibilidades para que a criança desenvolva suas máximas 

potencialidades humanas, mesmo que tardiamente para os ditos padrões, mas possível à sua história 

de vida e perspectiva, com limites, avanços, retrocessos e permanentes descobertas. 
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CONCLUSÕES 

Todas as escolas deveriam aderir a educação inclusiva, não apenas para obedecer a 

legislação e oferecendo uma educação qualquer, ou seja, não apenas no sentido de integrar este 

aluno com deficiência no espaço escolar. Mas sim no sentido de pôr em prática uma educação 

igualitária, devendo sempre procurar se reinventar diariamente na busca de uma educação com 

equidade para todos. Deve-se levar em consideração a diversidade para que a partir daí consiga 

diminuir o preconceito e a discriminação que o sujeito com deficiência sofre nesse contexto. Sendo 

que para isto ele precisa passar por períodos fundamentais da educação, como a Alfabetização que é 

essencial na vida de todo aluno. 

No entanto, para que a Alfabetização realmente seja significativa na vida de “todos” os 

alunos, precisa ser oferecida com qualidade, no sentido de ter profissionais comprometidos, que 

sejam incansáveis na busca de uma melhor capacitação para que possa enfrentar o novo e as 

dificuldades encontradas para se fazer um trabalho eficaz com o aluno com deficiência, assim como 

as demais crianças, e ainda com escolas inclusivas, tanto nas estruturas, como nas diversas formas 

encontradas por ela, para que este aluno consiga desenvolver-se mesmo que tardiamente e de 

acordo com suas possibilidades.  

Inclusão, Alfabetização são duas temáticas extremamente complexas, e quando acontecem 

juntas, tornam o processo bem mais difícil, o que fez com que surgissem nas escolas a necessidade 

de se reinventar ano a ano, pois o aluno com deficiência precisa de uma estrutura específica para 

que consiga desenvolver-se, caso contrário esse trabalho pode não encontrar resultados efetivos. 

Nesse sentido, uma questão relevante é a capacidade, sensibilidade e formação dos profissionais 

envolvidos neste processo. Contudo verificou-se que essa educação é possível, através do presente 

estudo, a partir do momento que os docentes e a escola estivem comprometidos e dispostos em 

fazer a diferença em prol do aluno com deficiência. 
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Resumo 

Considerando as dificuldades encontradas na prática de uma educação Inclusiva e do processo de 
Alfabetização de um aluno autista não verbal, matriculado atualmente no 2º ano das Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental I, na escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, objetiva-se refletir 
sobre a prática docente como potencializadora do aprendizado, bem como identificar os avanços e 
dificuldades do processo de Alfabetização Inclusiva no contexto desta escola. A partir de um estudo de 
caso numa abordagem qualitativa, enveredamos por um processo cuidadoso de observações e registros 
sistemáticos, os quais contribuíam às adaptações pedagógicas para o melhor desenvolvimento e 
aprendizagem da criança, frente às dificuldades, identificadas devido a deficiência no contexto escolar. 
Quanto aos procedimentos técnicos, este trabalho caracteriza-se como estudo de caso de um aluno 
autista não verbal. Neste processo, analisamos documentos sobre o desempenho do aluno, bem como 
as suas articulações frente aos registros por nós realizados. No aprofundamento das questões, utilizou-
se como referencial teórico a Constituição Federativa do Brasil (1988), e autores com foco na inclusão 
de pessoas com deficiência e na Alfabetização. Além dos demais autores citados que deram 
embasamento ao texto. Observa-se que através do acompanhamento, das adaptações e de flexibilização 
do currículo, foi possível ampliar as experiências formativas do aluno, considerando não somente suas 
principais dificuldades e sim suas potencialidades, construindo estratégias que possibilitassem o 
desenvolvimento da criança. O que nos permite concluir que embora o processo de Alfabetização 
juntamente com o de Inclusão seja difícil, porém, observou-se que é possível através da prática 
pedagógica diferenciada e compromissada. 

Palavras-chave: Inclusão; Alfabetização; Autismo e Adaptações Pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás 

(CEPAE/UFG) vem recebendo a cada ano, cada vez mais alunos que apresentam dificuldades de 

leitura e escrita, sendo esses com ou sem deficiência. São alunos que sinalizam necessidades 

educacionais específicas em suas mais diversas condições: transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade, síndrome de Down, dislexia, deficiência intelectual, altas habilidades ou 

superdotação, dentre outras. A partir dessa demanda, desde 2016 tem se realizado a pesquisa 

 “Inclusão Escolar: questões teóricas e práticas do ensino e da aprendizagem do aluno com 

deficiência no Cepae/UFG” no desejo de buscar alternativas de aprendizagem que possam 

contribuir para o desenvolvimento desses alunos na escola e fora dela. A materialização dessa busca 

ocorreria através de atividades realizadas no contexto de Atendimento Educacional Especializado, 

atendendo as especificações dispostas no artigo 208 da Constituição Federal, que assegura esse tipo 

de serviço educacional. 

Inicialmente o projeto vinculava-se apenas as turmas de 8º e 9º ano do ensino fundamental e 

se realizava no formato de encontros semanais às quintas-feiras a tarde, nocontraturno da período 

regular de aulas, seguindo a perspectiva de serviço complementar ao ensino regular para alunos 

com necessidades educacionais específicas (DCN-EB,2013). No entanto, a partir do ano de 2018, o 

objetivo foi expandir o projeto para mais alunos do CEPAE, do 6º ao 9º ano, incluindo assim todo o 

ensino fundamental II e mantendo-se os encontros semanais. Embora o Atendimento Educacional 

Especializado tenha por base o atrelamento aos alunos com algum tipo de deficiência ou com 

transtornos globais de aprendizagem, por consequência da ampliação do público alvo deste projeto, 

pautado em uma perspectiva ampliada de educação para todos, foi necessário repensar esse tipo de 

serviço educacional que seria oferecido, com vistas a incluir todos os participantes e envolvidos 

(MANTOAN,2003). 

Para atrair o público, as monitoras realizaram convite em todas as salas apresentando a 

proposta inicial do projeto, enquanto atividade com promoção de ações interativas, de forma que os 

alunos viessem a comparecer espontaneamente por entenderem que seria um espaço de 

aprendizagem, criação e diversão. Outra estratégia utilizada foi renomear o projeto, visto que era 

sabido que a sigla AEE (Atendimento Educacional Especializado) possui um estigma entre os 

próprios alunos, o de lugar para alunos “problemáticos”. Para desmistificar o AEE foi pensado um 

novo nome que pudesse atrair mais o interesse dos alunos, já expondo o objetivo dos encontros, 
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sendo então chamado de Clube AEE: alegria de estudar com equidade. Ao pensar nos encontros em 

formato de clube, tinha-se a intenção de que os alunos se sentissem parte de algo que era formado 

por eles e para eles. Com isso, foi possível perceber ainda no período de inscrições o entusiasmo 

dos alunos em participar, fazendo com que as inscrições ocorressem de forma expressiva, 

superando as expectativas das monitoras; os alunos se mostraram interessados em desenvolver 

atividades, as quais teriam seus interesses representados. Nessa perspectiva, foi buscado eleger e 

compreender quais seriam os interesses dos alunos para assim articulá-los com objetivo do projeto e 

pensar em estratégias de realização de atividades para e com eles. 

Nesta direção, um projeto de ensino que visa à alegria de estudar com equidade se propôs a 

defender procedimentos metodológicos democráticos e dialéticos, em que singularmente todos 

seriam acolhidos, reconhecidos e respeitados em suas conexões intrínsecas e subjetividades. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Pensando nas atividades do projeto como instrumento de complementação do processo de 

ensino-aprendizagem desses alunos e tomando por orientação a compreensão de inclusão escolar 

enquanto educação para todos. A dinâmica das atividades levava em consideração que todas as 

ações a serem desenvolvidas tinham caráter inclusivo, isto é,  atingiria todos os alunos 

(MANTOAN,2003). Dessa forma, se propunha ao compromisso de oposição ao ensino 

individualizado que segrega os alunos com deficiência dos alunos sem deficiência, baseando-se em 

atividades cooperativas, que contemplassem as contribuições de todos. 

Nessa perspectiva, no primeiro encontro entre os alunos e as monitoras tivemos o momento 

de apresentar nossas propostas, bem como eles  a oportunidade de falar sobre o que pensavam e 

queriam desses encontros, cabendo destacar que na ocasião houve o comparecimento de muito 

alunos. Em tempo, fizemos algumas vivências lúdicas que os  aproximassem uns dos outros e que 

levaria todos a falar sobre suas preferências e gostos, nos permitindo perceber e trabalhar em cima 

de suas propostas. Conjuntamente os alunos foram indicando atividades que gostariam de fazer, 

sendo elas: teatro, filmagens e curtas, fotografia, jogos e atividades de envolvessem produções 

próprias. 

Com isso, no decorrer dos encontros o trabalho pedagógico foi sendo desenvolvido a partir 

das experiências semanais dos próprios alunos, inicialmente trabalhando com um livro de teatro, 

conforme sugerido pelas orientadoras (professoras), os alunos separam-se em grupos menores e 

buscaram montar uma apresentação de partes da história livremente, utilizando quaisquer recursos 
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linguísticos e artísticos que desejassem. Essa atividade desencadeou várias questões a serem 

problematizadas, porém decidimos focar em questões pontuais que se revelaram mais relevantes no 

contexto, como as dificuldades do trabalho em grupo e  expressão pessoal das emoções, visto que 

esta última indicava ser um impedimento para o envolvimento dos alunos no clube, pois 

atrapalhavam muito quando lhes era solicitado apresentar suas opiniões e sentimentos. 

Unindo as questões que elegemos prioritárias às atividades de interesses dos alunos 

propomos que eles buscassem nos apresentar o que entendiam por emoções e sentimentos. Na 

devolutiva, os alunos se mostraram confusos em termos de diferenciação de um conceito ao outro, 

entretanto conseguiram trazer os conceitos em forma de exemplos relacionados às suas vivências, 

demonstrando positivamente que embora não soubessem descrever ou nomear, a apropriação desses 

termos se relacionava diretamente com suas experiências, portanto era uma ponte a ser explorada. 

Posto isso, pensamos em um método de que as emoções e sentimentos se tornassem mais claros à 

eles e na medida do possível que conseguissem identificar em si mesmos essas características, para 

que em outros momentos e atividades, como nas de teatro, os alunos possuíssem um melhor 

desenvolvimento nas atividades propostas. Mas antes, realizamos uma atividade experimental, na 

qual levamos objetos que no contato provocariam sensações diversas, levando-os a explorar seus 

sentidos; assim  os alunos foram vendados e ao entrar em contato com o objeto deveriam descrever 

o que sentiam sem nomear o que acreditavam ser. Surgiram diversas respostas e de modo geral os 

alunos novamente manifestavam seu conhecimento a partir de memórias que diziam ser remetidas 

pelos objetos. Por exemplo: ao sentirem cheiro de cravo, alguns diziam sentir um cheiro fresco e 

que lembrava casa de vó, outros diziam que o cheiro era muito ruim e lembravam “chá de gente 

doente”. Ao final, fizemos uma discussão em conjunto sobre o propósito da atividade, tentando que 

eles dissessem o que haviam compreendido e como se sentiam sobre. Com essa atividade 

conseguimos alguns indicadores que nos auxiliariam na próxima atividade.   

 Então, sugerimos aos alunos que produzissem um dicionário próprio de emoções utilizando 

os mais variados recursos de linguagem que conhecessem, colagem, desenho, pintura, escrita e etc, 

aos alunos solicitamos que fizessem sugestões à atividade e demonstrassem se estavam de acordo 

com a proposta. Fornecemos os materiais à eles e permitimos que eles se organizassem da forma 

que desejassem para concluir a tarefa. Foram necessários 4 encontros para que a tarefa pudesse ser 

finalizada, nesse período nos deparamos com o desafio de levá-los a compreender como poderiam 

trabalhar em grupo, sem excluir os demais colegas do modo como vinha ocorrendo. Para superar 

essa questão foi preciso suscitar discussões como a compreensão do que é trabalhar em grupo? 
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Quem são os atores em um trabalho de grupo? Como poderiam se organizar para desenvolver e 

finalizar a tarefa? E para quem se destinava a tarefa? Pois percebemos que antes mesmo de não 

conseguirem reconhecer os entraves relacionais que estavam ligados aos seus sentimentos, eles 

seguiam a lógica individualizada das relações, na qual eles segmentavam as tarefas entre os que 

achavam ser mais competentes para realizá-la e excluíam aqueles que não se encaixavam nos seus 

perfis de competência.  

Um dos maiores desafios dos alunos e das monitoras estava relacionado ao tempo. Para 

completar cada atividade, os alunos tinham dificuldade de se organizarem em grupo para que o 

trabalho ficasse da forma que eles planejavam no início, pois na maioria das vezes, a energia gasta 

não era em cima das tarefas que se propunham a fazer, mas em discussões sobre o que cada um 

queria sem  que entrassem em um consenso, causando muitas vezes até brigas em que as monitoras 

tinham que intervir. Isso foi um grande problema para as monitoras também por conta da ansiedade 

em ter resultados, que muitas vezes é entendido com a expressão “mostrar serviço”. Claro que isso 

era algo muito discutido e relembrado durante as reuniões de planejamento, compreendendo que o 

resultado é parte importante do trabalho, mas que essencial mesmo seria o processo para se chegar 

em determinado lugar. Apesar de todos esclarecidos dessas questões ainda hoje é um desafio 

organizar o planejamento dentro da perspectiva do tempo dos alunos e conclusão das atividades. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

É indiscutível o ganho de experiência e aprendizado das monitoras durante o projeto, 

principalmente no primeiro semestre de 2018. Quando se compreende que uma educação para todos 

é formada por todos e que esses são sujeitos históricos que carregam bagagens acerca do mundo e 

que a função da escola é fazer com que isso se transforme em um conhecimento sistematizado, 

nosso trabalho consiste em direcionar o aluno para que a aprendizagem seja integral. Nessa direção, 

não se trata mais em transmitir/ensinar algo a alguém, mas compartilhar nossas dúvidas, 

curiosidades e inquietações, para que juntos uma busca pela resposta mais ampla possa ser 

alcançada durante um processo que possa ser inclusivo. 

Inicialmente, o projeto e os encontros no período da tarde foram desafiadores,tanto pelo 

fator obrigação, que os meninos indicados pelos professores tinham com o AEE e quanto pela 

inexperiência à época da prática pedagógica das monitoras, que hoje já estão em fase de conclusão 

da graduação. A maturidade da experiência na graduação e a formação dos estudos direcionados ao 

projeto ao longo do período nos capacitou  para que melhor compreendêssemos os objetivos do 
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projeto de uma educação para todos, pois a dificuldade é de que muitas vezes, inconscientemente, 

queremos reproduzir as metodologias que nos foram apresentadas quando alunos, esperando um 

resumo do resultado simplista que não dialoga com o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, entre os objetivos e tempo estava muitas vezes nossa ansiedade, que por vezes 

transferíamos aos alunos. A ansiedade foi algo que todos os dias nos desafiava, mas que nos 

momentos de atividades, o processo era nosso foco, assim, tínhamos que ter mais atenção no 

desenvolvimento, entendendo que os resultados poderiam não ser o que esperávamos, mas que o 

percurso para o produto final é o que dava sentido a atividade. 

Esses atendimentos então, vieram contemplando a ideia de uma educação para todos, pois 

nesse projeto, não só os alunos do ensino fundamental ganharam, mas também os participantes que 

orientaram e trabalharam juntos para que tivesse continuidade uma proposta de ensino-

aprendizagem diferente, que viesse a incluir a escola integralmente, em cima de suas possibilidades 

e potencialidades de forma geral. É de claro entendimento que ainda há muito o que se modificar na 

proposta do projeto, mas há ainda muito que se caminhar juntos aos alunos no processo de inclusão, 

para que eles possam ver uma construção conjunta, em que façam parte de uma mudança, para que 

percebam que são eles a parte essencial dos encontros e que mesmo com as limitações que nos 

deparamos a cada dia uns nos outros, possamos aprender diante das experiências individuais 

compartilhadas nesses momentos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O projeto encerrou-se em 2019, embora tenha caminhado bastante. O fato é que trouxe 

profundas mudanças nas concepções de educação inclusiva das monitoras e pôde na medida do 

possível, despertar um novo olhar à inclusão por meio dos alunos que participaram do projeto. 

Nesse sentido, destacamos também que a busca por uma educação inclusiva exige constantes 

adaptações. É fato que o caminho em busca de práticas inclusivas está cercado pelos mais variados 

entraves que se apresentam em ações de caráter educacional. Mas temos em vista que esses entraves 

não sejam encarados como limitações e sim enquanto desafios a serem superados. Assim sendo, 

temos enquanto grande possibilidade ter em vista nosso compromisso com uma perspectiva de 

formação integral e emancipadora. 
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Resumo 

O presente trabalho é apresentado no formato relato de experiência, cujo objetivo é descrever a 
experiência de licenciandas dos cursos de Psicologia e Educação Física da Universidade Federal de 
Goiás, por meio da realização de atividades em Atendimento Educacional Especializado, com alunos 
do Ensino Fundamental II, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade 
Federal de Goiás (CEPAE/UFG), atividades essas vinculadas ao projeto de extensão intitulado 
Formação de Profissionais para a Inclusão de Alunos com Deficiência em Escolas de Educação Básica. 
As atividades realizadas visaram a associação de alunos de diferentes níveis escolares do ensino 
fundamental II, para o desenvolvimento de leitura e escrita através das diversas formas de linguagem 
conhecidas, tendo no espaço dos encontros na modalidade de atendimento educacional especializado a 
oportunidade para expressão de suas potencialidades e criatividade. Assim como, ampliar as 
perspectivas de educação inclusiva vivenciadas pelas monitoras e a fim de despertar novos olhares para 
o processo de inclusão. Os encontros se realizaram nas tardes de quinta- feira, semanalmente, no 
contraturno do horário regular.  

Palavras-chave: educação inclusiva, atendimento educacional especializado, inclusão.  
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INTRODUÇÃO 

O movimento da educação inclusiva tem se consolidado mundialmente nas últimas décadas, 

orientado pelo princípio da luta pelo direito de todos à educação e pelo reconhecimento da 

diversidade e das diferenças nos processos de ensino e aprendizagem. No âmbito brasileiro, esse 

movimento repercutiu na promulgação de diversas normativas nacionais, e de forma expressiva, na 

organização dos sistemas de ensino e da modalidade de ensino da educação especial. A Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI, 2008), publicada 

pelo Ministério da Educação em 2008, alinhada aos princípios e fundamentos da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, publicada pela ONU em 2006 e ratificada no Brasil como 

emenda constitucional pelo Decreto Legislativo 186/2008 e pelo Decreto Executivo 6.949/09, 

orienta que a educação especial deve integrar a proposta pedagógica das instituições escolares, 

visando superar a histórica fragmentação que considerava a modalidade um sistema de ensino 

paralelo. 

De acordo com a PNEEPEI (2008, p.11), a educação especial consiste em uma “modalidade 

de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de 

ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular”. Conforme o documento, a educação 

especial tem como função a oferta de atendimento educacional especializado para estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, de forma 

complementar ou suplementar à escolarização. Dentre os estudantes a que se destina a educação 

especial, estão aqueles que possuem Transtorno do Espectro Autista (TEA), definidos pela Lei nº 

12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, como uma “deficiência persistente e clinicamente 

significativa da comunicação e da interação sociais [...] e padrões restritivos e repetitivos de 

comportamentos, interesses e atividades”.  

O presente trabalho apresenta uma experiência pedagógica realizada no âmbito do processo 

formativo do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília, no contexto de uma escola pública do 

Distrito Federal, que permitiu acompanhar o cotidiano escolar de um estudante com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA). Alguns questionamentos surgiram da imersão no contexto escolar: como se 

dá o trabalho pedagógico em turma de 6º ano que possui um estudante com TEA incluído? Quais 

estratégias pedagógicas e procedimentos metodológicos são utilizados para promover a 
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aprendizagem deste estudante e da turma? Como é conduzida a diferenciação pedagógica pelos 

docentes para contemplar os diferentes estilos e tempos de aprendizagem? 

Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que utilizou 

como instrumentos para geração de dados a análise documental (normativas nacionais e o projeto 

político pedagógico da escola pesquisada), observações participantes registradas em diário de 

campo e entrevistas semiestruturadas realizadas com a professora da sala de aula comum e com a 

professora da sala de recursos. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Tomamos como ponto de partida que os contextos educacionais inclusivos precisam ser 

organizados na perspectiva da educação em direitos humanos (EDH). O professor Abraham 

Magendzo (2000), afirma que a educação em direitos humanos na América Latina nasceu ligada ao 

movimento da educação popular, especialmente referenciada em Paulo Freire, que propôs uma 

pedagogia libertadora, anti-opressora e para a autonomia. Apesar da origem da educação em 

direitos humanos estar relacionada às populações invisibilizadas e oprimidas pela desigualdade 

social, atualmente essa proposta de formação integral e integradora se faz necessária em todas as 

fases de escolarização pois assume como centralidade da prática pedagógica a dignidade humana.  

Para Candau e Sacavino (2010) a educação em direitos humanos deve se afirmar como 

prática educacional sustentada pelos seguintes elementos: a visão integral dos direitos – 

entendimento dos direitos humanos em sua perspectiva global e de interdependência; a educação 

para o “nunca mais” – importância da memória e da releitura da história de opressão, de escravidão 

e de tortura que acometeu a humanidade; a formação de sujeitos de direito – prática concreta de 

garantia, promoção e defesa dos direitos humanos relacionado à afirmação da igualdade e do 

reconhecimento da diferença; educação que promova o empoderamento individual e coletivo, 

especialmente dos grupos  

sociais discriminados. A EDH enaltece a possibilidade dos sujeitos se compreenderem a 

partir do conhecimento e de se emanciparem a partir do questionamento dos mecanismos que geram 

a exclusão e que os situam em espaços não-dignos; por isso Magendzo (2000) define a EDH como 

uma “educação para o empoderamento”. Nessa perspectiva, igualdade e diferença se articulam no 

estabelecimento de uma prática pedagógica efetivamente inclusiva; nesse sentido, é que a 

diferenciação pedagógica emerge como elemento importante na garantia do direito à educação. Para 

Almeida (2012, p. 32) a diferenciação pedagógica consiste em: 
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[...] uma educação baseada na diferenciação dos estilos de aprendizagem, tendo como 

ponto de partida a identificação e a valorização das competências mais evidentes dos 

alunos. Portanto, os professores devem recorrer a estratégias diversificadas, materiais 

e recursos de diferente natureza e de formato diverso. 

A diferenciação pedagógica, portanto, é a capacidade de resposta que o/a docente tem 

perante a manifestação das diferenças dos alunos nos processos de aprendizagem desenvolvidos em 

sala de aula. Sempre que o/a professor modificar algo ou o percurso de construção do conhecimento 

em prol da aprendizagem do/a aluno/a, atuará na perspectiva da diferenciação pedagógica. É 

importante destacar que essa ação intencional não se restringe aos conteúdos curriculares, mas 

contempla os vários elementos que constituem a prática pedagógica, como recursos, procedimentos 

metodológicos, atitudes, dentre outros.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A instituição escolar lócus da pesquisa está situada na Região Administrativa (RA) do Plano 

Piloto – Distrito Federal e atende ao público do Ensino Fundamental II - 6º a 9º ano. De acordo com 

o projeto político pedagógico da escola: “[...] trata-se de uma escola inclusiva com 

aproximadamente 45 educandos com necessidades educacionais especiais e 7 estudantes com 

espectro autista em classes especiais (2018, p. 6)”. O projeto político pedagógico apresenta a 

seguinte missão institucional da escola (2018, p. 11): 

Assegurar um ensino de qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos alunos na 

escola, respeitando sua individualidade, por meio de uma pedagogia que garanta o 

sucesso de sua aprendizagem, contribuindo assim para a forma-ação de cidadãos 

éticos, críticos, solidários e felizes, capazes de construir conhecimento e responder 

criativamente aos novos desafios do mundo. 

Nota-se que a escola apresenta em sua missão institucional princípios de valorização e 

reconhecimento da individualidade dos alunos, assumindo o compromisso com uma educação de 

qualidade que favoreça o desenvolvimento integral dos sujeitos. Essa perspectiva é ratificada com 

referência também aos princípios “[...] da dignidade da pessoa humana, da igualdade de direitos, da 

participação e da corresponsabilidade pela vida social”, referenciados no PPP da escola (2018, p. 

12). No entanto, ao definir-se como “escola inclusiva”, a instituição faz menção apenas aos 

estudantes da educação especial, com destaque aos alunos com TEA que frequentam as classes 

especiais. O acolhimento à diferença, que fundamenta a perspectiva da educação inclusiva, reduz-se 

à evidência da deficiência, ainda compreendida como uma limitação do sujeito em termos 
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estritamente diagnósticos. No contexto das práticas pedagógicas, nos aliamos ao pensamento de 

Boaventura de Sousa Santos (2009, p. 18): “temos o direito à igualdade, quando a diferença nos 

inferioriza, e temos direito à diferença, quando a igualdade nos descaracteriza”. 

Muitos educandos com deficiência enfrentam barreiras sociais, culturais e estruturais, que os 

impossibilitam de aprender e se desenvolver como sujeitos capazes, com habilidades e qualidades. 

No caso desses alunos, a igualdade se configura pelo direito à educação, no entanto, a efetivação 

desse direito se dá pela via do reconhecimento da diferença do estudante, que por ter condições 

específicas na comunicação e na interação social, demanda da diversificação pedagógica e do 

atendimento educacional especializado “como um direito a mais” (FAVERO, 2008, p. 18).  

 Durante a pesquisa, observou-se que a diferença do estudante com TEA “desestabiliza” as 

certezas pedagógicas dos educadores e que o processo de ensino a este estudante é delegado a uma 

educadora social voluntária. No âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal, o Programa 

Educador Social Voluntário, regulamentado pelas Leis Distritais nº 2.304/99 e nº 3.506/04, tem, 

dentre várias finalidades, oferecer suporte nas turmas onde há estudantes com deficiência e TEA, 

auxiliando-os no exercício de suas atividades diárias no que tange à alimentação, locomoção e 

higienização. 

No entanto, no contexto da escola pesquisada, a educadora social voluntária é quem ensina 

os conteúdos e auxilia o estudante nas atividades, acompanha-o nos intervalos de aula e orienta o 

estudante na sala de recursos. Tal procedimento, além de transferir à educadora social a 

responsabilidade de educar o estudante, permite a omissão por parte dos professores no 

desenvolvimento intelectual do educando e neutraliza as possibilidades de convívio com as 

diferenças no contexto de sala de aula.   

Percebeu-se, também, que a cultura escolar ainda parte do princípio de separar “os normais e 

não normais”, embora os estudantes com deficiência frequentem as salas de aula comum. Para 

Mantoan (2017, p. 245): 

A sociedade deve entender que não existem os normais e os deficientes, os sadios e os 

sãos, os bonitos e os feios, os altos e os magros, os negros e os brancos, as mulheres e 

os homens, existem diferenças e não nos cabe dizer quem é mais ou quem é menos, 

quem tem mais ou menos atributos que sejam desejáveis. Isso é uma mudança de 

mentalidade, uma mudança de paradigma para qualquer formação. 
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Porém, o comportamento de muitos professores é o de delegar suas atribuições aos 

educadores sociais, agir com discriminação e, prejudicar o ensino e o aprendizado para a turma 

toda, como foi observado:  

Ao entrarmos na sala de aula, o professor da disciplina de projeto interdisciplinar já 

havia escrito um texto no quadro sobre fotossíntese para os alunos copiarem. O 

educando com deficiência perguntou ao professor qual era o significado de uma 

palavra escrita por ele no quadro. O professor não respondeu e chamou a educadora 

social para atender o educando, ele mesmo não interagiu com o estudante. Imaginei 

que o professor explicaria o que escreveu no quadro, para minha frustação, a aula 

daquele dia foi somente copiar. Ao perguntar se a aula desse professor era sempre com 

a mesma didática, a educadora respondeu que às vezes ele explica algum conteúdo 

(Trecho diário de campo da pesquisadora, 2019).  

Tal atitude reflete um pensamento de exclusão social, “a educadora social é quem se 

comunica, cuida e ensina esse aluno, não eu”.  A escola, mesmo definindo-se como inclusiva, ainda 

exclui indivíduos e grupos considerados fora dos padrões nas atividades de ensino regulares e 

delegam aos profissionais especializados o trabalho pedagógico com os estudantes com deficiência. 

Nas palavras da professora da sala de recursos: “Eu vejo que alguns poderão se envolver em 

atividades e ofícios que o farão felizes. Logicamente, será sempre uma oportunidade adaptada às 

suas necessidades. [...] Mas eles podem, o negócio é dar recursos para tal”.  

Compreende-se a partir da fala da professora, que as barreiras estruturais, sociais e culturais 

impedem o desenvolvimento das potencialidades dos educandos.  Sendo o maior apoio à inclusão 

dos estudantes feito pelo esforço das profissionais da sala de recursos, que tentam se articular com 

os professores regentes, muitas vezes sem sucesso.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A proposta de uma educação com equidade e qualidade para todos, que respeita e inclui as 

diferenças na elaboração de projetos pedagógicos e no desenvolvimento de práticas educativas 

realmente inclusivas e democráticas, ainda é um desafio em diversas escolas. E requer dos 

profissionais da educação, sobretudo professores, uma formação contínua de qualidade que 

aproxime os desafios de uma sala de aula inclusiva à diferenciação pedagógica, como instrumento 

da sala de aula comum e, não somente, oferecida no contraturno por profissionais especializados 

para os educandos com deficiência. Compreende-se que a diferenciação pedagógica é uma 

estratégia potencializadora para a aprendizagem de todos, especialmente para os estudantes com 
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TEA, pois permite que cada estudante se desenvolva ao seu ritmo, tendo reconhecidas suas 

especificidades.  
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma experiência pedagógica realizada no âmbito do 
processo formativo do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília, no contexto de uma escola 
pública do Distrito Federal, que permitiu acompanhar o cotidiano escolar de um estudante com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). A partir desta experiência, buscou-se discutir o conceito de 
diferenciação pedagógica e como se dá sua compreensão na perspectiva dos professores que atuam no 
processo de escolarização e do atendimento educacional especializado do estudante. Trata-se de uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, que utilizou como instrumentos para geração de dados a análise 
documental (normativas nacionais e o projeto político pedagógico da escola pesquisada), observações 
participantes registradas em diário de campo e entrevistas semiestruturadas realizadas com a professora 
da sala de aula comum e com a professora da sala de recursos. Conceitualmente, compreendemos que a 
diferenciação pedagógica não deve ser restrita aos estudantes da educação especial; no entanto, no 
contexto de salas de aula inclusivas, a diferença comunicacional e de interação social apresentada por 
um estudante com TEA não pode ser desconsiderada no processo de ensino, tendo em vista o direito à 
educação deste estudante e sua dignidade como sujeito de direitos. Outro aspecto a destacar é que a 
diferenciação pedagógica, de forma equivocada, é compreendida apenas como atribuição do professor 
da sala de recurso, o que revela que a sala de aula comum ainda se orienta por práticas pedagógicas 
homogeneizantes.   

Palavras-chave: Inclusão escolar; Transtorno do Espectro Autista; Diferenciação pedagógica. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo é fruto de um processo de reflexão e de experiências constituídas no âmbito da 

educação especial, por sua vez vividas no transcorrer do Curso de Pedagogia da Universidade 

Federal do Espírito Santo (Ufes) e como professor da escola básica (desde 2013). Resulta do nosso 

interesse em dialogar com a realidade escolar da região sul do Estado do Espírito Santo, onde 

vivenciamos experiências educativas como mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino, 

Educação Básica e Formação de Professores na Ufes – Campus Alegre. 

As reflexões teóricas que as disciplinas levavam para a sala de aula também nos 

estimulavam a perguntar: os olhares que os profissionais da educação lançam sobre os estudantes 

também produzem sujeitos com estigmas de desviantes ou tendo alguma deficiência? Com o 

transcorrer de nossa formação, encontrávamos reflexões que afirmavam que sim: o olhar do 

professor também parecia ser um instrumento de avaliação diagnóstica dos alunos. 

As experiências vividas como professor também nos permitiam observar que era muito 

comum alunos não apresentarem indicativos de deficiência ou transtornos globais do 

desenvolvimento, mas serem simplesmente assim classificados pelo olhar do senso comum, tendo 

como balizadores os comportamentos desviantes e a não aprendizagem mediante um currículo 

pasteurizado e sem relação com a vida cotidiana dos estudantes.  

A inclusão ampliou as possibilidades de ingresso nas escolas comuns de muitos estudantes 

alijados do direito à educação, necessitando, ainda, problematizar os modos como esses sujeitos são 

vistos/subjetivados pelos profissionais da educação, pois sobre eles recai um conjunto de 

diagnósticos que parecem desejar acenar o quanto eles não são capazes de aprender. 

Buscamos recompor histórias não contadas de sujeitos que já passaram pelo município de 

Jerônimo Monteiro/ES e que, pelo fato, de serem subjetivados como tendo algum tipo de 

deficiência, foram excluídos da própria história da cidade, inclusive do direito social à educação. 

Encontrar pistas para tensionar os laudos médicos ou os “laudos dos olhares” docentes que, por 

vezes, recaem sobre estudantes que estão nas escolas, mas precisam ter potencializados os seus 

direitos de aprender e possibilidades mais prospectivas de serem vistos pelas escolas/sociedade. 

Tendo em vista que autores, como Correia (2011) e Carneiro (2015), entendem que, para 

além de problemas de ordem biológica, a deficiência pode também ser uma produção social, 

quando a pessoa se depara com uma sociedade pensada para poucos e repleta de barreiras para 

indivíduos que trazem certas singularidades no seu processo de constituição, delimitamos como 
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objeto geral dessa pesquisa: recompor a trajetória vivida por pessoas consideradas com algum tipo 

de deficiência no município de Jerônimo Monteiro/ES – nos momentos históricos em que viveram– 

criando dialogos com os modos como a escola significa o processo de inclusão de alunos público-

alvo da educação especial na atualidade. 

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS E LILIA FERREIRA LOBO: TRAJETÓRIAS DE 

SUJEITOS COM DIFERENÇAS SIGNIFICATIVAS 

Ao pensar sobre os processos de exclusão vividos por muitas pessoas que ficam à margem 

da sociedade por terem algum tipo de “deficiência”, precisamos nos indagar sobre os porquês de 

elas assim viverem. Essa reflexão pode ajudar as unidades escolares (na atualidade) a refletir: os 

modos como lidamos com as diferenças nas escolas impactam o usufruto do direito à educação? 

Precisamos colocar em análise as maneiras como “lemos” nossos alunos – principalmente os que 

desafiam as práticas docentes – para não compor sobre eles “laudos do olhar” que delimitam quem 

pode ou não aprender a partir das ações pedagógicas escolares. Por isso, para refletirmos sobre 

essas questões, tomamos como aporte teórico as contribuições teóricas de Boaventura Sousa Santos 

(2006, 2007), pelo fato de o autor problematizar os modos como o pensamento moderno produz 

processos de exclusão social e cognitiva, como os trazidos neste estudo de Mestrado.  

Utilizamos, também, as contribuições de Lília Ferreira Lobo (2015), que nos mostra a 

história das pessoas com deficiência no Brasil. Analisamos, assim, como os modos de olhar os 

“outros” (socialmente considerados diferentes pelos “laudos do olhar”) vão compondo sujeitos que 

Santos (2006) denomina de excluídos foucautianos: desviantes, assimétricos e perigosos. “A 

desqualificação como inferior, louco, criminoso ou pervertido consolida a exclusão e é a 

perigosidade pessoal que justifica a exclusão” (SANTOS, 2006, p. 280-281). Em contrapartida, 

apoiamo-nos em linhas de pensamentos contra-hegemônicos que nos ajudam a entender a diferença 

como constitutiva do humano e como potência de existência. 

Dialogamos com Boaventura de Sousa Santos por entendermos que as pessoas tidas com 

deficiência em Jerônimo Monteiro/ES, sofreram com a discriminação social, cada uma em seu 

tempo, o que nos leva a dialogar com conceitos como: a razão indolente, a monocultura da 

naturalização das diferenças, o pensamento abissal, os sistemas de desigualdade e de exclusão e, por 

fim, as sociologias (das ausências e das emergências), acoplando a ecologia do reconhecimento das 

diferenças. Inicialmente, é importante situar que (para o autor) o pensamento moderno é nutrido por 

uma razão indolente, ou seja, uma racionalidade que valora saberes hegemônicos, por conseguinte, 
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sujeitos com modos de existência dentro de um padrão socialmente aceito e com experiências de 

vida também dentro de certos preceitos sociais padronizados. Desse modo, o pensamento moderno 

é: 

[...] uma racionalidade cuja principal característica é a manutenção do status dos 

grupos hegemônicos, detentores dos capitais culturais e financeiros, que normatizam 

as regras de funcionamento da vida social, invisibilizam uma grande parcela da 

população que vive sem grandes expectativas de existência, negam a possibilidade de 

essas pessoas terem seus estilos de vida reconhecidos, bem como de terem outras 

possibilidades de participação no desenvolvimento da sociedade (VIEIRA; RAMOS, 

2018, p. 133). 

Essa linha de análise nos leva a refletir a respeito desse pensamento preguiçoso, único, 

incapaz de dar ouvidos à diferença como potência de vida ou alocar o olhar sobre o outro de forma 

prospectiva. Para Santos (2007, p. 25), “[...] não podemos buscar a solução para alguns desses 

problemas nas ciências sociais, [...] se as usamos de maneira convencional [pois assim] elas se 

tornam parte do problema e não da solução”. Conforme o autor: 

Temos que reinventar as ciências sociais, porque são um instrumento precioso; depois 

de trabalhá-las epistemologicamente, devemos fazer com que elas sejam parte da 

solução e não do problema. Ou seja: não é um problema das ciências sociais, mas sim 

do tipo de racionalidade subjacente a elas. Com efeito, a racionalidade que domina no 

Norte tem tido uma influência enorme em todas as nossas maneiras de pensar, em 

nossas ciências, em nossas concepções da vida e do mundo (SANTOS, 2007, p. 25). 

Para Santos (2006), a razão indolente opera em função de várias monoculturas (do saber 

científico, do tempo linear, da naturalização das diferenças, da escala dominante, do produtivismo 

capitalista). Dentre elas, acreditamos que a da naturalização das diferenças impactou 

significativamente a trajetória das pessoas com deficiência. Entendemos o quanto Santos (2007, 

2008) compreende que esse modo de operar com as diferenças é herdado socialmente, pois, por 

exemplo, se você nasce negro, já é inferiorizado somente pelo tom de sua pele; se tem alguma 

deficiência, é visto como incapaz; se reside no campo, é compreendido como constituído por 

processos culturais menores; se é mulher, ocupa um lugar inferior ao homem, enfim, a pessoa (em 

si) não é levada em consideração e sim o modo como é avaliada socialmente, desmerecendo seus 

potenciais e/ou seus direitos de existência na diferença. 

[...] a hierarquia não é a causa das diferenças, mas sua consequência, porque os que 

são inferiores nessas classificações naturais o são por ‘natureza’, e por isso a 
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hierarquia é uma consequência de sua inferioridade; desse modo se naturalizam as 

diferenças (SANTOS, 2007, p. 30). 

As reflexões teóricas de Santos (2007) nos ajudam a compor alternativas para tudo o que foi 

reconhecido como inexistente pela razão indolente. Por isso, a importância de recuperar a trajetória 

de algumas pessoas com as marcas da deficiência em Jerônimo Monteiro/ES, trazendo, no escopo 

das análises, reflexões atuais sobre os impactos que os diagnósticos sociais e escolares apresentam 

para o processo de escolarização dos alunos público-alvo da educação especial na 

contemporaneidade. 

Dando atenção às pessoas com deficiência, concentramos nosso estudo no subtópico desse 

capítulo Monstros e degenerados, no qual a autora discorre a respeito da temática “Idiota: monstro 

completo”. Segundo Lobo (2015), a Medicina do século XIX classifica os doentes mentais em 

graus de degenerescência, listando, assim, diferenças estabelecidas segundo seus estudos. 

A primeira diferença se estabeleceu entre o louco e o idiota, ambos afetados no 

cérebro ou no intelecto, ambos transgressores da norma, mas distintamente quanto à 

evolução: a loucura evoluía, agravava-se ou podia curar-se; a idiotia era definitiva e 

incurável. A segunda foi feita entre o idiota e o demente: embora quase sempre 

incurável, a demência era tardia, acidental, resultado da evolução dos delírios, e 

guardava vestígios de inteligência do passado, o idiota não tinha passado, porque seu 

tempo de desenvolvimento parara sem deixar rastro [...]. A terceira diferença, bem 

menos precisa, se estabeleceu entre o idiota e o imbecil, distinção que teria eficácia 

mais tarde no discurso médico-legal sobre a responsabilidade de atos, na seleção para 

o trabalho dentro e fora dos estabelecimentos psiquiátricos, nas ameaças quanto ao 

efeito da mestiçagem e na consequente justificativa para a incapacidade da maioria da 

população para a aprendizagem escolar e as tarefas ‘nobres’ de cunho intelectual 

(LOBO, 2015, p. 58). 

Como podemos perceber, desde tempos remotos, a deficiência encontrava-se centrada no 

sujeito, não ocorrendo nenhum tipo de análise sobre a sociedade que também a produzia. 

Deparamo-nos com um contexto social pronto, portanto que entendia a pessoa com deficiência 

como anormal ou como monstro. Independentemente das categorias utilizadas, o deficiente era 

antagônico ao sujeito visto como normal, pois desvelava o quão era impossível conviver em 

sociedade e ser significado como produtivo. Assim, desde o século XIX, com o fortalecimento da 

Medicina, as pessoas eram classificadas por possuírem algum tipo de deficiência mental, por 

conseguinte suas “mazelas” eram tratadas de formas diferentes, tendo, como eixo comum, a 
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discriminação e o preconceito. Havia, segundo a Medicina do século XIX, o idiota, o demente, o 

imbecil, o louco. Cada um possuía uma característica específica e, mesmo com a existência dessa 

classificação, o olhar posto sobre as pessoas com deficiência era um só: o discriminatório (LOBO, 

2015).  

AS PESSOAS COM AS HISTÓRIAS RECOMPOSTAS NA PESQUISA 

O Capitão foi descrito pelas participantes da entrevista coletiva e a individual como um 

senhor pobre, sem posses, mas uma pessoa estilosa. Segundo as informantes, ele andava sempre 

muito bem-vestido, com a sua farda militar (tinha várias). Era muito querido pelos moradores de 

Jerônimo Monteiro. As narrativas indicam que era uma pessoa muito educada, garbosa, tinha uma 

boa oratória e sabia se comunicar com todos. Muitos moradores da cidade realmente acreditavam 

que ele era um militar que deixou a carreira por algum distúrbio mental. 

A segunda pessoa destacada nas narrativas das entrevistadas é Maria Santa. Era simples, 

negra, pobre, alcoólatra, sem posses e se “transformava” quando ingeria bebida alcoólica: corria 

atrás das crianças, jogava pedra, andava com um porrete, xingava, mas nunca houve relato dela ter 

machucado alguém. Andava sempre com roupas doadas e, às vezes, sujas, e com um boné na 

cabeça. 

Outra pessoa lembrada nas narrativas das participantes do grupo focal foi o Homem do 

Saco. Como o próprio nome informa, era conhecido por andar pela cidade com um saco nas costas, 

onde carregava diversos objetos que encontrava durante suas andanças. Assim como Maria Santa, 

no saco existia o lixo. Homem e lixo se atravessavam.  

Por último, a Dona dos Balaios, referida pelas depoentes da entrevista coletiva e da 

individual, como uma mulher do campo, ou seja, que trabalhava na roça. Segundo a participante 

Samanta, sua vestimenta era uma calça comprida, uma saia sobre a calça, uma camisa de manga 

comprida, um lenço amarrado (na cabeça), um chapéu e óculos. 

CONCLUSÕES 

Realizar um estudo que objetiva recompor a trajetória de pessoas com deficiência e que 

tiveram seus modos de existência impactados por olhares sociais/escolares traduz o nosso esforço 

em contribuir com reflexões em favor de sujeitos excluídos dos contextos educacionais e colaborar 

com a formulação de sínteses que ajudem os professores da escola básica e os gestores de políticas 
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públicas a assumir a inclusão escolar como movimento ético comprometido com a aprendizagem de 

todos, rompendo com a utilização de diagnósticos que parecem acenar para o quanto as pessoas 

com deficiência não são capazes de aprender. Considerando a análise das narrativas desta pesquisa, 

percebemos o impacto dos “laudos do olhar” posto sobre sujeitos que estiveram presentes na 

história do município. É possível compreender (na atualidade) que esses sujeitos enfatizados em 

nossa pesquisa também foram importantes para o crescimento econômico da cidade, já que alguns 

deles trabalhavam nas lavouras, nas fazendas e nas casas de muitas famílias. No entanto, foram 

deixados à margem da sociedade e da história, ficando do outro lado da linha abissal da sociedade 

que agrega toda a realidade produzida como não crível pelo pensamento moderno e preguiçoso. 

Ajudou-nos a compreender o quanto produzimos “outros deficientes”. Os sujeitos que aqui 

enfatizamos, por meio das narrativas das depoentes, até podiam necessitar de apoio na área da 

saúde, mas os dados apontam que a sociedade também os produziu como limitados ou infames. 
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Resumo 

Esse trabalho é um fragmento da dissertação, que teve como objetivo recompor a trajetória vivida por 
pessoas consideradas com algum tipo de deficiência no município de Jerônimo Monteiro/ES. Traz 
reflexões sobre as implicações dos diagnósticos sociais no usufruto de vários direitos, em destaque a 
educação. Dialoga com Boaventura de Sousa Santos (2006, 2007, 2008) e Lilia Ferreira Lobo (2015), e 
pesquisadores do campo da educação especial. Metodologicamente, fundamenta-se nos pressupostos 
das narrativas e da pesquisa documental. A coleta de dados: a) consulta documental para recomposição 
da história da cidade e de dados relativos à Educação e à Educação Especial; b) levantamento dos 
sujeitos participantes da pesquisa divididos em dois grupos de trabalho (G1 com pessoas que 
conviveram com os sujeitos que recompomos suas trajetórias de vida, e G2 com professores que atuam 
com alunos público-alvo na atualidade); c) realização de entrevistas coletivas com os participantes do 
G1; c) aplicação de questionários às docentes do G2; d) organização, categorização e análise dos dados. 
A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2018 e no primeiro de 2019, tendo, como instrumento 
de coleta de dados, o diário de campo, a filmagem do grupo focal, a gravação de entrevistas e os 
questionários. O estudo demonstra que as trajetórias das pessoas investigadas sofreram implicações dos 
diagnósticos sociais produzidos a partir de seus modos de existência; que as dificuldades encontradas 
pela sociedade em lidar com sujeitos com diferença significativa promovem processos de exclusão de 
maneira multifacetada; que os atuais sistemas de ensino necessitam compor políticas públicas 
(formação docente), tendo em vista que os “laudos do olhar” produzidos nos coletivos escolares pode 
promover processos de exclusão dos alunos público-alvo da educação especial do direito de aprender, 
contrariando o referendado pela Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Palavras-chave: Educação especial; Inclusão escolar; Trajetórias;  
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INTRODUÇÃO 

Na perspectiva de pensar os desafios geracionais que assolam os contextos sociais e 

educacionais, acorda-se para um investimento cognitivo em cursos de pós-graduação que na 

formação contínua de profissionais, buscam subsídios para melhor desenvolvimento de suas 

competências na arte do processo ensino, aprendizagem e convivências. Sabe-se que, quando o 

sujeito não constrói sentido, ele não consegue realizar a apreensão cognitiva/emocional dos 

conhecimentos teorizados, os sujeitos não percebem uma relação entre os conhecimentos teóricos e 

suas ações cotidianas (ALMEIDA, 2014). Mediante mudanças no tempo/espaço da sociedade atual, 

a formação carece de experiências que produzam o entrelaçamento entre o pensar e o fazer, entre o 

conhecer e o agir.      

Ao considerarmos a interlocução entre neurociência e aprendizagem, a neuropsicopedagogia 

ganha destaque por ligar conhecimentos de Psicologia Cognitiva e Pedagogia, para possibilitar a 

compreensão da forma com que o cérebro dos sujeitos receptivos assimila as informações que são 

transmitidas a ele (NAVAS, 2018). O neuropsicopedagogo é o profissional que vai integrar à sua 

formação psicopedagógica, o conhecimento adequado do funcionamento do cérebro, para melhor 

entender a forma de organização que o cérebro elege na condição de receber e encaminhar um 

processo que engloba a seleção, transformação, memorização, arquivo, processamento e elaboração 

das sensações captadas pelo individuo e com esse entendimento selecionar a estratégias e técnicas 

que auxiliem nos processos de ensino  e aprendizagem. No entendimento de Dalgalarrondo (2008) 

há muitos casos limítrofes em que o delineamento das fronteiras entre o normal e o patológico não é 

tão problemático. 

Nos espaços essa dualidade atinge o imaginário dos que convivem com os indivíduos, 

formando por vezes, visões  equivocadas sobre o normal e o patológico que na percepção de 

Canguilhem (1978) durante muito tempo procurou-se descobrir se seria possível provar a existência 

do ser perfeito a partir de sua qualidade de perfeito, já que, tendo todas as perfeições, ele também 

teria a capacidade de criar sua própria existência. 

 O contato com o campo de trabalho onde o neuropsicopedagogo pode atuar lhe permite um  

início na composição da sua identidade, na construção da unicidade entre o teórico e o prático, 

lançando um olhar analítico para a ação colaborativa na sua formação. Pensar que é possível a 

realização de um  trabalho em que o contexto teórico se separa de tal modo da experiência dos 

educandos no seu contexto concreto só é concebível a quem julga que o ensino dos conteúdos se faz 
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indiferentemente ao e independentemente do que os educandos já sabem a partir de suas 

experiências anteriores à escola. E não para quem, com razão, recusa essa dicotomia insustentável 

entre contexto concreto e contexto teórico (FREIRE,1997). 

Os momentos de formação (…)podem se constituir de atividade teórica que possibilita aos 

estudantes, em sua futura práxis docente, transformarem a realidade do ensino nos contextos onde 

se situarem, contribuindo para a emancipação (PIMENTA; LIMA, 2018). Nessa compreensão, a 

experiência se distancia da concepção de ser somente a parte prática do curso, passando a ter uma 

redefinição como caminho para reflexão, envolvendo intencionalidade para contextualizar os 

saberes, tecendo cuidados inter-relacionais e empoderamento. 

Para alcançar o propósito do presente estudo foram elencados como objetivos: avaliar a 

necessidade de inserção do neuropsicopedagogo nos espaços escolares/clínicos e analisar a 

contribuição dos alunos cursistas da  neuropsicopedagogia para as crianças/adolescentes  das 

instituições parceiras, já conveniadas, através da construção dos projetos de intervenção 

considerando  as observações e interações ocorridas durante o período in loco associando aos 

conhecimentos teóricos discutidos nos módulos.  

METODOLOGIA: 

 A experiência aqui descrita trata de uma Especialização em Neuropsicopedagogia Clínica e 

Institucional, que dentro do seu projeto, buscou parceiros para oportunizar aos cursistas uma 

aproximação entre o que foi estudado nos módulos e o que acontece nas vivências dos espaços 

clínicos e institucionais relativos às crianças que necessitam de apoio dos profissionais que 

contribuam para o melhor desenvolvimento e enfrentamento de dificuldades na aprendizagem. 

Ressalta-se que já estão abertas inscrições para IV turma e o modelo continua em andamento. Esses 

encontros proporcionaram uma articulação teórico/prático com flexibilidade para o cursista, o que 

gerou diferentes experiências e observações, não sendo considerado somente como uma atividade 

prática, mas como uma etapa da formação pelo seu cunho exploratório. Vale considerar que há uma 

diferença entre os processos dentro do campo escolar (que foi o espaço institucional escolhido) e o 

campo clínico (em espaço público e privado). Pela carência de neuropsicopedagogo nas 

instituições, optou-se pela observação e construção de projeto de intervenção, tomando como base 

os profissionais atuantes nas instituições parceiras: psicólogos, professores, terapeutas 

ocupacionais, psicopedagogos, médicos, fonoaudiólogos e agentes de apoio. Em módulo específico 

para orientação dessa etapa os cursista assinaram Termo de Compromisso delimitando as condições 
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da atividade e receberam Carta de Apresentação, Formulário de Anamnese, Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, Cronograma e sugestão de Projeto de Intervenção e de 

Relatório, ficando explícito que esses momentos não gerariam vínculos empregatícios e que as 

despesas surgidas no corrente período seriam (e serão) arcadas pelo cursista. Embasados sobre as 

diversas possibilidades na construção do Projeto de Intervenção e cientes de como a patologia 

identificada (tomando como base os laudos médicos existentes nos arquivos das Salas de AEE- 

Atendimento Educacional Especializado) os cursistas iniciaram suas atividades. Foram pactuadas as 

etapas: (a) Identificação do aluno a ser acompanhado (b)Preenchimento da Ficha de Identificação e 

abertura do prontuário (c) Anamnese (d)Análise de habilidades já consolidadas e Zona de 

Desenvolvimento Proximal  ZDP (e) Aprofundamento teórico sobre a “patologia”(f) 

Acompanhamento e observação (g)Sessão com o profissional que acompanha a criança/adolescente  

(Professor,Psicopedagogo; Psicólogo; Médico e Terapeuta Ocupacional ) (h)Acompanhamento 

terapêutico(i) Devolutiva no prontuário com Projeto de Intervenção. Os trabalhos foram entregues 

no modelo de Relatório sendo orientado a entrega de cópia para a instituição parceira.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Nos projetos de intervenção construídos, os cursistas apresentavam com clareza os caminhos 

percorridos desde a extensa anamnese até a devolutiva. Os registros das atividades corroboravam 

para o melhor entendimento da proposta apresentada. A identificação da carência de profissionais 

na área de psicopedagogia e psicólogos dentro das instituições/escolas foram relatados como um 

déficit a ser observado. 

Nas instituições /escolas as indicações apontam para investir em um melhor 

acompanhamento individual, maiores ofertas de espaços lúdicos, acréscimo nos materiais didáticos 

e de cursos para os professores. Nos espaços clínicos públicos a parceria foi estabelecida com a 

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que oferece atendimentos especializados 

de modo contínuo e intensificado criando a oportunidade de desenvolver as habilidades de seus 

usuários, por meio de oficinas de atendimentos educacionais especializados, socio assistenciais e 

saúde, sem registro de necessidades ou sugestões. Nos espaços clínicos particulares: a responsável 

pela clínica selecionou crianças/adolescentes para o encontro com os alunos da pós-graduação e 

promoveu uma interação com os seguintes profissionais: Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, 

Fonoaudiólogo e Psicopedagogo que remeteu a construção de um desenho qualificado para 

atendimento e aplicação de testes/atividades que contribuem na organização de um trabalho 
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didático-metodológico mais adequado para os diferentes quadros de aprendizagem. Nos relatórios 

os registros apontam para uma busca constante em conhecer e entender anomalias neurológicas, 

psiquiátricas e outros distúrbios ou transtornos que interferem diretamente no acompanhamento 

cognitivo e emocional, dificultando algumas aprendizagens. 

Os resultados obtidos sinalizam que os espaços parceiros apresentam inúmeros fatores que 

influenciam de forma determinante na aprendizagem, seja para acrescer ou para estagnar esse 

desenvolvimento. Nas unidades escolares foram identificadas políticas de inclusão com diferentes 

perspectivas sempre atentas à Constituição Federal de 1988, à LDB Nº 9394/96, a Lei Nº 8069/90 – 

ECA e o Decreto Nº 3298/99 que regulamenta a Lei 7853/89 que dispõe sobre a Política Nacional 

para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 1999). O neuropsipedagogo utiliza a 

legislação vigente e os conhecimentos da neurociência para  entender o que gera as dificuldades na 

criança /adolescente e o sentido que fazem na sua história.  

CONCLUSÃO: 

Este estudo, desde a concepção, a busca de referencial teórico, o desenho e o contato com 

instituições parceiras e a execução,  possibilitou reafirmar a importância do profissional da 

neuropsipedagogia em espaços que viabilizem diferentes aprendizagens como também as 

contribuições da neurociência como forma de fortalecer as relações entre os sujeitos envolvidos 

nesse processo, expressas nos Projetos de Intervenção construídos com a contribuição de olhares 

multiprofissionais. 
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Resumo 

Os cursos de pós-graduação são determinantes na formação contínua de profissionais que precisam 
(re)pensar as tensões e os desafios educacionais na perspectiva das contribuições da neurociência no 
contexto de aprendizagens. Na Especialização de Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional, da 
Faculdade de Juazeiro do Norte FJN, neste sentido, buscou-se um modelo de atividade que 
proporcionasse ao cursista uma forma de refletir sobre sua formação e a unicidade da teoria e prática, 
conhecendo os possíveis espaços de atuação e contribuindo com esses parceiros na construção de 
Projetos de Intervenção e redesenho dos modelos de acompanhamento praticados. Com foco em 
objetivos que apontavam para avaliar a necessidade de inserção do neuropsicopedagogo nos espaços 
escolares/clínicos, bem como analisar a contribuição dos alunos cursistas da  neuropsicopedagogia para 
as crianças/adolescentes  das instituições parceiras, os  cursistas mapearam e definiram condições de 
participar de situações que pudessem fazer a transposição do que foi visto durante a  especialização e o 
que permeia os espaços que atendem crianças/adolescentes com condições neurológicas alteradas. 
Após a vivência nas instituições parceiras por um período de 90 (noventa) horas, foram construídos 
coletivamente, os Projetos de Intervenção, sendo observada as dificuldades apresentadas pelos alunos 
cujas aprendizagens não foram efetivadas. Destarte o trabalho pode avançar e ser organizado como 
estratégia de consolidação de saberes em formação contínua efetivando uma consultoria solidária na 
inserção do neuropsicopedagogo nesse mundo de aprendizagens.  

Palavras-chave: Neuropsicopedagogia; Clínica; Institucional; Vivências. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEURODIDÁTICA: ESTUDOS TEÓRICOS E 

DEFINIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO 

EPISTEMOLÓGICA DE UM CONCEITO 

 

Geysykaryny Pinheiro de Oliveira – UFAM 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 809 

INTRODUÇÃO 

A busca por novas alternativas didáticas que fomentassem melhores condições de 

aprendizagem dos conteúdos escolares aproximou a Pedagogia e outras Licenciaturas das 

Neurociências e da Psicologia Cognitiva. Com o objetivo de compreender como as pessoas 

biologicamente aprendem, cada vez mais os estudos sobre as estruturas e funções do Sistema 

Nervoso Central (SNC) passaram a comparecer nas pesquisas sobre os processos educativos.  

Destas pesquisas, resultaram alguns neologismos que compunham os conhecimentos 

neurológicos e pedagógicos, juntamente com as tentativas de definir qual a relação entre estas áreas 

do conhecimento e a transformação destas em processos e produtos didáticos a serem utilizados 

pelos professores.  

A Neurodidática surge nesse movimento, sendo utilizada esta nomenclatura primeiramente 

em 1988 por pesquisadores alemães, para nomear uma disciplina de formação de professores que 

trouxesse os conceitos da Neurociência para compreender como o cérebro funciona e quais as 

estruturas biológicas da aprendizagem e, a partir daí, pensar em novas estratégias didáticas e 

abordagens diferenciadas para enfrentar as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.  

A partir da crescente utilização da palavra Neurodidática, elencamos alguns 

questionamentos que nos levaram a realização da presente pesquisa:  quais as definições postas pela 

literatura corrente que podem construir as bases epistemológicas para a construção de um conceito? 

Quais os limites e possibilidades destas definições a partir dos avanços do conhecimento nas áreas 

neurocientíficas e pedagógicas? Quais as contribuições de uma Neurodidática para o 

desenvolvimento de produtos e processos educativos que mobilizem a cognição em prol da 

aprendizagem dos conteúdos escolares nos anos iniciais da Educação Básica? 

A partir destes questionamentos, desenvolvemos um estudo teórico que objetivou-se em 

analisar criticamente as definições de Neurodidática que comparecem na literatura acadêmica, com 

o intuito de aprofundar a compreensão conceitual à cerca da temática, destacando as contribuições 

deste conhecimento para a formação de professores das séries iniciais da Educação Básica. 

Nesse sentido, este artigo científico é um construto epistemológico da análise de literatura, 

com vista a compor um conceito em Neurodidática, elencando sua gênese, os limites e 

possibilidades dos estudos já realizados. 
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NEURODIDÁTICA: UM NEOLOGISMO TRADUZIDO EM DEFINIÇÕES 

A palavra Neurodidática vem sendo usada nas últimas décadas como uma resposta aos 

problemas que envolvem a dificuldade de aprendizagem dos conteúdos escolares pelos estudantes. 

Os propositores desta teoria atribuem que as práticas atuais não mobilizam corretamente os 

processos mentais, e com isso o a aprendizagem não é potencializada. 

O termo “Neurodidática” foi proposto em 1988 pelo professor de educação matemática 

Gerhard Preiss da Universidade de Freiburg, na Alemanha, e foi divulgado pela primeira vez em 

1996. (MULLER, 2015, p.148). Os estudos iniciais realizados na Alemanha nos anos de 1988 

tinham como objetivo articular os conhecimentos sobre o funcionamento cerebral ao 

desenvolvimento de didáticas educativas, com isso, cunhou-se o termo Neurodidática 

O termo Neurodidática foi criado por Gerhard Preiss (professor de didática da 

matemática) na década de 80, na Alemanha. Nos anos 90, Gerhard Friedrich (doutor 

em pedagogia) adaptou o conceito de “neurodidática” para questões mais amplas em 

educação (GUEDES, 2015, p.1). 

Para Herrmann (2012), a Neurodidática é, antes de tudo, uma nova perspectiva sobre as 

condições, estruturas e processos de aprendizagem e memória. Estuda os benefícios e as 

adversidades no processo de aprendizagem por meio das funções cerebrais (apud MULLER, 2015, 

p.148). Além disso, a Neurodidática procura explicar por que o cérebro deve ser sempre estimulado.  

Na Europa, berço da Neurodidática, podem-se encontrar alguns dos mais relevantes debates 

acerca do papel da Neurociência para a aprendizagem. Em Berlim (2005), os autores Elsbeth Stern, 

Roland Grabner, Ralph Schumacher em colaboração com Christa Neuper e Henrik Saalbach 

publicaram o 13º Volume da revista Reforma Educacional com o tema “Pesquisa Educacional e 

Neurociências – Expectativas, Evidências e Perspectivas de Pesquisas” com diversos artigos. Neste 

volume podemos encontrar o artigo “Processos de aprendizagem no cérebro – uma perspectiva 

fascinante”. (GUEDES, 2015, p.1). 

Em 2006, o Dr. Ralph Schumacher (doutor em Filosofia e responsável pelo projeto do 

centro de aprendizagem MINT no Instituto de Ciências Comportamentais em Zurique) publicou, na 

revista Mente e Cérebro, um artigo chamado “Neurodidática: os pedagogos e políticos esperam das 

investigações cerebrais indicações práticas para melhorar o ensino nas escolas. O que pode nos 

trazer essa linha de investigação?” (GUEDES, 2015, p.2). 

Em 2007, a revista americana Newsweek (edição de 22/10/2007) descreve a chamada 

neurociência educacional e afirma que a mesma “avança a passos largos” com o respaldo do recém-
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criado programa MBE - Mind, Brain and Education (Mente, Cérebro e Educação), da Universidade 

de Harvard. (GUEDES, 2015, p.2). 

Mais recentemente, duas autoras em especial têm se destacado nesse cenário, Sarah - Jayne 

Blakemore (estudou Psicologia Experimental na Universidade de Oxford, é Doutora em 

Neurociência e responsável pelo Grupo de Desenvolvimento em Neurociência Cognitiva no 

Instituto de Neurociência Cognitiva) e Uta Frith (concluiu o curso de Psicologia Experimental na 

Alemanha e fez seu doutorado em autismo em Londres, atua no Instituto de Neurociência Cognitiva 

na Universidade de Londres) (GUEDES, 2015, p.2). 

Na Espanha, em 2004, o Dr. Wilfried Gruhn apresentou em uma Conferência Internacional, 

seu artigo denominado: “Neurodidática - uma nova tendência científica na aprendizagem de 

música? (GUEDES, 2015, p.2). 

Muitos professores já se perguntaram por que o aprendizado de uma língua estrangeira 

ocorre de forma diferente em fases distintas da vida. A Neurodidática traz estudos sobre o assunto, 

mas, apesar disso, as descobertas dessa ciência ainda não conseguiram repercutir amplamente no 

aprendizado de língua estrangeira. Mas, afinal, o que é a Neurodidática? (MULLER, 2015, p.148). 

O trabalho intitulado “Neurodidática – contribuições teóricas e práticas” descreve que essa 

ciência não é apenas um instrumento científico teoricamente coerente e inovador, mas pode ser 

aplicada beneficamente na prática educativa (MULLER, 2015, p.148). 

A pedagogia que antes já dialogava com conhecimentos oriundos da psicologia, faz-se agora 

valer de saberes das neurociências. Sendo assim, a “Neurodidática”, termo proposto em 1988 por 

Gerhard Preiss, professor de matemática da Universidade de Freiburg na Alemanha, e mais tarde, 

nos anos 1990, adaptado por Gerhard Friedrich, se apresenta como a ciência que “procura 

configurar o aprendizado da melhor maneira que o cérebro é capaz de aprender” (SANTOS, 2018, 

p.1). 

Como pode-se observar, muitos autores buscam conceituar a Neurodidática, no entanto, não 

chegou-se ainda a uma definição sólida do que de fato é, que é necessário o aprofundamento de 

questões que envolvem o estudo do cérebro humano e sua relação com a didática, uma vez que 

estes conhecimentos podem beneficiar a elaboração de práticas pedagógicas que favoreçam a 

aprendizagem dos estudantes. 
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CONCLUSÕES 

É um desafio incorporar a Neurodidática às práticas pedagógicas dos professores, 

principalmente no Brasil, por ainda necessitar de uma melhor clareza acerca da definição desta 

ciência e desta forma mobilizar pesquisadores e profissionais que estejam dispostos a investir em 

observação, estudos, pesquisas e sistematização de trabalhos com a finalidade de construir práticas 

colaborativas em face das melhorias para a Educação que a Neurodidática propõe. 

Desta forma, investir na realização de pesquisas para elaboração de novas epistemologias 

que auxiliem a superar os obstáculos enfrentados no contexto escolar para a melhoria da 

aprendizagem é extremamente necessário, principalmente no envolvimento de áreas que estudem o 

sujeito nas suas particularidades para que os estudante sejam compreendidos de acordo com suas 

características individuais e não mais sejam vistos como seres genéricos que devem estar 

condicionados a única forma de ensino. 
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Resumo 

Este trabalho busca apresentar dados de pesquisa elaborada por membros do grupo de pesquisa 
“Laboratório de Neurodidática e Formação de Professores” da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM), com vistas a contribuir para a elaboração de novas epistemologias pertinentes à formação de 
professores, como a Neurodidática, que apesar de mais de três décadas do surgimento do termo em 
questão e a ampla utilização deste neologismo - ou de similares, ainda são raras as tentativas de 
conceituar este termo, principalmente no âmbito de pesquisa nacional. Por esta razão, o objetivo da 
pesquisa realizada foi analisar as definições de Neurodidática que comparecem na literatura acadêmica, 
com o intuito de aprofundar a compreensão conceitual à cerca da temática. Como percurso 
metodológico para a realização de nossa pesquisa, utilizamos a metodologia de Revisão Bibliográfica 
Sistemática (RBS) em bancos de dados nacionais, que localizamos 117 referências de citação. Após a 
primeira filtragem de leitura, selecionamos 38 artigos para uma leitura mais refinada de acordo com 
nosso objetivo. Por fim, foram selecionados 15 trabalhos para realização do estudo sistemático com 
fichamentos, sínteses, resumos e resenhas para compor o estado da arte do objeto em questão. Os 
resultados apontaram a necessidade de ampliar os estudos acerca desta importante área, pois há uma 
fragilidade nas definições apresentadas em pesquisas já realizadas, o que pode confundir com as 
definições de outros conceitos como a Neurociência e a Neuroeducação, distanciando-se nesse 
movimento da Didática, a qual estas áreas necessitam estar diretamente relacionadas para contribuir 
para desenvolvimento de práticas pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento cognitivo dos 
estudantes.  

Palavras-chave: Neurodidática; Educação; Neurociência; Didática. 
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INTRODUÇÃO 

Diante das circunstâncias atuais em que vivemos, destacamos que a violência é um 

fenômeno que vem ganhando visibilidade na mídia, na academia e na sociedade em virtude de 

prejudicar substancialmente o ser humano de forma negativa em diversos aspectos, tais como:  

fisicamente, socialmente, eticamente e psicologicamente (FANTE, 2008).  

Segundo Abramovay e Ruas (2002), a violência não se constitui como fenômeno novo na 

sociedade, apresentando-se de forma complexa e multifacetada. Assim, destacamos que um dos 

contextos que vem sofrendo com esse fenômeno é o escolar, prejudicando o processo de ensino 

aprendizagem. De um lado, pelos efeitos que tem sobre aqueles que a praticam, os que sofrem e os 

que testemunham. De outro, porque contribuem para retirar da escola a sua condição de lugar de 

amizade, de prazer, da busca de conhecer e de aprender (CHALITA, 2008). 

Dentre as diversas modalidades de violência que ocorrem no espaço escolar, destacamos o 

bullying. De acordo com Silva (2010, p.09) os problemas mais comuns relacionados a esse 

fenômeno são: 

[...] desinteresse pela escola; problemas psicossomáticos; problemas comportamentais 

e psíquicos como transtorno do pânico, depressão, anorexia e bulimia, fobia escolar, 

fobia social, ansiedade generalizada, entre outros. O bullying também pode agravar 

problemas preexistentes, devido ao tempo prolongado de estresse a que a vítima é 

submetida. Em casos mais graves, podem-se observar quadros de esquizofrenia, 

homicídio e suicídio. 

Partindo do exposto sobre as consequências do bullying, destacamos que ainda temos muito 

o que se discutir sobre ele, sobretudo, as medidas a serem tomadas para prevenção e enfrentamento 

no contexto escolar. 

Desse modo, ressaltamos que o interesse pelo estudo deste fenômeno, surgiu a partir do 

projeto intitulado “As implicações do bullying no processo de ensino aprendizagem dos alunos do 

Ensino Médio do IFMA de São João dos Patos-MA”, pertencente ao Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica-Pibic e vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior-CAPES. Nessa perspectiva, o objetivo desse trabalho é compreender as implicações 

do bullying a partir das contribuições do psicólogo escolar no processo de ensino aprendizagem dos 

alunos do IFMA de São João dos Patos-MA. 
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O artigo foi estruturado a partir da seguinte estrutura: introdução, referencial teórico com as 

categorias principais do estudo, procedimentos metodológicos na qual este trabalho foi 

desenvolvido, depois os resultados e discussões e por último considerações finais. A seguir, iremos 

apresentar a fundamentação teórica: 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo Fante (2005, p. 28-29), bullying é: 

[...] é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem 

motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro(s), causando dor, 

angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam 

profundamente, acusações injustas, atuação de grupos que hostilizavam, 

ridicularizavam e infernizam a vida de outros alunos levando-os à exclusão, além de 

danos físicos, morais e materiais [...]. 

Desse modo, o compreendemos como uma atuação repetitiva e intencional que causa 

desequilíbrio emocional entre os sujeitos escolares prejudicando-os fisicamente, psicologicamente, 

eticamente e socialmente.  

A palavra bullying é de origem inglesa e significa bully (valentão, tirano). Chalita (2008) 

destaca que ela está relacionada ao habito de usar a superioridade física para intimidar, tiranizar, 

amedrontar e humilhar outra pessoa.  

O bullying é apresentado em duas modalidades, são eles: o direto e o indireto. O primeiro é 

percebido na escola por meio de as agressões físicas ou  verbais (socos, empurrões, apelidos, 

ameaças, chutes, entre outros). O segundo é visualizado de forma mais implícita, especialmente, 

quando as vítimas estão ausentes e os agressores perpetuam a indiferença, a discórdia, as fofocas, as 

mentiras, o isolamento, a difamação e a discriminação com o objetivo de promover a exclusão a 

vítima do meio social, sendo mais recorrente nas meninas (GUARESCHI; SILVA, 2008). 

Esse fenômeno é constituído por três personagens, são eles: o agressor, a vítima e a plateia. 

O agressor tem como principal característica a agressividade, a impulsividade, o desejo de dominar 

os mais fracos, realizam avaliação positiva de si mesmo e não são sensíveis ao sofrimento das 

vítimas (CUBAS, 2002). As vítimas apresentam-se de dois tipos, são elas: passivas ou submissas e 

as provocativas. A plateia e/ou espectadores “[...] são aqueles que testemunham as ações dos 

agressores contra as vítimas, mas não tomam qualquer atitude em relação a isso: não saem em 

defesa do agredido, tampouco se juntam aos agressores” (SILVA, 2010, p 45). Esse quadro é 
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produzido ao longo do tempo, pois esse fenômeno tem como características principais: a 

intencionalidade, o desequilíbrio de poder e a repetição, (FANTE, 2005). Assim, o reconhecemos 

como uma atuação que vem se propagando de forma rápida na escola, necessitando de espaços de 

discussão. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para execução desta pesquisa, escolhemos como abordagem a pesquisa qualitativa, pois 

possibilitou conhecermos os siginifcados, emoções, motivos, valores e atitudes (MINAYO, 2001), 

conforme foi exigido pela problemática estudada. 

A investigação do problema deu-se por meio da pesquisa de campo. Segundo Golsaves 

(2001, p. 67) a pesquisa de campo “[...] é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação 

diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais direto. Nesse 

caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto 

de informações a serem documentadas [...]”. Assim, para a coleta dos dados, utilizamos  a 

observação, pois “[...] entende-se aquela em que o pesquisador, permanecendo alheio à 

comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observa de maneira espontânea os fatos que aí 

ocorrem (GIL, 2008, p.101). Ademais, também recorremos a entrevista, haja vista que é uma: 

“[...] técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula 

perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação. A 

entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma 

forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação (GIL, 2008, p.109). 

Para subsidiar a  análise dos dados, escolhemos a análise de conteúdo de Bardin (2011), uma 

vez que é considerada: 

“[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2011, p. 47).  

Nessa perspectiva, superamos a superficialidade da análise e realizamos inferências sobre os 

dados coletados, a fim de compreender as implicações do bullying a partir das contribuições do 
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psicólogo escolar no processo de ensino aprendizagem dos alunos do IFMA de São João dos Patos-

MA. Em seguida, é apresentado e discutido os resultados obtido na pesquisa: 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A produção de dados foi realizada com o psicólogo da escola com o intuito de compreender 

de maneira detalhada como este fenômeno se manifesta dentro da instituição. Primeiramente foi 

realizada a seguinte pergunta: 

Pesquisador: Existem casos de bullying dentro da instituição? 

Psicólogo: “Bem, aqui no instituto federal assim como todas as outras instituições de 

ensino, existem sim problemas de alunos que sofrem bullying, a questão é que a 

grande maioria destes casos não chega ao nosso conhecimento, não chega até o 

departamento da CAE, a grande maioria, mais os casos que chegam , geralmente são 

encaminhados pelos professores, pelo departamento de ensino ou muitas vezes pelos 

próprios alunos, que  chegam aqui com sintomas de problemas psicológicos , 

ansiedade e vários outros tipos de problemas que são decorrentes do problema do 

bullying que sofrem na sala de aula. Nosso instituto federal aqui na cidade de São 

João dos Patos, o que a gente pode perceber, é que o índice não é tão alto, aqui é uma 

cidade relativamente calma, a gente observa que o comportamento dos alunos ainda é 

considerado um “bom comportamento”, então os casos de bullying não são tantos, 

mas existe”. 

O psicólogo afirmou a existência do fenômeno dentro da instituição e que são poucos os 

casos por se tratar de uma cidade pequena, mas deve ser levado em consideração os casos que não 

chegam até o departamento, como afirmado são vários os casos que permanecem oculto, que não 

são feitos acompanhamentos, o que dificulta o enfrentamento desta problemática,  a identificação 

das vítima e dos demais envolvidos. Posteriormente foi questionado, como era feito o 

acompanhamento destes alunos que possivelmente estariam vivenciando situações de bullying.  

Psicólogo: “há uma dificuldade muito grande dos casos chegarem até aqui, como eu 

falei, a questão do conhecimento, porque os alunos tem medo, tem vergonha, 

geralmente o bullying é feito sob base de ameaça, então a vítima, ela tem um medo 

incondicional de vim denunciar ou de vim falar a  respeito. Quando o caso chega 

aqui, procuramos dar toda assistência possível, assistência psicológica , assistência 

social , fazer a escuta, fazer as orientações , se for identificado , avaliar o caso , saber 

se já existe algum conflito psicológico decorrente daquele bullying, quando é um caso 

muito crônico que a gente percebe que já atingiu a saúde mental da pessoa , é até 
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indicado um encaminhamento ,uma acompanhamento psiquiátrico , psicoterapia fora 

do instituto , e qualquer profissional não só eu como psicólogo ,mas qualquer 

profissional da CAE como também os professores ,podem receber esse tipo de 

demanda, tudo depende do vínculo que o aluno estabelece com os profissionais. 

Muitas vezes o aluno não se sente bem à vontade para falar com o profissional o que 

passando e ou sentindo, mas já se sente à vontade pra falar para outro, tudo depende 

do vínculo emocional e afetivo estabelecido com os profissionais que fazem parte do 

seu dia a dia, e assim o caso chega até aqui “. 

Sabe-se que situações deste tipo influenciam negativamente na vida deste(s) aluno(s), tanto 

na interação com seus grupos sociais como no seu processo de aprendizagem, essa condição a qual 

muitos indivíduos são submetidos causam transtornos e prejuízos que afetam diretamente no seu 

desenvolvimento pessoal. Destacamos que não são poucas as vítimas que por medo ou vergonha 

sofrem de maneira silenciosa durante anos. Pelo medo da denúncia e de ser exposto, o que se pode 

notar também é que toda a equipe busca ter cuidado em relação aquele que está passando por este 

momento de sofrimento, mas em alguns casos a vítima desisti do acompanhamento. 

Partindo do exposto, Teixeira (2011, p. 56) afirma que “Crianças e adolescentes alvos de 

bullying podem apresentar insônia, baixa autoestima, depressão e podem também desenvolver 

transtornos como a fobia escolar, um medo exagerado de frequentar a escolar que pode prejudicar 

os estudos”. Dessa forma, o aluno torna-se desmotivado, acarretando a desistência e/ou fobia 

escolar. Em seguida, foi realizada outra pergunta: 

Pesquisador: Já ocorreram desistências em decorrências das práticas do bullying? 

Psicólogo: “Já, nós já tivemos casos de alunos que não só desistiram mas que entraram 

em processo de adoecimento psicológico, por conta do bullying“. 

E quando houve as desistências quais medidas tomadas pela instituição? 

Psicólogo: “no caso da desistência, primeira coisa, a gente tentou de todas as formas 

para que o aluno ficasse, dando esse suporte emocional, apoio social, trabalhando com 

a turma também. Em relação a essa questão do bullying, os agressores foram punidos, 

a instituição também tomou essa medida , mas, chega em um momento que foge a 

nossa responsabilidade , porque essa questão da desistência é uma decisão pessoal e 

também familiar, a gente tenta fazer com que o aluno continue , nós já tivemos caso 

de aluno no terceiro ano ,concluindo que desistiram por conta de problemas 

psicológicos, acarretados não só por conta do bullying , mas também do contexto que 

estava , terminando o terceiro ano ,Enem, e várias outras questões.” 
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Nessa fala pode-se identificar algumas das graves consequências do bullying que causa em 

um indivíduo, e no que se refere as desistências, que foi uma das inquietações surgidas durante a 

pesquisa, é inevitável, pois são poucos os alunos que procuram o psicólogo quando estão 

precisando de ajuda, o que dificulta identificar as vítimas, mas, sempre na busca de manter o sigilo 

e não criar rótulos, para que estas não sejam expostas e assim piorando a situação. É destacado que 

a busca de ajuda no sentido não só quando já estiver passando pelo problema, mas sim no sentido 

de uma forma de prevenção. São devastadoras as consequências deste fenômeno dessa forma 

O entrevistado afirma ainda que existem uma junção de fatores que levam a desistência, que 

são tantos as resultantes do bullying, como também da sua própria realidade do ensino médio, este 

aluno se sente pressionado, dessa forma, compreende-se que “Ninguém é igual ao outro e cada um 

possui uma genética própria, assim como vivências psicológicas próprias, cada qual com 

habilidades e dificuldades” (SCHUCHARDT,2012,p. 78). Pontuando assim, que cada aluno irá 

reagir de maneira diferente diante de uma situação desta espécie. Em seguida, foi realizado outra 

pergunta. 

Pesquisador: Como se encontra o quadro de alunos que sofrem bullying aqui na 

instituição? 

Psicólogo: “Hoje tem poucos, esse ano os casos de bullying não passaram e cinco 

casos, mais em anos anteriores nós tivemos uma demanda bem maior. Dentro das 

atividades educativas da CAE, nós temos uma especifica para o bullying, e a gente 

sempre procura trabalhar naquelas turmas que há uma reclamação muito grande com 

relação a indisciplina na turma.” 

Como afirmado, as turmas que mais apresentam índices de indisciplina são as turmas que 

mais ocorre a perpetuação deste fenômeno, e a forma de agressão que mais se manifesta é a 

agressão psicológica, especificamente o bullying indireto. 

CONCLUSÕES 

A visão geral do fenômeno a partir da perspectiva do psicólogo foram de suma importância 

para este estudo, em relação aos acontecimentos que ocorrem e são registrados, como também 

aqueles estão silenciados no contexto escolar, informações enriquecedoras que tiveram grandes 

contribuições ao projeto em desenvolvimento nesta instituição.  

 Um aspecto evidenciado é que, apesar de existirem um psicólogo, departamento para o 

acompanhamento, assistente social, dentre outros, infelizmente acarretará sim a desistência do 
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aluno, o que depende se a situação que está vivenciando irá se agravar, como também da decisão 

dos familiares. É necessário um suporte maior para aquele que está envolvido nesse fenômeno, com 

a interação, de escola família e comunidade, pois será uma forma de amenizar as consequências 

causadas. Pois alguns desses que encontram-se silenciados, podem algum dia ter tentado conversar 

sobre o assunto com alguém, mas quando não são ouvidos naquela exato momento, são 

desencorajados para falar depois. 

 É importante salientar que o bullying não escolhe classe social, idade, sexo, para que possa 

acontecer, assim é necessário que haja uma intervenção frente a essa realidade tão complexa e 

multifacetada, a fim de que os sujeitos educacionais desenvolvam uma compreensão que prima pela 

boa convivência, respeito e não-violência.  
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Resumo 

O artigo é oriundo de uma pesquisa em desenvolvimento, intitulada “As implicações do bullying no 
processo de ensino aprendizagem dos alunos do Ensino Médio do IFMA de São João dos Patos-MA”, 
pertencente ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-Pibic e vinculado à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES. O bullying é um fenômeno que 
prejudica os sujeitos envolvidos fisicamente, eticamente, psicologicamente e socialmente, afetando 
negativamente o processo de ensino aprendizagem dos alunos. Objetivou-se compreender as 
implicações do bullying a partir das contribuições do psicólogo escolar no processo de ensino 
aprendizagem dos alunos do IFMA de São João dos Patos-MA. Utilizou-se no referencial teórico: 
Abramovay e Rua (2002), Chalita (2008), Fante (2005) entre outros. A modalidade de pesquisa 
escolhida para subsidiar o estudo foi a qualitativa. A produção dos dados foi desenvolvida por meio de 
entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas e fechadas. No processo de análise, optou-se pela 
análise de conteúdo de Bardin (2011). Conclui-se que a visão do fenômeno a partir da perspectiva do 
psicólogo demonstra a presença do fenômeno bullying no contexto escolar, bem como o silenciamento 
perante os casos vivenciados em virtude do medo e da falta de esclarecimento sobre o assunto. 
Ademais, apesar de existirem um psicólogo, um departamento para o acompanhamento, um assistente 
social, dentre outros, ainda é presenciado a desmotivação do aluno, ocasionando o fracasso escolar. 
Dessa forma, o estudo aponta a necessidade de interação da escola, da família e da comunidade a fim 
de proporcionar uma intervenção que englobe a boa convivência, respeito e não-violência.  

Palavras-chave: Bullying; ensino; aprendizagem; escola. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO – PARTE 2  

NOVAS EPISTEMOLOGIAS, DIFERENÇA E 

BIODIVERSIDADE 

Talita Vidal Pereira 

Quem é quem? Não é “O que é quem” – não é uma questão de essência, mas de 

identidade (como quando perguntamos diante da fotografia de um grupo de 

pessoas cujos nomes conhecemos, mas não os seus rostos” [...]  

Quem existe ali: Quem está presente ali [...] não é uma essência”. Trata-se de 

alguém um que dessa forma se torna presença.  

Jean-Luc Nancy 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 
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Há quase quarenta anos, os pesquisadores da Didática ousaram investir em reflexões sobre 

críticas que colocavam o campo em questão. Um investimento teórico de busca por alternativas que 

pudessem oferecer subsídios para o aprofundamento da reflexão sobre os desafios postos para a 

Didática e o seu papel na formação do educador. Os ENDIPEs que se seguiram àquele momento 

expressam a sua continuidade e foi essa compreensão que nos motivou propor o Eixo: Didática(s) 

entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação entre Novas 

epistemologias, Diferenças, Biodiversidade, Democracia e Inclusão.  

Ao propor esse Eixo assumimos uma posição política que tem como objetivo ampliar a 

visibilidade das reflexões em torno daquilo que definimos como “Novas epistemologias, 

Diferenças, Biodiversidade, Democracia e Inclusão”, porque defendemos que essas oferecem 

inúmeras possibilidades para esse movimento permanente e necessário de ressignificação do 

campo. Como resultado, tivemos este livro, e nesta parte dele, conseguimos reunir os 08 painéis e 

38 pôsteres que se seguem. 

São trabalhos que apresentam diferentes perspectivas teóricas e/ou epistemológicas para 

problematizar temáticas que para um observador menos atento poderiam parecer esgotadas, mas 

que os autores aqui reunidos contribuem para ressignificar. São trabalhos insurgentes que nos 

oferecem oportunidades de refletir sobre temáticas que cada vez mais ganham espaço e visibilidade 

na produção acadêmica e que impactam a formação de educadores. Questões ambientais, étnicas, de 

gênero, de religiosidade que, com diferentes abordagens, nos questionam e nos convidam a reagir 

de forma responsiva e responsável à alteridade e à diferença, inclusive respeitando a nossa própria 

singularidade. Epistemologias e temáticas que potencializam as possibilidades de diálogo, ampliam 

a noção de Biodiversidade e tomam como central a ideia de diferença. Diferença como aquilo que 

nos constitui e constitui o mundo. Diferença como aquilo que nos caracteriza como humanos.  

São, como quaisquer textos, discursos moldados em determinado contexto social, político e 

cultural e, dessa forma, nos ajudam a compreender e enfrentar as tensões políticas e pedagógicas 

que tem sido como entendemos o objetivo da Didática. 

Que as leituras, sempre abertas múltiplas interpretações, possam continuar reverberando na 

pluralidade de espaçostempos de formação.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS EMERGENTES – SUJEITOS INSURGENTES: 

INCLUSÃO, DIFERENÇAS E MULHERES NA 

EDUCAÇÃO 

 

Tatyanne Gomes Marques – DEDC XII/UNEB (Coordenação) 

Helder Júnior de Souza – Secretaria do Estado de Educação de MG 

Samara Gomes Aguiar – DEDC XII/UNEB 

Sônia Maria Alves de Oliveira Reis – DEDC XII/UNEB 

Eugênia da Silva Pereira – PMG/UNEB  

Priscila Teixeira da Silva – DCHT XVII/UNEB 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 826 

Resumo 

Este painel toma por base práticas de ensino, pesquisa e extensão na Educação Básica e Superior. Tais 
práticas mostram temas emergentes e sujeitos insurgentes. Dentre os temas emergentes, evidenciam-se 
a inclusão, diferenças, diversidade sexual e relações de gênero. Em relação aos sujeitos, as mulheres são 
insurgentes porque não só ocupam os espaços educacionais, em específico as universidades, como 
também demandam dessas instituições suportes para permanecer. O primeiro trabalho “Diálogos sobre 
diversidade sexual em sala de aula: decifra-me ou te devoro” se refere a uma experiência de ensino na 
Educação Básica que procura analisar como alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola 
particular atribuem sentido e ressignificam temas relacionados a gênero e diversidade sexual, tabus nas 
práticas curriculares das escolas.  O segundo trabalho focaliza as mulheres que insurgem na condição de 
universitárias, articulando os papéis de mães, esposas, donas de casa ou trabalhadoras. O título “A 
universidade e as políticas de permanência para as mulheres que são mães, esposas, donas de casa ou 
trabalhadoras” revela o objetivo da pesquisa de compreender como acontece a permanência e a 
participação dessas mulheres no Ensino Superior. Na mesma perspectiva, no artigo “Crianças e mães 
na universidade: a ciranda como suporte para permanência no ensino superior”, as mulheres insurgem 
como sujeitos. A partir do projeto de extensão “Ciranda Infantil: Brincando, Rodopiando e 
Aprendendo na Universidade”, o texto analisa o espaço pensado para os/as filhos/as das universitárias 
na condição de mães como um suporte para a permanência no Ensino Superior. Os artigos que 
compõem este painel apontam para temas que emergem na Educação, especialmente, a partir da 
chegada de novos e diferentes sujeitos que ocupam/indagam os espaços, suas práticas e currículos. 

Palavras-chave: Inclusão; Diferenças; Relações de gênero; Mulheres; Diversidade sexual; Direitos. 

DIÁLOGOS SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL EM SALA DE AULA: DECIFRA-ME OU TE 

DEVORO 

Helder Júnior de Souza – Secretaria do Estado de Educação de MG 

APRESENTAÇÃO  

A partir das aulas de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio sobre o tema gênero e 

diversidade sexual, o presente artigo busca compreender a importância de se criar um ambiente 

capaz de se dialogar dentro da sala de aula sobre a diversidade sexual. Esse diálogo se faz 

necessário, já que as escolas, por meio de suas aulas e conteúdos, não podem desconsiderar as 

experiências identitárias dos estudantes que emergem cotidianamente. Ao mesmo tempo, as escolas 

têm se deparado com obstáculos inseridos recentemente (sobretudo a partir de 2019) para que se 

trabalhe e discuta sobre essa questão a partir do argumento de praticar “Ideologia de Gênero”. Por 

outro lado, e a partir da minha prática pedagógica com o tema aqui proposto, os alunos demonstram 

interesse acerca do assunto, muitos vêm me procurando em momentos extraclasse seja para sanar 

dúvidas ou até mesmo falar de sua orientação sexual e da importância de trabalhar isso em sala.  
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Fazendo uma alusão ao mito de Édipo, especificamente à parte em que o Édipo tem que 

decifrar o enigma feito pela Esfinge de Tebas1, busca-se neste texto compreender quão importante é 

trabalhar essas questões a partir do conhecimento. Por se tratar de um mito, podem ser feitas várias 

análises e interpretações, não estando o artigo fechado às mesmas. 

Dessa forma, trazer o conhecimento acerca das questões da diversidade/orientação sexual 

para sala de aula é decisivo em relação aos assuntos relacionados ao tema, seja por conhecimento de 

forma geral, seja ainda para si mesmo, suas dúvidas e angústias sobre a sexualidade.  

Não se pode esquecer que atualmente há vários projetos de leis que buscam, sobre o tema 

“ideologia de gênero”, proibir e coibir a discussão sobre gênero em sala de aula, havendo inclusive 

casos das propostas já terem sido aprovadas. Tem-se como exemplo Belo Horizonte, em que a 

Câmara Municipal propôs emenda à Lei Orgânica nº 06/2019 definindo em seu artigo 158 § 1º, em 

relação ao tema, que “(...)de tal modo que as questões referentes à orientação e diversidade sexual 

não poderão se sobrepor ao direito dos pais à formação moral de seus filhos nem interferir nos 

princípios e valores adotados no ambiente familiar”. Por outro lado, verifica-se que a vivência da 

sexualidade dos jovens e adolescentes está latente cada vez mais, sendo a escola o ambiente em que 

os mesmos conversam entre si sobre essas questões. Nesse sentido, o artigo traz alguns 

questionamentos: Tendo em vista que a sexualização das coisas se encontra presente em nossa 

sociedade, o Estado continuará afirmando que é papel exclusivo da família de falar sobre sexo com 

seus filhos? Em qual momento os/as jovens/adolescentes serão ouvidos/as em suas angústias e 

problemas em relação à sexualidade? Não seria melhor que se trabalhasse na escola temas que são 

falados cotidianamente entre eles/elas? E aqueles/as que não se enquadram no padrão 

heteronormativo, continuarão sendo excluídos/as e diminuídos/as na escola? Se a escola é o 

ambiente em que se ensina a conviver com a diversidade2 de forma geral, não deveria também 

agregar a diversidade sexual e de gênero em seu discurso? 

Trazer o conhecimento para sala de aula sobre a sexualidade, especificamente sobre a 

diversidade sexual e de gênero, tem demonstrado em minha prática educacional que o 

conhecimento é o principal caminho para não ser devorado pelo senso comum que é crescente em 

 
1 O mito de Édipo Rei é uma peça escrita por Sófocles na Grécia Antiga. É um texto utilizado com vários significados e 
análises. No presente artigo é feito o recorte específico do seu encontro com a Esfinge e o enigma por ela proposta a ele. 
Para aprofundamento recomendo análise feita por Souza e Aguiar (2009). Caso tenham interesse em ler na íntegra a 
obra http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000024.pdf. 
2 De acordo com a BNCC (2017) faz parte das competências gerais da Educação Básica o exercício da empatia, do 
diálogo e o respeito à diversidade existente dentro da escola.  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000024.pdf
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relação à discussão de gênero e sexualidade em nossa sociedade. Conhecer é liberta-se das amarras 

da ignorância e da falta de conhecimento, tão atrelados ao se falar sobre sexo e sexualidade.  

A ESCOLA E O SILENCIAMENTO SOBRE A DIVERSIDADE SEXUAL  

Comumente se reproduz que a escola é o ambiente propício para a formação do cidadão, 

fazendo com que o indivíduo aprenda a viver em sociedade. Nessa perspectiva, a escola é o 

ambiente instituído para que se aprenda a conviver com a diferença, respeitando-a. Sendo assim, 

ensinar a conviver com a diversidade sexual é também uma função da escola, porém se tem 

reforçado que esse papel não é da escola, cabendo somente à família dialogar sobre essas questões.  

Teóricos (FOUCAULT, 1988; JUNQUEIRA, 2009B; LOURO, 2013) reforçam que a escola 

é o ambiente de construção do conhecimento, porém, nesse espaço, busca-se adiar questões 

relacionadas à sexualidade, retardando sua discussão o máximo possível. Dessa forma, tal como 

explicita Foucault (1988) no livro História da Sexualidade, a escola, juntamente com outras 

instituições de controle, tem um papel central em relação ao ensinamento da heteronormatividade, 

estabelecendo os padrões de masculinidade e feminilidade desde a inserção da criança nela. Ao se 

informar sobre as instituições relacionadas à educação, à justiça e à saúde, Foucault (1988) explicita 

que  

todos esses controles sociais que se desenvolveram no final do século passado e 

filtram a sexualidade dos casais, dos pais e dos filhos, dos adolescentes perigosos e em 

perigo – tratando de proteger, separar e prevenir, assinalando perigos em toda parte, 

despertando as atenções, solicitando diagnósticos, acumulando relatórios, organizando 

terapêuticas; em torno do sexo eles irradiaram os discursos, intensificando a 

consciência de um perigo incessante que constitui, por sua vez, incitação a se falar 

dele. (FOUCAULT, 1988, p.32-33).  

Como o citado autor ressalta, proteger, separar e prevenir são funções que a escola deve 

desempenhar em relação às questões da sexualidade, fazendo com que os alunos se tornem cidadãos 

que possam ‘viver bem’ em sociedade. Louro (2013a, p. 25-26) colabora informando que  

Nesse processo, a escola tem uma tarefa bastante importante e difícil. Ela precisa se 

equilibrar sobre um fio muito tênue: de um lado, incentivar a sexualidade "normal" e, 

de outro, simultaneamente, contê-la. Um homem ou uma mulher "de verdade" deverão 

ser, necessariamente, heterossexuais e serão estimulados para isso. Mas a sexualidade 

deverá ser adiada para mais tarde, para depois da escola, para a vida adulta. 
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Por isso mesmo, reproduzir a heterossexualidade é uma função implícita socialmente à/da 

escola e, por isso, não pode estar aberta à diversidade sexual existente, senão a mesma não terá 

cumprido sua função de forma exemplar. Através de sua dicotomia de gênero dentro da escola (e 

não apenas em sala de aula), a escolarização vai ajudando a desenvolver o que Louro chama de 

“homem ou mulher de verdade”, seja através dos brinquedos/brincadeiras, das posturas, dos 

discursos, dentre outras ações que são desenvolvidas educacionalmente e que diferenciam os 

gêneros masculino e feminino construídos socialmente e reproduzidos pela escola. Assim, ao não se 

dialogar sobre questões referentes à sexualidade se pressupõe que as coisas permanecerão como 

estão. Surge aí alguns questionamentos: como ficam aqueles/as que não se enquadram no padrão 

normativo? E o discurso sobre a diversidade existente na escola/sociedade e que não condiz com a 

prática educacional?  

Louro (2013b) afirma que a escola silencia sobre essas questões, fazendo com que os 

padrões não sejam questionados. A autora escreve:  

 Aqui o silenciamento — a ausência da fala — aparece como uma espécie de garantia 

da "norma". A ignorância (chamada, por alguns, de inocência) é vista como a 

mantenedora dos valores ou dos comportamentos "bons" e confiáveis. A negação 

dos/as homossexuais no espaço legitimado da sala de aula acaba por confiná-los às 

"gozações" e aos "insultos" dos recreios e dos jogos, fazendo com que, deste modo, 

jovens gays e lésbicas só possam se reconhecer como desviantes, indesejados ou 

ridículos (LOURO, 2013b, p. 72). 

Ao fazer um paralelo com o “decifra-me ou te devoro”, o silenciamento da escola sobre 

questões acerca da diversidade sexual existentes representa que o enigma sobre essa diversidade 

não deve ser decifrado. E, para não ser decifrado, a escola não pode dar visibilidade a essas 

questões, pois senão corre o risco de romper com a ‘normalidade’ existente em relação à 

sexualidade, na qual aqueles que não se enquadram à heteronormatividade que fiquem com seus 

anseios e angústias sem que a escola possa colaborar sobre esse entendimento. Nessa perspectiva, é 

preciso refletir:   

o quanto as escolas — que, supostamente, devem ser um local para o conhecimento— 

são, no tocante à sexualidade, um local de ocultamento. A escola é, sem dúvida, um 

dos espaços mais difíceis para que alguém "assuma" sua condição de homossexual ou 

bissexual.  Com a suposição de que só pode haver um tipo de desejo sexual e que esse 

tipo — inato a todos — deve ter como alvo um indivíduo do sexo oposto, a escola 

nega e ignora a homossexualidade (provavelmente nega porque ignora) e, desta forma, 

oferece muito poucas oportunidades para que adolescentes ou adultos assumam, sem 
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culpa ou vergonha, seus desejos. O lugar do conhecimento, mantém-se, com relação à 

sexualidade, como o lugar do desconhecimento e da ignorância.”. (LOURO, 2013a, p. 

30). 

Sendo assim, a escola torna-se o ambiente onde não se podem trazer em sua estrutura 

(políticas públicas, estruturação do currículo, livros didáticos, posturas...) sobre a diversidade 

sexual, por mais que continue afirmando que o ambiente escolar é o ambiente que convivem as 

diferenças.  

ESCOLA E DIVERSIDADE SEXUAL: A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO PARA NÃO 

SER DEVORADO 

Tendo como premissa que a escola é o lugar da diversidade, mas também o lugar que 

silencia sobre a diversidade sexual, a partir da Constituição de 1988 que estabelece que todos são 

iguais perante a lei e que um dos objetivos do Estado é “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (§3º, 

Inciso IV), a partir daí inúmeros movimentos sociais começaram a lutar por seus direitos, refletindo 

diretamente na escola.  

De 1988 até a atualidade (2020), a discussão sobre a diversidade sexual dentro da escola tem 

tido avanços e retrocessos. Pode-se citar como avanços os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

1997, que afirmaram que a escola deve ter como princípio geral “a relevância de discussões sobre a 

dignidade do ser humano, a igualdade de direitos, a recusa categórica de formas de discriminação, a 

importância da solidariedade e do respeito” (BRASIL, 1997, p. 27).  Especificamente no PCN sobre 

a Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, há um direcionamento acerca da necessidade de se 

trabalhar a sexualidade com os alunos. Outro fato relevante foi o lançamento em 2004 da primeira 

política pública voltada para questões LGBT, denominado de “Brasil sem Homofobia”, que trouxe 

inclusive questões voltadas para a necessidade de se trabalhar o tema da diversidade sexual dentro 

da escola. A partir desta política, foram desenvolvidas inúmeras atividades de capacitação e 

sensibilização sobre o assunto.  

Porém, como ressalta Souza (2017), esse início de visibilidade da diversidade sexual 

enquanto política fez com que houvesse uma pressão política de bancadas “religiosas e 

tradicionalistas”, utilizando o argumento que sexualidade é uma questão que deve ser 

responsabilidade da família e não da escola. Recentemente, verificou-se a retirada dos termos 
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“gênero” e “orientação sexual” na 3ª versão da nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC) por 

pressão política/religiosa.  

Se por um lado tem-se criado um movimento argumentando que não se deve trabalhar 

questões de gênero em sala de aula, sob o discurso de que o tema sobre sexualidade deve ser de 

responsabilidade da família e não da escola, a Constituição de 1988 que ainda nos rege expressa 

claramente em seu artigo 205 que:  

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Como se percebe, a educação não é um dever apenas da família, mas também do Estado, que 

tem que dar o suporte devido para que a pluralidade seja vivenciada e respeitada dentro do ambiente 

escolar e, consequentemente, na sociedade.  

Já em relação à nova BNCC, da qual foram excluídos termos relativos a gênero/ orientação 

sexual/ diversidade sexual, enfoca que uma das competências da Educação Básica deve ser: 

exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

(BRASIL, 2017, p.10). 

Portanto, trabalhar sobre diversidade sexual no ambiente escolar torna-se uma ferramenta 

capaz de colaborar para a compreensão e o entendimento acerca da diversidade sexual e dos tabus a 

ela relacionados, como se fosse um enigma indecifrável e que a tentativa de o decifrar pode levar à 

morte.  

METODOLOGIA 

As análises aqui apresentadas tomam por base a própria experiência docente a partir das 

aulas ministradas de Filosofia e Sociologia em turmas do Ensino Médio em uma escola particular 

na cidade de Sabará em Minas Gerais. Utilizou-se como metodologia central o grupo de discussão, 

por meio de técnicas diversas ao longo do 2º bimestre de 2019 em que foi lecionado o conteúdo 

sobre gênero e diversidade sexual.  
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As aulas ocorrem ao longo do 2º bimestre do 2º Ano do Ensino Médio, num total de 18 

aulas (9 de Filosofia e 9 de Sociologia). Essas aulas foram divididas em três blocos distintos 

(conceito, diferença, papéis, violência, política...):  

a) Questões de Gênero  

b) Questões LGBTQI+  

c) Configurações familiares  

Dependendo do tema/assunto foram utilizadas técnicas específicas, buscando uma maior 

compreensão sobre o proposto. Nessas aulas, foram utilizadas técnicas, vivências de grupo, 

documentários/depoimentos, roda de conversa com perguntas anônimas. Ao término, foi feita uma 

avaliação (por exigência escolar) onde cada grupo apresentou um cartaz criativo sensibilizando 

sobre o assunto.  

SALA DE AULA E DIVERSIDADE SEXUAL: UM DIÁLOGO QUE LIBERTA 

A turma do 2º ano do Ensino Médio de 2019 era composto por 20 alunos, sendo 13 do sexo 

feminino e 07 do sexo masculino, com idade entre 16 e 17 anos. No primeiro momento, foi aplicado 

um questionário com questões amplas acerca dos temas centrais, havendo perguntas abertas e 

fechadas. Logo de início, ao perguntar sobre a orientação sexual dos/as estudantes, 04 moças 

responderam serem bissexuais, 14 heterossexuais (08 moças e 06 rapazes) e 02 (01 moça e 01 

rapaz) se posicionaram que ainda não sabiam.  

Perguntado aos mesmos sobre quais temas gostariam que fossem abordados no bimestre e 

em relação ao tema geral, cerca de metade dos respondentes informaram que queriam entender mais 

sobre orientação sexual e identidade de gênero, demonstrando o interesse em se trabalhar sobre 

temáticas voltadas para a diversidade sexual e de gênero. Louro (2013b, p.87) ressalta que  

Há ainda uma difícil barreira de sentido a superar: para que um/a jovem possa vir a se 

reconhecer como homossexual, será preciso que ele/ela consiga desvincular gay e 

lésbica dos significados a que aprendeu a associá-los, ou seja, será preciso deixar de 

percebê-los como desvios, patologias, formas não-naturais e ilegais de sexualidade. 

Assim, ao se perguntar aos mesmos quando se trabalhou sobre 

sexualidade/gênero/diversidade sexual dentro do espaço escolar, a resposta foi unânime: “nunca”. 

Fazendo um paralelo com uma pesquisa feita em 2016 pela ABGLT, verificou-se que os 

respondentes foram pontuais em afirmar que pouco é trabalhado sobre diversidade sexual em suas 
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escolas. Na referida pesquisa, foi perguntado se os alunos já haviam presenciado questões 

relacionadas às questões LGBT dentro de sala de aula. As respostas obtidas foram: 56,9% 

afirmaram que esse assunto nunca foi abordado em sala de aula; 16,7% afirmaram que foram 

ensinadas apenas informações negativas; 20,2% citaram que apenas uma ou um pouco mais de 

aulas trabalhou-se o tema positivamente e 6,2% citou que se trabalhou tanto de forma positiva 

quanto negativa (ABGLT, 2016, p. 57). 

Porém, como informado pelos alunos, os mesmos sempre falam sobre essas questões em 

seus grupos, expondo suas “experiências” e conhecimento sobre os assuntos. Souza (2017) 

demonstra isso em sua pesquisa ao informar que os participantes do grupo de discussão 

explicitaram que temas relacionados à sexualidade e a sua vivência são sempre falados em seus 

grupos, porém raramente era falado em sala de forma acadêmica. Isso porque no Ensino Médio 

começam suas experiências afetivas e sexuais, sendo um tema que não só interessa a eles, mas é 

relevante tanto para informações necessárias, quanto para desmistificar preconceitos, neste caso, 

acerca dos padrões estereotipados sobre a diversidade sexual. 

Outro assunto que ganhou campo nas discussões foi a questão familiar. Do total de 20 

estudantes, apenas 04 alunas informaram que suas mães falavam abertamente com elas sobre 

questões sexuais. 02 alunos disseram que o pai apenas informava: “quando forem transar, lembrem 

de usar camisinha”. Porém os alunos revelaram que gostariam de ter uma fala mais aberta sobre 

suas experiências e angústias relacionadas à vivência da sexualidade.   

Não é possível, pois, esquecer que todas as iniciativas ou proposições que pretendam 

problematizar o consagrado e o convencional encontram, de imediato e em primeira 

mão, como interlocutora — parceira ou opositora, aliada ou inimiga — a família. 

(Aqui eu não gostaria de acionar, irremediavelmente, a representação generalizada e 

generalizante de família. Exatamente por levar em conta a presença dos múltiplos 

arranjos familiares na sociedade é que podemos supor distintas formas de intervenção 

da família nas disposições escolares. Apesar disso não é possível negar que, na maior 

parte das vezes, são as representações mais tradicionais ou conservadoras que 

conseguem "falar mais alto" — acompanhadas por outras vozes sociais: da mídia, das 

religiões, do parlamento, etc).” (LOURO, 2013b, p.129-130). 

No caso da pesquisa, como informado acima, apenas quatro alunas informaram que tinham 

um diálogo aberto sobre sexo e sexualidade, informando verbalmente que já foram em consulta 

ginecológica com suas mães. Duas alunas explicitaram que suas mães têm um discurso 

completamente religioso, não sendo nem citada nenhuma questão acerca do tema aqui tratado.  
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Outro fator importante a ser ressaltado é que os alunos reproduzem a cultura heterossexista e 

o binarismo, demonstrando muita dificuldade quando se trabalhou com questões relacionadas à 

identidade de gênero. Porém em momento algum justificaram como algo que não deveria ser 

trabalhado, pelo contrário, a curiosidade em saber fez com que o planejamento que seriam de duas 

aulas para esse tema se estendesse para quatro, demonstrando uma aprendizagem sobre os temas 

trabalhados. 

Percebe-se nesse contexto o apontamento feito por Junqueira (2009a) de que: 

Mesmo com todas as dificuldades, a escola é um espaço no interior do qual e a partir 

do qual podem ser construídos novos padrões de aprendizado, convivência, produção 

e transmissão de conhecimento, sobretudo se forem ali subvertidos ou abalados 

valores, crenças, representações e práticas associados a preconceitos, discriminações e 

violências de ordem racista, sexista, misógina e homofóbica (JUNQUEIRA, 2009a, 

p.36). 

Ao longo das aulas, percebi que o ambiente se tornou mais descontraído, com risos e choros 

dependendo do assunto a ser abordado. Cita-se como exemplo um aluno que solicitou que gostaria 

de falar à frente para a turma, informando que já discriminou um colega por ter uma “postura 

feminina” e que ao longo do bimestre percebeu como foi preconceituoso. Não se pode esquecer que 

os temas trabalhados em sala de aula foram para além da sala de aula, seja em conversas com os 

colegas de escola, seja em publicação no Twitter/Instagram, seja por alunos que pediram para 

conversar após o horário.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Atualmente há um crescimento em críticas que buscam proibir o trabalho em sala de aula 

sobre sexualidade e diversidade sexual, justificando que essa é função da família. Ao se considerar 

a conjuntura política acerca da educação em relação à diversidade sexual enquanto conteúdo a ser 

ministrado dentro das salas de aula, verifica-se que há um embate político que busca ignorar a 

diversidade sexual existente. A partir do discurso que sexualidade é um assunto que deve ser tratado 

pela família, continuam-se reproduzindo questões em que a escola, tida como lugar do respeito à 

diversidade, também silencia e reproduz padrões heterossexista em seu ambiente, anulando a 

diversidade sexual, ou não colaborando com o diálogo necessário para o respeito da diversidade.  

Porém, tanto na Constituição de 1988 quanto na nova BNCC (2017) diz que é papel da escola 
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trabalhar com os diversos preconceitos/discriminações existentes, garantido o respeito à 

diversidade.  

Em contrapartida, e a partir da prática educacional, tem-se demonstrado que desenvolver 

trabalhos em sala de aula relacionados à sexualidade, especificamente sobre à diversidade sexual, é 

bem visto pelos alunos, seja por trabalhar assuntos relacionados a suas vivências, seja por conhecer 

assuntos que antes eram vistos como “pecaminosos e proibidos”, como por exemplo, a identidade 

de gênero. Para isso, é importante que esses temas sejam tratados sem tabus e preconceitos morais 

estabelecidos, sendo trabalhados como qualquer outra matéria.  

Ressalto que até o ano de 2018 estava como conteúdo programático e existente na apostila 

dos alunos os assuntos acima citados. Já em 2019 o capítulo sobre Gênero foi excluído, sendo 

inserido o tema sobre Globalização.  Nesse sentido, foi informado aos alunos do 2º Ano que o tema 

Gênero e Diversidade Sexual não seria visto em sala, por ter sido substituído no material didático. 

A partir daí, os mesmos se organizaram, solicitando por escrito à Direção a importância e o 

interesse dos mesmos em se trabalharem as temáticas.  

Portanto, através da minha prática pedagógica, trabalhar com os alunos temáticas 

relacionadas à sexualidade, aqui em específico a diversidade sexual, tem produzido bons resultados, 

demonstrando o interesse pelos alunos que não veem esse assunto como um enigma a ser decifrado, 

mas como um tabu a ser quebrado através do próprio conhecimento.  
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Resumo 

O artigo aqui exposto destaca a importância de se dialogar sobre a diversidade sexual/gênero dentro do 
ambiente escolar, analisando a importância do conhecimento e do papel da escola ao trabalhar 
temáticas vinculadas à sexualidade. Esse diálogo torna-se relevante, pois esses assuntos já fazem parte 
da realidade dos alunos em suas rodas de conversa. Por outro lado, a análise proposta neste trabalho 
não desconsidera que tem se criado na sociedade brasileira uma argumentação que utiliza o discurso de 
que trabalhar esse tema é função tipicamente da família, como exposto por movimentos que afirmam 
que a escola quer impor uma “Ideologia de Gênero”. Nesse sentido, já há lugares com propostas legais 
que proíbem esse tipo de discussão dentro das escolas. É no contexto dessa realidade, cujo projeto de 
sociedade está em disputa acirrada, que se busca analisar como os alunos do 2º ano do Ensino Médio 
de uma escola particular atribuem sentido e ressignificam temas relacionados a gênero e diversidade 
sexual.  Para isso, toma-se por base aulas dialogadas e técnicas diversas (técnica vivencial, jogos, 
documentários...) utilizadas na experiência docente ao longo de um bimestre letivo. As análises 
apontam para uma maior participação dos alunos nas aulas, justamente por tratarem de assuntos que 
nunca são abordados com os mesmos.  Além disso, os estudantes avaliaram a inserção das temáticas no 
currículo da escola como relevante e necessária, informando que deveria ter mais momentos dentro da 
escola que possibilitem ter acesso a conteúdos relacionados à sexualidade. Dessa forma, percebe-se que 
se trabalhar com a diversidade sexual dentro do ambiente escolar faz com que o “enigma da esfinge” se 
torne um monstro é capaz de ser vencido através do diálogo e do conhecimento acerca de assuntos 
relacionados ao tema aqui proposto.  

Palavras-chave: Escola; Diversidade sexual; Direitos.  
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A UNIVERSIDADE E AS POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA PARA AS MULHERES QUE SÃO 

MÃES, ESPOSAS, DONAS DE CASA OU TRABALHADORAS 

Samara Gomes Aguiar – DEDC XII/UNEB 

Sônia Maria Alves de Oliveira Reis – DEDC XII/UNEB 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

A reflexão que ora apresentamos é resultado de uma pesquisa que teve como fio condutor 

analisar, a partir das especificidades da condição feminina, como acontece a permanência e a 

participação de mulheres estudantes de graduação que são: “mães, esposas, donas de casa ou 

trabalhadoras”. Este texto pretende discutir a realidade da mulher contemporânea, enfatizando os 

múltiplos papéis que ela desenvolve na sociedade, destacando as principais motivações para a 

inserção feminina no Ensino Superior e as contribuições e/ou ausências de políticas de permanência 

destinadas a elas. 

A compreensão dos dados desta investigação fundamenta-se nos pressupostos da abordagem 

qualitativa, por meio da qual tivemos a oportunidade de adentrar no campo empírico para produzir 

os dados, o que possibilitou uma interação mais próxima entre pesquisadoras e o objeto pesquisado 

(MINAYO, 2002). 

A instituição escolhida como lócus da pesquisa foi o Departamento de Educação, Campus 

XII, da Universidade do Estado da Bahia, situado na cidade de Guanambi. As colaboradoras da 

pesquisa foram 10 mulheres estudantes3, com faixa etária variante entre 17 e 54 anos.  

Para a produção dos dados com as discentes, foram entregues a elas 135 questionários e 

desses, 116 foram devolvidos. Desse quantitativo de alunas, 15 cursavam Administração, 14 

Enfermagem, 17 Educação Física, 69 Pedagogia e apenas 1 delas não especificou o curso. Dentre 

essas, 95 são mães e 21 no momento da pesquisa não eram, ou seja, o estudo foi realizado 

majoritariamente com mulheres mães que, além dessa condição, ainda agregam as funções de donas 

de casa, esposas e, em alguns casos, também possuem um trabalho remunerado extra lar. É válido 

ressaltar que as 21 que não eram mães foram selecionadas pelo fato de atenderem a pelo menos um 

 
3 Para preservar a identidade das colaboradoras da pesquisa, optamos por identificá-las com o nome de personagens da 
mitologia grega, já que notamos que o percurso acadêmico de cada uma delas foi e tem sido marcado, por inúmeros 
desafios, resistências e superações, assim como o das referenciadas mulheres mitológicas. 
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dos critérios da pesquisa, isto é, mesmo não tendo filhos/as, as colaboradoras ou eram donas de 

casas4, ou esposas ou possuíam um emprego remunerado. 

Após a análise dos questionários, realizamos as entrevistas semiestruturadas. Além da 

intenção de ouvir alunas dos 4 cursos oferecidos pelo Campus XII – UNEB (licenciaturas em 

Pedagogia e Educação Física; bacharelados em Administração e Enfermagem), utilizamos como 

critérios de seleção as condições de cada uma das mulheres, já que não se pretendia entrevistar 

somente aquelas com perfis semelhantes, a exemplo de somente mães ou somente esposas. No 

intuito de compreender como percebiam sua presença e participação no Ensino Superior, realizamos 

as entrevistas, previamente agendadas com as alunas e, ponderando acerca dos muitos ofícios que 

desempenham além da vida universitária, as conversas foram realizadas no próprio DEDC XII, em 

horários que fossem mais cômodos para as participantes. A análise dos dados qualitativos 

produzidos durante a pesquisa foi direcionada com base na análise de conteúdo (BARDIN, 2011, p. 

15).  

No texto que desenvolvemos, discorremos sobre a universidade e as políticas de 

permanência para as mulheres que são: “mães, esposas, donas de casa ou trabalhadoras”. Além 

disso, propomos reflexões sobre a resistência, a invisibilização e a indiferença da academia em 

relação a esse público, que vê o Ensino Superior como uma possibilidade para melhorar suas 

condições de vida e de seus familiares.   

SUPORTES INSTITUCIONAIS: UM GRITO NECESSÁRIO 

Neste trabalho, quando referências à inclusão são feitas, o que se defende é um conjunto de 

ações que objetivem garantir a participação equitativa de todos/as na universidade, independente do 

gênero, classe social, condição física, orientação sexual, etnia e demais especificidades que possam, 

por ventura, dificultar a permanência de um coletivo, ou pessoa, neste meio e em outros locais. 

Tendo como base o preceito de que as universidades públicas são equilibradas sobre uma 

perspectiva educacional que visa à inclusão, supõe-se que as academias deveriam buscar garantir 

condições de acessibilidade a todos/as, desde a possibilidade de ingresso até a viabilidade de 

permanência. Mas, para que essa inclusão de fato aconteça, é necessário que as instituições 

procurem alternativas que intencionem atender às demandas dos diversos coletivos que a 

 
4 Nesta pesquisa, assume-se como dona de casa as mulheres que (casadas ou não, mães ou não, trabalhadoras ou não) 
realizam sozinhas, ou a maior parte das atividades domésticas, como higienização da casa, lavagem das roupas, entre 
outras. 
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entremeiam, visando principalmente garantir as condições de acesso e permanência de todos/as 

os/as estudantes. 

E, assim, diante do intuito de saber como, e se, aconteciam iniciativas que intencionavam 

auxiliar mulheres, inclusas nas condições aqui determinadas, é que esta investigação se desenvolve, 

ficando nítido, após estudos, que o Campus XII, mesmo levantando questões sobre a importância da 

inclusão e do investimento em políticas de permanência, quando é analisado em âmbito prático, fez-

nos perceber que não oferece condições apropriadas para atender às subjetividades dos coletivos 

que a constituem. Diante do discurso de universidade inclusiva que existe, o maior questionamento 

que se faz é acerca da contemplação de necessidades, ou não, que é oferecida a essas mulheres. 

Outro fato que se sobressaiu foi referente à restrição de discussões sobre Políticas Públicas 

exclusivas para as mulheres, sendo que o pouco que se fala e se propõe, muita das vezes, acaba não 

saindo do papel, tornando as questões alusivas à inclusão meras falácias. 

Refletindo sobre a resistência, a invisibilização e a indiferença da academia em relação a 

essas mulheres que buscam o Ensino Superior, os/as professores/as e as alunas do DEDC em 

questão foram provocados/as a realizar algumas proposições, sobre as quais a universidade deve 

ponderar para melhor acolher as mulheres foco deste estudo, a fim de oferecer a elas as condições 

necessárias à sua permanência na universidade. 

Algumas das sugestões docentes remeteram-se principalmente à questão da necessidade de 

espaços físicos para auxiliar as mulheres mães, pois esses locais são vistos como de fundamental 

importância, tanto para o bem-estar da criança quanto da aluna, que precisa dispor de um ambiente 

adequado para amamentar e ter a confiança de que seu/ua filho/a está sendo bem cuidado/a 

enquanto ela está em aula ou em alguma atividade acadêmica. Citam que seria preciso uma creche 

com monitores para cuidar dos filhos das estudantes nos três turnos de funcionamento da 

universidade (LUTADOR, 18/05/2018) e ainda implantar ou ampliar o projeto da Ciranda e da 

creche de maneira a contemplar o atendimento dos/as filhos/as das mães estudantes, bem como 

oportunizar aos demais alunos (dos cursos de Pedagogia, Enfermagem e Educação Física) um 

laboratório de Práticas pedagógicas (ANDORINHA, 26/06/2018). Há ainda aqueles/as que vão 

além, defendendo que é preciso: 

Disponibilizar de um espaço adequado e de profissionais para cuidar dessa criança 

garantindo a ela o mínimo de condições para brincar, socializar, enfim, atender suas 

necessidades físicas, emocionais e fisiológicas enquanto as mães assistem aula. Esse 
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espaço poderia funcionar como laboratório para o curso de Pedagogia. (DRICA, 

14/06/18).  

[...] creio que é necessário oferecer condições a essas mães e seus filhos a fim de que 

possam se sentir acolhidas. Uma sugestão seria a creche, pois as mães ficariam bem 

mais tranquilas ao saberem que os filhos estariam no mesmo espaço que elas, porém 

sob a atenção de profissionais, recebendo uma educação de qualidade. (AMORA, 

04/06/2018). 

A criação desses espaços configura-se como a necessidade mais urgente naquilo que se 

refere ao auxílio dessas alunas mães, pois se entende que o mau uso do espaço que a universidade 

dispõe contraria suas finalidades, pois ela fica limitada às condições de infraestrutura que possui e 

isso afeta seu desenvolvimento e alcance, pois acaba restringindo sua atuação devido à conjuntura 

em que está inserida. Consentindo com as propostas acima lançadas, duas alunas também indicam 

que: 

Acho que deveria ter um acolhimento das crianças aqui no Campus, principalmente 

para o curso de Pedagogia [...] um acolhimento diário que funcionasse em todos os 

turnos, porque acredito que em todos os turnos tem mães [...]. Para poder atender esse 

público, enquanto as mães estão na sala de aula os bebês estão tendo atividades para 

que as mães possam estar mais concentradas na sala de aula e servindo também de 

experiências como estágios para os próprios estudantes de Pedagogia de forma que 

todo mundo se beneficie [...]. É importantíssimo para as mães que as vezes até 

desanimam, tem momento que é desanimador essa rotina, essa correria de você vir 

para a sala de aula com o bebê, é um pouco complicado. (MINERVA, 25/10/2018). 

Eu acho que a principal demanda da universidade seria ter uma creche, berçário, 

porque vai muita criança novinha de colo, eu acho que tendo uma pessoa responsável, 

um espaço adequado para essas crianças ficarem enquanto as mães estão em sala de 

aula, acho que [...] facilitaria muito tanto para a mãe e tanto na sala de aula, no 

desenvolvimento da mãe porque as vezes a mãe fica ligada não sabe se presta atenção 

na aula ou se presta atenção na criança. (MUSA, 09/10/2018). 

Um aspecto que foi comum em todos os alvitres, discentes e docentes, é que basicamente 

todos/as citam sobre a maternidade. Isso partiu até mesmo daquelas que não eram mães, talvez 

porque, como já citado, é um dos fatos mais visíveis e determinantes que permeiam a vida 

estudantil de mulheres que são mães.  
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De modo geral, os/as envolvidos/as nas propostas apontam possíveis soluções, como debater 

essa questão com a comunidade acadêmica para juntos pensarem e elaborarem políticas de 

acolhimento para essas alunas e seus/suas filhos/as, ainda a implantação de uma creche que vise 

contemplar o atendimento dessas crianças, ainda a criação de um laboratório de Práticas 

Pedagógicas com funcionamento nos três turnos e a produção de um espaço adequado que atenda às 

necessidades daquelas mulheres que ficam o dia todo fora de casa e que precisam dispor de um 

ambiente apropriado para auxiliá-las durante seu dia. 

É necessário, portanto, “envolver a participação de toda a comunidade universitária, que 

precisa empreender esforços na busca de políticas que de fato ultrapassem o enfoque assistencialista 

e alcancem o patamar dos direitos e da cidadania” (URPIA; SAMPAIO, 2011, p. 164). Ratificando, 

uma estudante sinaliza que: 

[...] com essa jornada dupla, tripla de trabalho eu me sinto muito cansada e já foi 

proposta aqui fazer um lugar de descanso na UNEB, poderia ter isso para ajudar 

principalmente as pessoas que vêm de fora, que se desgasta porque é mãe e tem que 

cuidar do filho, porque é esposa e tem casa e marido, porque é estudante e tem que 

estudar, então a universidade não atende as necessidades assim plenamente não. 

(ATALANTA, 26/10/2018). 

Essa aluna defende a necessidade de um local propício ao banho, à alimentação e ao 

descanso, pois conta que a maioria das mulheres mora longe do Campus, comumente em outras 

cidades, tendo que ficar fora de casa o dia todo e isso inviabiliza a realização das atividades acima 

descritas em suas casas, para onde só retornam ao anoitecer. 

Ela reforça ainda a frustração mais recorrente deste estudo, que é o de somar tantas funções, 

estudante, dona de casa, mãe, e não dispor se auxílio para desempenhar nenhuma delas. Por isso, 

mostrar a situação dessas mulheres é tão importante, pois só expondo o cenário ao qual estão 

sujeitas é que se torna possível à universidade pensar políticas de permanência específicas. 

OS CAMINHOS PARA A SUPERAÇÃO: NÃO PRECISAMOS ESCOLHER ENTRE SER MÃE 

E ESTUDAR5 

Diante de um ensino marcado pelo incentivo à busca pelo apontamento de soluções e não 

somente de problemas, todas as vivências sinalizadas durante este trabalho não poderiam ter fim em 

 
5 Nara (01/11/2018). 
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si mesmas, já que a UNEB, enquanto formadora de seres que lutam, não invisibilizaria de modo 

perene as necessidades de um coletivo substancial que habita seu meio. 

Cada reivindicação exposta surge frente a uma carência relativamente atual, considerando a 

mudança no perfil social das mulheres, e manifesta-se tão somente com o intento de se buscar 

soluções. À vista disso, e fazendo jus ao título de universidade inclusiva, o Campus XII da UNEB 

começa a caminhar rumo a ações que intencionam ajudar as mulheres universitárias em seu 

percurso acadêmico.  

Os feitos iniciais surgem como resultado da militância de algumas professoras, que primeiro 

identificaram as necessidades singulares dessas acadêmicas. Uma delas, inspirada na atuação de 

alguns movimentos sociais, principalmente o Movimento dos Sem Terra (MST), que dispunham de 

um local exclusivo para as crianças ficarem enquanto suas mães estavam em processos de 

formação, como é professora da disciplina Pesquisa e Estágio em Espaços Não-Formais, sugeriu a 

algumas alunas que ainda não tinham um local para estágio, que realizassem a Ciranda Infantil com 

os filhos/as das estudantes do curso de Pós-Graduação na área da Educação do Campo. 

A Ciranda trata-se de um espaço de acolhimento infantil. É um lugar pensado para as 

crianças, no qual o brincar é promovido em conjunto com outras atividades lúdicas. Tudo isso 

visando ajudar as mães que estejam em aula ou em atividades de formação. 

A palavra ciranda faz referência à criança em ação, e essa ação acontece na brincadeira, que 

dever ser coletiva. É um espaço de construção de relações através de interações afetivas, de 

solidariedade, de sociabilidade, de amizade, de solidariedade, de linguagem, de conflitos e acima de 

tudo de aprendizagem (BIHAIN, 2001). 

No Campus XII, a ideia se concretizou de início como um projeto de estágio. Uma das 

alunas envolvidas explica como aconteceu o processo de desenvolvimento dessa iniciativa: 

Nós conseguimos a sala do CEPAC, nós conseguimos montar todo o cenário da 

Educação do Campo, porque a Ciranda Infantil ela não é apenas um lugar de cuidado 

com as crianças [...]. Mas, é o cuidado educativo e político e dentro da Educação do 

Campo esse cuidado educativo tinha que estar interligado com os princípios da 

Educação do Campo. Então todas as atividades, todos os roteiros que nós fizemos, 

foram interligadas com os princípios da Educação do Campo. (FEDRA, 29/10/2018). 

Todavia, no desenrolar do projeto, foi perceptível a carência das demais discentes da 

graduação e, assim, após o término do estágio, que nos momentos iniciais era voltado 

exclusivamente para as alunas da Pós-Graduação em Educação do Campo, o trabalho, que a 
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princípio seria temporário, tornou-se um projeto de extensão com a intenção de atender a todo 

Campus XII.  

As alunas contam que se tratou de uma vitória muito grande, pois juntamente com essa 

aprovação vieram alguns recursos que tornaram possíveis a melhoria da ação, tal qual a aquisição 

de uma bolsa para um/a monitor/a e a obtenção de um espaço específico para a realização das 

atividades. 

Elas também relatam que ficaram mais satisfeitas ainda com o fato de muitos/as alunos/as 

dos cursos de Pedagogia, Enfermagem e Educação Física, terem se inscrito como voluntários/as 

para ajudar no projeto, conduzindo à constatação de que esse primeiro passo foi abraçado pela 

comunidade acadêmica, tendo em vista sua importância, relevância e receptividade. 

Elas ainda fazem novas proposições de melhorias para o projeto, pois, apesar de terem 

participado do processo de execução inicial, devido às demais atividades acadêmicas, não puderam 

permanecer nele. Sugerem que seria também interessante que aumentasse a quantidade de bolsas. 

Que pelos menos para cada representante de um curso tivesse uma bolsa (ILÍTIA, 29/10/2018). 

Citam ainda que como desdobramento almejam que [...] ele se torne mais visível, que se torne mais 

amplo e que venha ser uma política do Campus XII e que esse projeto possa ser, digamos assim, 

um meio para impulsionar que o Campus necessita de uma creche (FEDRA, 29/10/2018). 

Além da Ciranda Infantil, outra ação que merece destaque é a Brinquedoteca. No Brasil, ela 

surge a partir da ludoteca da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), no ano de 

1973, que funcionava realizando um rodízio de brinquedos entre as crianças, no entanto, com a 

precariedade e falta de recursos dos acervos os/as organizadores/as decidiram realizar o empréstimo 

dos materiais por um tempo determinado, assim, quando um novo encontro era marcado, os 

brinquedos eram trocados, possibilitando que todas as crianças utilizassem todos os brinquedos 

(BALTHAZAR, 2006).  

De início, no DEDC XII esse espaço foi pensado visando permitir o livre brincar às crianças. 

Para compreender como aconteceu a ação no Campus, foi realizada uma entrevista com uma 

professora, atual organizadora da Brinquedoteca, que descreve um pouco sobre como foi o começo 

dessa iniciativa: 

Desde quando fui aluna sempre teve uma queixa muito grande que a UNEB não tinha 

nenhum laboratório que pudesse contribuir com os estudantes de Pedagogia. [...] 

conversei com o Professor José Alves que era o diretor daqui do Campus XII no início 

desse ano de 2018 quando a gente organizou a Brinquedoteca no DEDC XII. O 
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professor José Alves sempre dizia ‘não temos espaços, nós não temos como montar 

uma brinquedoteca aqui’. Aos poucos ele foi organizando os espaços do Campus e 

conseguimos montar a Brinquedoteca. Ainda não é o laboratório que a gente sonha 

para o curso de Pedagogia, mas já é um ensaio, ela já pode contribuir nesse sentido 

com a formação. (NARA, 01/11/2018). 

Nota-se que a reivindicação por um espaço que acolhesse as crianças não é atual no local em 

questão, já que a professora contou que, desde a sua graduação, que aconteceu entre 2003 e 2008, já 

era uma necessidade evidente e que só agora começa a ser suprida. Em muitos casos, essa 

deficiência de recursos destinados às mulheres surge devido à falta de recursos ou diante da 

naturalização dos fatos, já que elas são colocadas no papel de vítimas e, deste modo, ações que 

intencionem auxiliá-las não são pensadas, tanto por comodismo quanto por conveniência. 

A docente entrevistada conta também acerca de suas aspirações futuras, agora que o sonho 

começa a se concretizar:  

Essa Brinquedoteca é um espaço que contribui para que as mães da Universidade 

possam trazer seus filhos, porque eu sou mãe, eu sei como é difícil, às vezes a gente 

ter que sair e não tem com quem deixar a criança, às vezes surge uma emergência ou a 

gente fica com o filho ou estuda, que pena né? Então é um espaço que a gente possa 

estudar e trazer o filho ao mesmo tempo, e a gente quer ampliar cada vez mais esse 

acesso ao estudo. A gente não precisa escolher ser mãe e estudar, o ideal é que 

possamos fazer as duas coisas e é possível fazermos as duas coisas, então, precisamos 

de Políticas Públicas que favoreçam, isso. [...] a Brinquedoteca surge nessa perceptiva 

para poder contribuir com isso. (NARA, 01/11/2018). 

O que fica mais evidente na fala acima é o fato de que, apesar das muitas conquistas 

alcançadas pelo público feminino, as mulheres ainda se veem obrigadas a fazer determinadas 

escolhas como ser mãe ou estudar, já que inúmeros espaços não foram pensados para recepcioná-

las, com vistas a atender suas atuais necessidades. Então, pensando nesse público que vive o dilema 

de “frequentar a universidade ou cuidar dos filhos”, a Brinquedoteca surge como um auxílio para 

que essas mães tenham condições de desenvolver suas atividades dentro do Campus XII com mais 

tranquilidade, sem precisar escolher entre duas coisas que não são optativas, mas configuram-se 

como direitos seus.  

Assim, ambos os projetos surgem da compreensão acerca da importância do brincar e da 

necessidade de fornecer subsídios para as mulheres acadêmicas. Eles não só auxiliam as mães 

universitárias como também se tratam de ambientes didático-pedagógicos que propiciam o brincar 
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em conjunto com a aprendizagem das crianças, ajudando-as desde cedo a desenvolver suas 

potencialidades. 

As duas iniciativas foram satisfatoriamente acolhidas pela comunidade acadêmica em 

questão, pois viram nelas a possibilidade de melhorias para as graduandas inseridas no perfil 

delimitado, e ainda a perspectiva de futuramente essas ações introdutórias se tornarem Políticas 

Públicas no Campus XII, que poderão ainda contribuir para a implantação de novas políticas de 

acolhimento para as necessidades das mulheres.  

NOTAS FINAIS DE UMA DISCUSSÃO QUE CONTÍNUA 

O tema proposto neste trabalho visou compreender como acontece atualmente a 

permanência e atuação de mulheres que são: “mães, esposas, donas de casa ou trabalhadoras” na 

universidade, considerando todas as questões históricas referenciadas no corpus desta investigação. 

O fato que ficou mais evidente neste estudo é que por mais que as mulheres sejam uma maioria 

considerável no meio acadêmico ainda convivem, e são afetadas, com diversas consequências de 

um passado que as limitou em vários âmbitos. 

Não são raras as situações em que são obrigadas a escolher entre dar continuidade em seus 

estudos ou dedicar-se à família e aos/as filhos/as, circunstância que sinaliza como ainda são visíveis 

as heranças de uma exclusão educacional a que foram submetidas. A criação do estereótipo de 

“supermulher” também as prejudicou em diversos sentidos, pois normalizou a conjuntura de 

sacrifícios e abdicações a que se sujeitam por ainda pensarem que devem conciliar a qualquer custo 

todas as obrigações que, na maioria das vezes, lhes são impostas. 

Diante de tudo o que foi analisado, pôde-se perceber que, mesmo tendo alcançado muitas 

conquistas, o público feminino ainda encontra inúmeros dilemas no momento de estudar, não se 

tratando, porém, de impasses relacionados somente à vida acadêmica. Não são dificuldades 

convencionais que qualquer pessoa que decidisse cursar a universidade encontraria, remetem-se a 

adversidades que se deparam somente por serem mulheres e carregarem consigo o peso que esse 

substantivo implica. 

Outro fato que chamou a atenção foi que mesmo com as lutas travadas pelos movimentos 

feministas que visavam à inclusão das mulheres nos assuntos da sociedade, infelizmente ainda no 

século XXI questões como a divisão desigual do trabalho doméstico e do trato com os/as filhos/as 
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ainda tendem a pesar mais sobre os ombros femininos, já que se trata de uma obrigação imposta, 

histórica e socialmente, às mulheres. 

O que se faz necessário e urgente é a mobilização dos grupos menos favorecidos, para que 

assim pressionem os órgãos públicos, até que eles comecem a oferecer condições apropriadas de 

estudos a essas mulheres. Devem-se criar condições que as impulsionem ao longo do caminho para 

a conquista de novos espaços e do empoderamento, tanto dentro quanto fora do lar. 

Face ao exposto e considerando as especificidades da condição feminina e dos dados que 

aqui foram apresentados, pode-se compreender que, por mais que as mulheres ainda sejam a grande 

maioria no espaço universitário, o número de Políticas Públicas voltadas para seu ingresso e 

permanência neste meio ainda tem se mostrado insuficiente e muitas vezes ineficiente, já que o 

número de alunas favorecidas com esses benefícios é mínimo. 

Ponderando sobre essa triste realidade, alguns/mas professores/as do Campus XII tomaram a 

frente com algumas iniciativas que objetivaram auxiliar essas mulheres no desempenho de suas 

funções estudantis. Das ações mais relevantes, as que mais chamaram atenção foram a implantação 

da Brinquedoteca e da Ciranda Infantil. A primeira começou como um projeto que contemplava 

somente a Escola Rômulo Almeida, situada em Guanambi/BA, todavia, dada a necessidade das 

estudantes do Campus XII da UNEB se estendeu também para a universidade, atendendo 

recentemente aos/as filhos/as das alunas e também das professoras. 

É um projeto que intenciona proporcionar o desenvolvimento da criança, unindo o brincar 

livre com o direcionado e mostra-se como de extrema importância para o local, já que a maior 

queixa das discentes é justamente em relação à carência de um ambiente apropriado para elas 

deixarem suas crianças enquanto estão em aula. 

Ainda nesta perspectiva, outra iniciativa que é resultado nessa demanda feminina é a 

Ciranda Infantil, que também se trata de um espaço de acolhimento para os/as filhos/as das alunas e 

docentes. Esta começou como um projeto de estágio para espaços não formais, mas novamente, 

diante da necessidade das alunas do Campus XII, acabou por se consolidar enquanto uma ação 

auxiliadora para as discentes do DEDC em evidência. 

Ambas as ações são tidas como vitórias imensuráveis para as alunas, pois estas começam a 

ser amparadas pela universidade, recebendo as condições de que precisam para atuar na academia, 

tendo os dilemas referentes às desigualdades de gênero e suas implicações suavizados pelas 

intervenções acadêmicas que visam a ajudá-las no desempenho de suas funções universitárias.  
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Para concluir, ainda que temporariamente, a partir de todas as questões aqui levantadas, o 

que defendemos é a melhoria das percepções em relação às mulheres. Deve-se conceber que não 

estão inclusas no estereótipo de “supermulher” porque querem, mas porque são condicionadas e 

muitas vezes obrigadas a isso. De “super” elas só possuem a vontade de vencer, mesmo diante de 

todas as dificuldades, mesmo tendo suas necessidades naturalizadas e, por isso, invisibilizadas. É 

impossível, portanto, que continuemos a usufruir da universidade sem ponderar sobre as demandas 

dos coletivos que a mantêm de pé, já que os espaços só têm relevância na medida em que 

contemplam as pessoas que estão neles. 

Que nossa prática cotidiana sirva, não para manter os privilégios de classes menores, porém 

dominantes, mas para ofertar equidade para que todos/as, independente do gênero, tenham a 

possibilidade de estar onde querem e não sejam impedidos/as pelas condições a que estão 

sujeitos/as. 
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Resumo 

Na intenção de analisar, a partir das especificidades da condição feminina, como acontece a 
permanência e a participação de mulheres que são: “mães, esposas, donas de casa ou trabalhadoras” no 
Departamento de Educação, Campus XII da Universidade do Estado da Bahia é que este trabalho surge. 
A análise dos dados aqui apresentados se fundamenta predominantemente nos pressupostos da 
abordagem qualitativa, que auxiliou no entendimento em amplitude do contexto do problema. Tendo 
em vista que esta é uma pesquisa de campo, valeu-se de entrevistas semiestruturadas visando 
compreender o perfil das mulheres estudantes que cursam a Educação Superior no Campus XII, para 
relacioná-lo com as questões propostas para discussão. Tencionou ainda apreender a visão dos/as 
docentes em relação à essas alunas. Os resultados apontam que, mesmo tendo sido longo o caminho 
para a conquista da escolarização feminina, ainda hoje as mulheres inclusas no perfil delineado se 
deparam com situações de segregação no meio universitário, pois as condições em que se encontram 
dificultam sua participação na academia, e somente as políticas de assistência estudantil são capazes de 
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auxiliá-las. Mesmo diante de tantos impasses, referente ao ambiente pesquisado, algumas iniciativas que 
objetivam ajudar as mulheres contemporâneas no desempenho de suas funções acadêmicas já podem 
ser vistas, a exemplo de ações como a implantação da Brinquedoteca e da Ciranda Infantil. Percebe-se, 
portanto, que as antigas engrenagens sociais, heranças de um passado marcado pela exclusão e 
subjugação feminina, começam a se movimentar, já que as atuais demandas femininas não se permitem 
mais ser ignoradas. 

Palavras-chave: Mulheres; Universidade; Políticas; Permanência.  

CRIANÇAS E MÃES NA UNIVERSIDADE: A CIRANDA COMO SUPORTE PARA 

PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

Eugênia da Silva Pereira – PMG/UNEB  

Tatyanne Gomes Marques – DEDC XII/UNEB 

Priscila Teixeira da Silva – DCHT XVII/UNEB 

“PRA SE DANÇAR CIRANDA”: PALAVRAS INTRODUTÓRIAS 

Este texto socializa a experiência do Projeto de Extensão “Ciranda Infantil: Brincando, 

Rodopiando e Aprendendo na Universidade” como forma de suporte para as mães estudantes 

universitárias e também para professores/as, funcionários e comunidade local que têm filhos/a 

pequenos/as. O projeto surgiu da necessidade de acolher as crianças que ficavam pelos corredores 

da universidade ou nas salas de aula com as mães que não tinham com quem deixar seus/suas 

filhos/as enquanto estudavam e tem como objetivo geral “Criar um espaço educativo para os/as 

filhos/as das mães estudantes e funcionários da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Campus 

XII, a partir da organização da Ciranda Infantil” (PEREIRA, 2018). 

Nesse sentido, este trabalho toma por base as experiências vivenciadas ao longo de 2 anos 

das ações extensionistas do Projeto Ciranda e as narrativas produzidas por universitárias na 

condição de mães, professoras, monitoras (voluntárias e bolsista) e as crianças6. O registro desses 

dados, presentes no caderno de memórias do projeto, foram organizados e analisados por meio de 

categorias que se relacionam ao movimento da ciranda, tema que dá nome ao próprio projeto.  

A Ciranda nasce no contexto dos movimentos sociais como ambiente pensado para as 

crianças de modo que a participação dos pais e mães seja garantida nos encontros formativos 

(FREITAS, 2015). Todavia, ao longo da história, observamos que são raros os espaços 

institucionalizados, sobretudo escolas e universidades, que consideram essa necessidade de 

contextos apropriados para as crianças. Pelo fato de as crianças terem sido consideradas adultos em 

 
6 Todas as falas são identificadas por pseudônimos de modo a atender aos princípios éticos das pesquisas. 
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miniatura durante muito tempo (ARIÉS, 1973) e as mulheres serem invisibilizadas ou até proibidas 

de ocuparem os lugares públicos, a existência de ações e políticas para acolher as crianças era/é 

algo desconsiderado.  

Com a ocupação das instâncias públicas pelas mulheres, os questionamentos e 

enfrentamentos foram tornando pautas de luta e de conquistas. A creche, por exemplo, passa a 

existir no Brasil atendendo à parte das reivindicações de mulheres trabalhadoras, especialmente a 

partir do Congresso da Mulher Paulista que unificou movimentos (ROSEMBERG, 2015 apud 

BARBOSA; FLORES; SILVA, 2018). São as mulheres que se colocam como demandantes. 

É neste contexto que o Projeto Ciranda Infantil surge no Campus XII, a partir da demanda 

de mães que querem garantir a continuidade nos estudos em um curso superior, bem como na pós-

graduação, com a finalidade de ser um espaço para as crianças e um suporte para as mães 

estudantes e trabalhadoras. Aqui utilizamos suporte como uma categoria conceitual na perspectiva 

de Martuccelli (2007) e Marques (2019). Isto é, como um apoio necessário para as experiências dos 

indivíduos na sociedade. Para esses autores, todos os sujeitos precisam de suportes para 

experimentar o social. 

No caso das mulheres universitárias, na condição de mães, os diferentes suportes emergem 

como uma necessidade para a permanência e conclusão do Ensino Superior (MARQUES, 2019). A 

pesquisa da autora citada demonstra que na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), as 

universitárias que são mães encontram poucos suportes institucionais, o que faz com que a 

experiência no Ensino Superior seja experimentada por elas como uma provação. Já neste trabalho, 

analisamos as experiências de um projeto que tem se evidenciado como suporte para as mulheres 

universitárias que são mães. Assim, demonstramos que “Para se dançar ciranda”, é preciso ter com 

“o quê” e com quem se dança.  

Nesta perspectiva, organizamos o texto intitulando as sessões a partir da música “Minha 

Ciranda” de autoria do compositor Capiba. Inicialmente, contextualizamos o surgimento e 

metodologia da ciranda nos movimentos sociais, posteriormente, a formação da ciranda enquanto 

projeto de extensão na UNEB Campus XII, seguido dos relatos e impressões de mães, crianças e 

monitoras sobre a Ciranda. Por fim, tecemos as considerações finais com os desafios e 

possibilidades enfrentados pela experiência de extensão. 
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“JUNTAMOS MÃO COM MÃO”: DA CIRANDA INFANTIL NOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

AO SURGIMENTO DO PROJETO NO CAMPUS XII 

A Ciranda Infantil é uma iniciativa que surgiu no contexto do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) e tornou-se atividade presente em outros movimentos sociais a partir da 

interação entre gerações, da formação política e da garantia de participação de pais e mães nos 

espaços de formação.  

Para o MST (2004 apud FREITAS, 2015, p. 70), a Ciranda é “um espaço educativo 

organizado, com objetivo de trabalhar as várias dimensões de ser criança Sem Terrinha, como 

sujeito de direitos, com valores, imaginação, fantasia, vinculando as vivências do cotidiano, as 

relações de gênero, a cooperação, a criticidade, e a autonomia”. Além disso,  

São momentos e espaços educativos intencionalmente planejados, nos quais as 

crianças receberão atenção especial, cuidado e aprenderão, em movimento, a ocupar o 

seu lugar na organização de que fazem parte. É muito mais que espaços físicos, são 

espaços de trocas, aprendizados e vivências de novas relações. (MST, 2004, p.25 apud 

FREITAS, 2015, p. 70). 

A compreensão é que a criança é um ser político que tem direito de ter um espaço adequado 

a sua idade, respeitando suas especificidades. Mas, também, entende-se que as mães e pais que têm 

crianças pequenas não podem ser excluídos/as de espaços de formação por não ter com quem deixar 

seus/suas filhos/as. A partir da experiência da Ciranda do MST, outros movimentos sociais vêm se 

inspirando nessa prática de criar espaços de cuidado das crianças que as mães e/ou pais estão 

formação.  

No contexto das instituições escolares e universidades, o surgimento de creches e 

brinquedotecas tem se caracterizado como espaços educativos e de acolhida das crianças. Ao 

mesmo tempo, um suporte para as mães que assumem as duplas ou triplas tarefas de estudar, 

trabalhar e cuidar dos/as filhos/as.  

É preciso ressaltar que, apesar de ser um lugar pensado para acolher as crianças com suas 

especificidades, a Brinquedoteca e a creche têm objetivos diferentes da Ciranda, pois esta, no 

contexto dos Movimentos Sociais, inclui a formação política. Ao mesmo tempo, as três propostas 

pensam a criança como ser político e social que exige uma compreensão do seu desenvolvimento 

integral por meio dos princípios da Educação Infantil. Assim, o Projeto de Extensão “Ciranda 

Infantil: Brincando, Rodopiando e Aprendendo na Universidade” se constitui como um espaço de 
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acolhida de forma a ser um suporte, ainda que insuficiente, para as mães estudantes do Campus 

XII/Uneb. 

Conforme Rossetto e Silva (2010), as cirandas são realizadas de duas formas: Itinerante 

quando se realiza um evento, uma formação e permanente quando acontece de forma fixa, com 

espaço físico determinado, que pode ser desde um assentamento, uma casa ou, no caso da nossa 

experiência, na universidade, com um espaço próprio. 

Segundo Bihain (2001), a Ciranda envolve a ação da criança e sua interação com o coletivo 

por meio das brincadeiras. Então, além de estar em segurança, a criança ao ir para a ciranda pode 

brincar e socializar com seus pares, pois a Ciranda Infantil prioriza também o eixo do brincar e 

aprender por meio das interações. Do mesmo modo, não se trata de um espaço que privilegie apenas 

o brincar pelo brincar, mas, através das vivências, sucede práticas que valorizam o desenvolvimento 

da criança para compreender as relações sociais e afetivas (MST, 2005).  

A partir dessa breve contextualização, compreendemos que a Ciranda é uma necessidade 

para as crianças e para as mães nos diversos espaços que transitam. Na universidade não é diferente. 

No ano de 2017 o Campus XII da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) iniciou as atividades 

da Especialização em Educação do Campo com 50 vagas para professores da educação básica e 

militantes de movimentos sociais. Ao observarmos o número de alunas que traziam seus filhos para 

a sala de aula por não ter com quem deixar e, também, ao considerarmos os princípios da Educação 

do Campo, desenvolvemos em parceria com o componente curricular Pesquisa e Estágio Não 

Formal do curso de Pedagogia um projeto piloto de acolhida dessas crianças. A maioria das 

crianças que vinha com as mães era de cidades distantes de Guanambi, sede do Campus XII, e por 

isso a Ciranda foi um suporte para que as mães estudantes participassem das aulas e concluíssem a 

especialização com tranquilidade enquanto monitoras voluntárias desenvolviam atividades 

educativas com seus/suas filhos/as. 

Após o término do estágio e a dificuldade de monitoras voluntárias para todos os dias que as 

aulas aconteciam (de quinta a sábado o dia todo), submetemos o Projeto ao edital do Núcleo de 

Pesquisa e Extensão da universidade e fomos contempladas com uma monitora bolsista pelo tempo 

de 8 meses. A partir dessa experiência, o Projeto se consolidou como extensão e ampliou o 

atendimento para outras mães, desde estudantes dos quatro cursos de graduação do Departamento, 

às mães e pais funcionários que não têm com quem deixar seus filhos em dias de atividades 

acadêmicas no Campus, ou ainda, mães da comunidade local que, muitas vezes, precisam realizar 

algumas atividades no dia a dia e não têm uma pessoa para cuidar dos/as filhos/as.  
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Com o aumento da demanda, o Projeto passou a funcionar a cada semestre letivo com o 

apoio do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPE) ao conceder uma monitora bolsista com 20 horas 

semanais, bem como seleção de monitores voluntários dos cursos de graduação, que recebem 

certificado pela participação no projeto. Além disso, a partir do ano de 2019, a direção também 

disponibilizou uma estagiária, vinculada ao Projeto Mais Futuro, e em 2020 mais duas estagiárias 

pelo referido programa, de forma que, atualmente, o Projeto funciona todos os turnos de segunda à 

sexta-feira. 

É importante salientar que, embora haja apoio da gestão do Campus na implantação e 

desenvolvimento do Projeto, ainda não temos um espaço físico específico para funcionamento da 

Ciranda, mas foi cedida a Brinquedoteca implantada no Departamento no ano de 2018 para 

acolhimento das crianças. Além do espaço físico, também utilizamos todos os materiais e 

brinquedos disponíveis para receber as crianças.  

Percebemos que o Projeto tem se institucionalizado cada vez mais como suporte para as 

mães, especialmente para as estudantes, uma vez que uma das universitárias, por exemplo, leva seus 

dois filhos (um de 7 anos e outro de 1 ano de idade) para a Ciranda todas as noites por não ter quem 

cuide deles enquanto ela cursa Pedagogia. Ao falar sobre o Projeto, essa mãe ressalta: “Penso sobre 

a importância desse lugar sempre que chego ao Campus, pois ele me permite com toda correria 

diária me fazer presente sem me preocupar onde deixar os meus filhos” (Maria Felipa). 

Essa presença e tranquilidade para as mães é outro aspecto que identificamos nos relatos das 

mães. Para elas, ter o/a filho/a próximo/a e bem cuidado/a também as deixa em segurança para 

assistir às aulas da graduação com mais dedicação. Ao mesmo tempo, essa responsabilidade de 

cuidado com os/as filhos/as nos chama atenção para o fato de que, mesmo diante de tanta luta das 

mulheres por igualdade, o encargo e preocupação com os/as filhos/as são delegados exclusivamente 

às mães. Desde que o projeto surgiu, não recebemos nenhuma criança que o pai leva todos os dias. 

Os poucos pais (no geral são os funcionários) que levam seus/uas filhos/as um dia por semana, ou 

de vez em quando, não são os principais responsáveis pelo cuidado com o/a filho/a. Entre os pais 

estudantes não há nenhum registro de frequência diária de filho/a na Ciranda, apenas 

esporadicamente. Por essa razão que, inicialmente, os objetivos do projeto apontavam para o 

atendimento das mães estudantes, uma vez que eram elas que sempre traziam os/as filhos/as para a 

sala de aula ou para os corredores da universidade para serem cuidados/as por um irmão mais velho 

ou até uma avó.  
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Nossas observações desse contexto reafirmam o que Fúlvia Rosemberg (2013 apud 

BARBOSA; FLORES; SILVA, 2018) ressalta, já que, num sentido mais amplo, na sociedade 

generificado na qual vivemos, a responsabilidade sobre o cuidado e a educação das crianças recai 

sobre as mulheres potencialmente envolvidas: avó, tia, babá, entre outras figuras femininas.  

Maria Bonita problematiza sobre essa responsabilidade com a maternidade das mães 

estudantes e de como é um desafio para as mulheres conciliarem as várias atribuições. Para ela, a 

Ciranda na UNEB significa uma rede de apoio para as mulheres mães universitárias, pois: 

Há alguns anos a maternidade era um fator determinante para a evasão das mulheres 

das escolas e da faculdade. Sem uma rede de apoio familiar e sem condição de pagar 

por uma rede de apoio, muitas meninas desistiram desse caminho, eu fui uma das 

poucas exceções que, apesar da falta da rede de apoio, dei continuidade levando minha 

filha pra sala de aula, porém foi bastante desgastante no meu processo, e minha 

demanda enquanto pesquisadora ficou muito a desejar. Lá na universidade na qual 

estudei não tinha creche e nem uma ciranda que me desse esse apoio e precisei ser 

muito forte pra não desistir, pois todos os dias eu pensava nisso. (Maria Bonita). 

Esse relato sobre a vontade de desistir é constante quando conversamos com as mães 

estudantes. O cansaço, as demandas acadêmicas associadas à dependência dos filhos, especialmente 

os bebês, e a necessidade de “ser forte” colocam muitas mulheres em situações de desistência. Por 

isso que, mesmo com limitações, a Ciranda no Campus XII tem sido um “acalento” a várias mães 

que se veem entre estudar ou desistir. Maria Bonita afirma ainda: “Vejo na ciranda essa 

possibilidade de fortalecimento das mulheres de forma coletiva, sem precisar ser forte de forma 

solitária, porque a gente cansa de ser forte todos os dias e todas as horas e muitas desistem”.  

Diante da história de surgimento do Projeto na universidade, observamos que é a partir da 

união de várias mãos e da formação de uma grande roda - rede de apoio – é que a Ciranda tem sido 

possível crescer a cada semestre e contribuir para a permanência de mulheres mães no Ensino 

Superior. 
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“FORMANDO UMA RODA”: CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO CIRANDA NA 

UNIVERSIDADE 

Eu gosto da Brinquedoteca porque é legal, divertido e eu gosto de brincar muito lá 

enquanto minha mãe tá estudando. (Pedrinho, 7 anos, criança participante da 

Ciranda). 

A Ciranda tem sido um suporte para as mães, mas também um lugar “legal” para as crianças 

brincarem e divertirem-se no momento que as mães estão estudando na universidade. Neste sentido, 

em dois anos de Projeto, podemos perceber que as contribuições são diversas. Para as crianças, é o 

lugar do brincar. Para as monitoras, é lócus de formação. Para as mães, sejam elas estudantes ou 

professoras, é um suporte. 

A fala de Maria da Glória, mãe professora, residente em outra cidade, que precisa trazer sua 

filha quase toda quarta-feira em dias de reunião na universidade, traduz um pouco das contribuições 

que a Projeto tem sido, pois afirma que a Ciranda é um espaço importante, mas ultrapassa o viés de 

suporte para ela enquanto mãe, pois afirma “Minha filha adora e quando vem não quer ir embora. 

É um projeto belíssimo que precisa ser ampliado porque serve de laboratório para os nossos 

estudantes” (Maria da Glória). 

Maria Felipa, universitária mãe, destaca a Ciranda como suporte para sua permanência na 

universidade: “Pra mim, a Brinquedoteca na universidade representa acolhimento às crianças e aos 

pais, sobretudo as mães, que necessitam em horário de aula dedicar aos estudos, enquanto bem 

perto estão os filhos num espaço vivo”. 

Do mesmo modo, Maria Helena, estudante já no último semestre da graduação, aponta 

também como a Ciranda foi um suporte para ela que, antes da existência do Projeto, precisou ficar 

longe da sua filha por não ter um apoio na cidade de Guanambi: 

A ciranda para mim significa uma possibilidade de permanecer no curso. Ao longo de 

toda a graduação me vi tendo que escolher entre estudar ou ficar com minha filha. 

Precisei me afastar dela, porque entendi que a graduação poderia ser um diferencial 

inclusive na vida dela. Então, se tivesse tido acesso antes à Ciranda, creio que isso 

poderia ter sido evitado.  

Essa escolha que a estudante fez não é algo fácil para as mulheres na condição de mães, pois 

o sentimento de culpa e os julgamentos são diários como, se ao se tornar mãe, a mulher não pudesse 

seguir construindo seus sonhos de estudar, trabalhar e ocupar espaços públicos. 
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Maria Bonita, mãe da comunidade externa que é egressa do Campus XII, ressalta a 

importância da Ciranda como política de suporte para a formação das mulheres universitárias e para 

a continuidade nos estudos no ensino superior. Ela destaca também o desafio das mulheres na 

escolha entre estudar, trabalhar e “ser mãe”: 

Como mãe de uma criança de 3 anos e pesquisadora, só posso dizer que a Ciranda da 

UNEB é uma das melhores estratégias políticas criadas nesse espaço pra incluir as 

mães nas graduações. Estou há um tempo afastada desse lugar, mas esse projeto foi o 

primeiro que colocou a maternidade enquanto pauta prioritária pra que se 

possibilitasse a formação de mulheres. Digo mulheres porque a realidade mostra que 

nesse processo a grande maioria, ou quase todas, quem deixa de estudar e trabalhar 

são as mães para ocupar o lugar de cuidadora da criança de forma integral e poucas 

sem rede de apoio consegue continuar enquanto estudante e pesquisadora. (Maria 

Bonita). 

Na mesma direção, Maria Helena entende a Ciranda como uma estratégia política necessária 

às mulheres mães e estudantes: 

A Ciranda é uma alternativa para mães que já não têm muito espaço na universidade, e 

enfrentam esse sistema de negação todos os dias. Além de tudo isso, no meu caso pelo 

menos, foi uma possibilidade de não ficar tão longe da minha filha, já que ela ficava 

na creche o dia inteiro e à noite eu tinha que ir pra UNEB. Ela também ficava muito 

feliz por poder fazer parte de algo que eu fazia e de estar perto de mim. Além de 

gostar muito da parte dos brinquedos em si. 

A experiência com o Projeto tem nos ensinado enquanto universidade que precisamos 

ampliar esses espaços e os suportes para as mães estudantes, como ações estruturantes e de 

permanência das mulheres nos espaços públicos. Maria Bonita afirma que “Projetos como este 

precisam ser fortalecidos. Ele mexe com toda uma estrutura, ele coloca a mulher numa 

possibilidade de acessar conhecimento e de empoderar, ele olha pra mulheres e crianças”. E ela 

acrescenta: 

Espaços políticos como este precisam ser multiplicados. Sempre ouvi muitos relatos 

de mães que teve dificuldade pra estudar. Há algum tempo ouvi de uma amiga que o 

professor (universidade) a convidou para sair da sala porque ela estava com o filho na 

sala e estava atrapalhando. E, desde então, tenho pensado quantas excelentes 

profissionais deixaram de existir pela falta de uma rede que a apoiasse e não a 

excluísse. (Maria Bonita). 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 856 

O relato de Maria Bonita nos faz refletir sobre como incomoda a sociedade (e aos homens) a 

presença da mulher mãe com a criança nos espaços públicos. A Universidade tem sido indagada 

diariamente pelas mães estudantes e isso tem contribuído para o crescimento e fortalecimento do 

Projeto no Campus XII.  

Os desafios são inúmeros, desde a ausência de espaço físico adequado, como já 

mencionamos; a garantia de monitoras suficientes para todos os turnos; ausência de berço para os/as 

bebês; brinquedos para as crianças menores, entre outros. Todavia, como afirma Thiago de Mello 

(2006, p.25) “de mãos dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira” e é essa vida plena que 

desejamos a todas as mulheres mães que desejam estudar e/ou trabalhar no Ensino Superior para 

que possamos cantar, brincar e estar sempre juntas. 

“CANTANDO UMA CANÇÃO”: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pra se dançar ciranda 

juntamos mão com mão 

formando uma roda 

cantando uma canção.  

(CAPIBA, 1998) 

Essa canção no Projeto Ciranda significa que conseguimos formar uma roda (rede de apoio, 

um suporte) na universidade e garantimos a permanência de muitas mulheres mães, especialmente 

estudantes, no Ensino Superior. O Projeto nasceu da necessidade das mães que ousaram entrar em 

sala de aula com seus/suas filhos/as nos braços e tem crescido à medida em que outras mulheres, 

mesmo sem serem mães, sensibilizam-se pela luta das mulheres na garantia dos seus direitos de 

ocupar os espaços que desejarem. 

Dentre as contribuições do Projeto, para além do suporte às mães, tem constituído um 

espaço do brincar para as crianças, possibilitando interação entre crianças na universidade, 

oportunizado campo de estágio não formal e extracurricular para estudantes dos cursos de 

graduação em Pedagogia, Educação Física e Enfermagem e, ainda, espaço de auto-organização das 

mulheres, uma vez que foi realizado no início do ano de 2020 o I Encontro entre mães, crianças, 

monitoras e coordenação da Ciranda. No encontro, as vozes ecoam no sentido da luta pelas 

melhorias no espaço da Brinquedoteca, onde funciona a Ciranda, mas também a pauta de 

construção e implementação de uma creche no Campus XII para dar suporte às mães da 

comunidade acadêmica e às famílias do entorno da universidade. 
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Resumo  

Este trabalho tem o objetivo de socializar a experiência do Projeto de Extensão “Ciranda Infantil: 
Brincando, Rodopiando e Aprendendo na Universidade” como suporte para universitárias na condição 
de mães que estudam ou trabalham na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Campus XII, bem 
como funcionários e comunidade local que têm filhos/a pequenos/as. O texto problematiza sobre o 
papel de cuidado atribuído às mulheres mães e a negação de participação das mulheres nos espaços 
públicos, mais especificamente no Ensino Superior. A metodologia para a produção dos dados toma 
por base a experiência vivenciada no projeto de extensão, especialmente as narrativas produzidas por 
mães, monitoras e crianças, assim como informações coletadas durante o I Encontro de mães e 
crianças participantes da Ciranda. A iniciativa da Ciranda surgiu da necessidade de se pensar a 
permanência de mulheres na condição de mães estudantes e ao ser implementado passou a atender 
também às mães funcionárias da UNEB e da comunidade local. Ao pesquisar sobre as contribuições da 
Ciranda com os diversos sujeitos participantes (mães, crianças, monitoras), identificamos que além de 
se caracterizar como suporte às mães, a Ciranda tem se constituído um espaço de acolhida das crianças 
a partir do tripé cuidar, brincar e educar. Ao mesmo tempo, tem possibilitado a interação entre crianças 
de idades diferentes na universidade e, ainda, oportunizado a ampliação de campo de estágio não 
formal e extracurricular para estudantes dos cursos de licenciatura do Campus. Conclui-se que a Ciranda 
Infantil tem contribuído para mobilizar diversos sujeitos a pensar e lutar por espaços de acolhida para 
as crianças na universidade de modo que se constitui como suporte para a permanência das 
universitárias na condição de mães. 

Palavras-chave: Ciranda Infantil; Universitárias mães; Crianças; Permanência; Suporte. 
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Resumo 

O conjunto dos trabalhos investigativos aqui apresentados é dedicado ao painel do XIX ENDIPE - 
Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino, tendo como área de interesse o Eixo IV 
Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação 
entre Novas epistemologias, Diferença, Biodiversidade, Democracia e Inclusão. Nosso objetivo 
é apresentar três resultados de pesquisas que nos revelam as demandas, a realidade e as concepções dos 
professores e professoras acerca dos processos emancipatórios e das práticas pedagógicas que 
contemplam as diversidades educacionais brasileiras como uma forma de discutir a prática docente 
decolonial. O primeiro artigo, Rompendo a ideia de homogeneidade no espaço escolar por meio 
da formação continuada dos professores (a) na perspectiva intercultural, apresenta as demandas 
de formação dos docentes com o intuito de promover a institucionalização do trabalho na perspectiva 
intercultural, incluído as temáticas de recorte social, cultural, racial, de gênero entre outras no espaço 
escolar. O segundo artigo, Movimento Negro no Brasil: lugar de “outras” educações, a partir de 
uma revisão de literatura, verifica o estado do conhecimento sobre a produção de livros de estudos 
didático/literários para a educação das relações étnico-raciais entre os anos de 2003 a 2016, enquanto 
desdobramento das reivindicações do Movimento Negro e o terceiro artigo, A retirada do espanhol e 
a imposição do inglês como língua estrangeira obrigatória na BNCC: retrocessos curriculares e 
imposições coloniais e mercadológicas, propõe a discutir a opção de exclusão do espanhol como 
disciplina obrigatória curricular no ensino básico brasileiro a partir da Base Nacional Comum Curricular 
e da Reforma do Ensino Médio. 

Palavras-chave: Educação Intercultural; Formação Continuada; Produção didático-literária; Currículo; 
Ensino de Língua Estrangeira. 

ROMPENDO A IDEIA DE HOMOGENEIDADE NO ESPAÇO ESCOLAR POR MEIO DA 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES (A) NA PERSPECTIVA 

INTERCULTURAL 

Luciano da Silva Pereira – UNIRIO/PPGEdu/SEDUC-MT 

INTRODUÇÃO 

As ponderações aqui apontadas são oriundas de algumas leituras e debates realizados no 

Grupo de Pesquisa, bem como alguns relatos de professoras negras e quilombolas. Tem como 

objetivo apresentar algumas contribuições para (re) pensar sobre a diversidade que se apresenta no 

espaço escolar, com o foco na formação de professores na perspectiva intercultural.  

De acordo com Silva (2009), essa discussão se insere na perspectiva pós-crítica de currículo, 

tendo em vista, que nos espaços escolares encontram-se diversidades de valores, de seres humanos, 

de concepções de mundo e de diversas práticas fundamentadas em matrizes teóricas de currículo. 

Para o autor supracitado, nas discussões das teorias pós-criticas, algumas temáticas ganham revelo 

de debates, sobretudo, as relacionadas à educação como: “Identidade, Alteridade, Diferença, 
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Subjetividade, Significado e Discurso, Saber-poder, Representação, Cultura, Gênero, Raça, Etnia, 

Sexualidade, Multiculturalismo” (SILVA, 2009, p. 17). 

Nesse contexto, as pesquisas sobre essas temáticas têm possibilitado aos professores, 

entender o quanto de diversidade há nos currículos das unidades escolares, permitindo a reflexão 

sobre a prática pedagógica que tem se reproduzido no dia a dia escolar.  

Assim, merece relevo destacar que, no Brasil, as marcas deixadas pela escravidão 

reforçaram a ideia de superioridade do branco europeu em relação aos outros povos nativos, e os 

negros escravizados, fazendo com que esses sujeitos internalizassem sua inferioridade a percorrer o 

seu ser/existir/pensar e fazer em sua trajetória. Essa corrente histórica de superioridade foi se 

fixando em todas as áreas da sociedade, chegando às discussões no campo educacional.  

Nessa tessitura de desdobramentos, e importante pensar a formação continuada dos 

professores que atuam nas escolas, em uma perspectiva intercultural. Afinal, é preciso pensarmos 

em outras formas de organizar os currículos e o trabalho docente em uma tentativa de “construir 

novos “formatos” escolares que respondam aos desafios sociais, culturais e educacionais que 

enfrentamos” (CANDAU, 2016, p. 808).  Nesse contexto; 

[...] a educação intercultural não pode ser reduzida a algumas situações e/ou atividades 

realizadas em momentos específicos, nem focalizar sua atenção exclusivamente em 

determinados grupos sociais. Trata-se de um enfoque global, que deve afetar todos os 

atores e a todas as dimensões do processo educativo, assim como os diferentes 

âmbitos em que ele se desenvolve. No que diz respeito à escola, afeta a seleção 

curricular, a organização escolar, as linguagens, as práticas didáticas, as atividades 

extraclasse, o papel do professor, a relação com a comunidade etc. (CANDAU, 2016, 

p. 34-35). 

Nessa conjuntura, a formação de professores em uma perspectiva intercultural, busca 

superar os preconceitos e exclusão sociocultural no campo educacional, criando condições para o 

crescimento e reconhecimento de todos os indivíduos e seus grupos, promovendo uma 

ressignificação na educação, que perpassa pelo currículo, metodologias, formação de professores, 

instrumentos pedagógicos entre outros. (ALMEIDA; MOREIRA, 2005).  

Assim, concordo Larchert e Oliveira (2013) ao considerarem que a formação de professores 

deve se constituir numa prática que envolva sua própria revisão como sujeito intercultural e de 

conteúdos e metodologias, permitindo que esse docente tenha uma atitude “diante da sua cultura e 

da cultura dos nossos alunos para que possamos debater e apropriar-nos do conhecimento 
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necessário ao reconhecimento da sua identidade étnica e a dos seus/as alunos/as” (LARCHERT; 

OLIVEIRA, 2013, p. 12-13). 

Nessa ótica da educação intercultural, a intenção é buscar “[...] promover a construção de 

identidades particulares e o reconhecimento das diferenças culturais. Mas, ao mesmo tempo, 

procura sustentar a relação crítica e solidária entre elas (FLEURI, 2000, p. 70)”. Nesse ensejo, o 

docente comprometido em reforçar as identidades particulares e diferentes culturas, possibilita em 

seu fazer pedagógico a transformação social. Nesse sentido nos faz pensar a seguinte questão: 

Como pensar em uma formação continuada dos professores na perspectiva intercultural?  

Segundo Giroux e MAcLaren (2002) citado por Redigulo (2018, p.9) defendem que “as 

escolas de formação de professores necessitam ser concebidas como uma contra-esfera pública”, 

isto é, um espaço em que se produz o novo, que rompe com o instituído, que cria e recria modos de 

ser e estar no mundo, o espaço e o tempo escolar pode, portanto, significar e existir como um 

território de produção de novos discursos, “contra discursos” na medida em que aí, neste lugar, se 

dá a produção, a transformação, a aderência e a resistência com relação à cultura dominante. 

Acredito que esse e um dos caminhos a percorrer contra a política eurocêntrica que permeia os 

espaços escolares, e que são invisibilidade diariamente as práticas interculturais no espaço escolar. 

Os argumentos aqui reunidos estão organizados em quatro tópicos. O primeiro é a própria 

introdução que apresenta e problematiza o tema, lista os objetivos e a pergunta que permeia a 

pesquisa, da qual resulta este artigo. Num segundo momento há discussão sobre as questões teóricas 

que norteiam a discussão desse ensaio. Já o terceiro discute a perspectiva da interculturalidade na 

formação continuada dos professores. Por fim na última parte há as considerações a respeito do que 

foi tratado no texto, abarcando seu conjunto. 

A PROPOSTA INTERCULTURAL PARA PENSAR A EDUCAÇÃO 

Desde a colonização do Brasil que a educação formal vem se estruturando com base nas 

mais perniciosas desigualdades sociais, é tal fato se torna muito mais evidente quando se trata da 

modelo educação destinada à classe considerada subalterna. Um olhar mais atento para essa 

realidade, deixa entrever claramente que essa parcela significativa da população sempre foi alijada 

do projeto de nação forjado por uma determinada elite. Coube a eles, como alternativa, sobreviver 

resistindo nas margens territoriais e culturais da sociedade brasileira.  
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Para Arroyo (2003), a negação desse direito sempre conduzido pela burguesia submetendo a 

população mais pobre, em especial o seguimento negro, ao máximo da exploração e do 

embrutecimento. Sempre interessou também ao Estado excludente que prefere súditos ignorantes e 

submissos e nesse sentido, desserviu aos interesses da classe trabalhadora e de todos aqueles que de 

alguma forma sempre são oprimidos pelo sistema capitalista.  

A escola enquanto currículo eurocêntrico, ainda permite o silenciamento da cultura e 

manifestações dos grupos que historicamente foram excluídos. Nesse sentido, a educação escolar 

persiste em difundir e consolidar uma cultura comum de base ocidental inviabilizando saberes, 

cores e crenças (CANDAU, RUSSO, 2010). Tal argumento, da autora supracitada se faz presente 

no relato de duas professoras quilombolas, residentes no Quilombo Nossa Senhora Aparecida do 

Chumbo, localizado no Município de Poconé, estado do Mato Grosso.  

Então, por muito tempo aqui na escola não se trabalhava a realidade de nossa 

comunidade, ninguém conhecia a história real, porque precisavam cumprir o 

planejamento que era encaminhado pela secretaria municipal de educação, em 

algumas formações que participamos em Poconé/MT, os professores que estavam 

ministrando o curso diziam “ todos somos iguais”, e isso me incomodava. (Entrevista 

realizada no dia 09/10/2019, com a professora Maria Santana). 

Olha, vou te falar a verdade, aqui está sendo uma luta para descontruir o que foi 

imposto para nós professores, tudo vinha já determinado pela secretaria de educação, e 

aos poucos vamos colocando nossa realidade no dia a dia da escola, chamando os mais 

antigos para falar sua história, trazer a história da comunidade e dizer aos demais que 

moram aqui, que somos fortes e temos uma história a ser respeitada. (Entrevista 

realizada no dia 09/10/2019, com a professora Salete). 

Nesse contexto, surgem pesquisadores que trazem a temática da interculturalidade para 

pensar a constituição de sociedade atual, como afirma Fleuri (2017) “o interesse pela 

interculturalidade, assumido em programas governamentais, movimentos sociais e mesmo pela 

pesquisa científica e pela mídia, vem promovendo o reconhecimento da diversidade cultural”, assim 

para o referido autor, ao pensar as questões interculturais é preciso reconhecer as diferentes culturas 

que convivem e interagem na sociedade, partindo da concepção de alguns autores que 

problematizam a concepção de que a diversidade cultural se reduza o binômio “culturas 

hegemônicas versus culturas subalternas” (FLEURI, 2017, p. 177).  

Assim, o conceito de cultura utilizado para pensar essa educação intercultural proposta nesse 

ensaio, parte na perspectiva antropológica e semiótica de Geertz (1989, p. 58), para o referido autor 
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a cultura e a totalidade acumulada de padrões culturais, ou seja, de “sistemas organizados de 

símbolos e significantes”, onde os sujeitos identificam as finalidades de suas ações, desenvolvendo 

padrões culturais que tornam possível a existência de todos (FLEURI, 2017).  

Nesse sentido, nossas discussões sobre interculturalidade coadunam com as ideias de Fleuri 

(2005), para o autor a Educação Intercultural baseia-se no reconhecimento de diferentes culturas 

que convivem e se interagem em um espaço de democrático e de diálogos, na intenção de 

possibilitar uma relação de respeito aos diferentes grupos socioculturais, promovendo mudanças 

significativas na educação: metodologias, formação de professores, currículo entre outros.  

Nas proposituras educacionais do autor, o grande desafio é um modelo educacional que 

assuma a promoção dessa construção das identidades particulares ao mesmo tempo em que se 

compreende e respeita-se a diferença. Candau (2000) reafirma esse pensamento, ao entender que a 

interculturalidade tendo por base o direito à diferença, é a luta contra todas as formas de 

discriminação e desigualdade social e propõe relações dialógicas e igualitárias entre pessoas e 

grupos que pertencem a universos culturais diferentes, no entanto, cheios de conflitos inerentes 

nessa relação. Para Walsh (2001, p. 10-11), a interculturalidade é “[...] um intercâmbio que se 

constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas culturalmente diferentes, buscando 

desenvolver um novo sentido entre elas na sua diferença”. 

E, nesse contexto, a reorganização curricular na perspectiva intercultural constitui-se como 

um instrumento relevante no processo de reconhecimento e trabalho com a diversidade cultural em 

sala de aula.  

Estamos reformulando nosso Projeto Político Pedagógico, colocando nossa realidade 

escolar, estamos buscando formação continuada que trata sobre as questões 

quilombolas, por que somos professoras aqui, moramos na comunidade e precisamos 

fortalecer nossa história e identidade. (Entrevista realizada no dia 09/10/2019, com a 

professora Maria Santana). 

E a formação continuada de professores, nesse sentido, constitui-se como uns lócus 

privilegiado, não só para refletir e discutir sobre essas questões, como para a criação de proposições 

que possibilitem vislumbrar novos caminhos e avanços no que tange a implementação de uma 

proposta curricular que abarque a diversidade cultural presente no contexto escolar, com desígnio 

de contrapor tendências dominantes e eurocêntricas que permeiam esses espaços, tratadas como 

verdades universais pelos profissionais nos seus saberes, fazeres e dizeres, silenciando a realidade 

vivenciada pelos sujeitos. 
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Segundo Candau (2016, p.807) é preciso; 

[...] reinventar a escola para que possa responder aos desafios da sociedade em que 

vivemos”, não acreditamos na padronização, em currículos únicos e engessados e 

perspectivas que reduzem o direito à educação a resultados uniformes. Acreditamos 

no potencial dos educadores para construir propostas educativas coletivas e plurais. 

Nesse sentido Sacristán (1999), por seu turno, comprova que a cultura da qual o professor é 

oriundo e as crenças que possui norteiam sua prática pedagógica e consequentemente a forma como 

que ele socializa os conhecimentos que possui com os estudantes. O nível de conhecimento que o 

docente possui é reflexo das situações experienciadas por ele e repercute diretamente em sua 

atuação profissional. Afirma o autor que um professor mais tecnicamente preparado, detentor de 

experiências diversificadas e ricas vivências, tende a ter uma prática pedagógica mais densa e 

melhor fundamentada. 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA INTERCULTURAL 

Por esse ponto, se observarmos o contexto da educação, podemos dizer que na escola, cada 

criança e jovem possui o seu jeito de falar, de comer, de vestir, de dançar e de aprender. Isso tem a 

ver com o conjunto de elementos básicos, costumes, que condiz com a cultura de cada um deles. 

São aspectos compartilhados entre as comunidades aprendidas no contato social de sua convivência, 

com as especificidades da realidade vivida. 

Existimos em uma sociedade, heterogênea e conflitante, relativamente: a gênero, raça, 

religião, deficientes, combinando com a pluralidade cultural, refletiremos que no contexto da 

escola, seria interessante reconhecer a educação a partir da interculturalidade e desconstruir o 

currículo eurocêntrico, repaginando-o enquanto possibilidades de vínculos harmoniosos e 

humanitários, com novas formas de interpretar as práticas pedagógicas sem hierarquizar pessoas e 

raças, como pontua Candau (2016). 

A Educação Intercultural parte da afirmação da diferença como riqueza. Promove 

processos sistemáticos de diálogo entre diversos sujeitos – individuais e coletivos –, 

saberes e práticas na perspectiva da afirmação da justiça – social, econômica, 

cognitiva e cultural –, assim como da construção de relações igualitárias entre grupos 

socioculturais e da democratização da sociedade, através de políticas que articulam 

direitos da igualdade e da diferença. (CANDAU, 2016, p. 808) 
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Importante pontuar que a referida autora faz uma crítica ao utilizar o termo diferença, tendo 

em vista a utilização do mesmo ser contínuo na fala de professores, associado a um problema a ser 

resolvido no dia a dia escolar, como, à deficiência, à desigualdade entre outras, para ela “Diferentes 

são aqueles que têm baixo rendimento acadêmico, provêm de comunidades de risco e de famílias 

com condições de vida de grande vulnerabilidade social e possuem comportamentos que 

apresentam níveis diversos de violência e incivilidade”, assim e preciso mudar de ótica e situar 

diante das diferenças culturais as riquezas que possibilite ampliar as experiências, e potencializar a 

construção de uma sociedade mais igualitária. (CANDAU, 2016, p. 809) 

E preciso desconstruir os aspectos da dinâmica escolar que estão naturalizados na escola, 

que tem impendido os profissionais da educação de reconhecer de forma positiva as diferenças 

culturais que estão estabelecidas nesse espaço, bem como promover processos que podem 

potencializar essa perspectiva nas relações entre os sujeitos (CANDAU, 2016).  

Assim, para caminhar na perspectiva da educação intercultural, o docente precisa acolher as 

diversas culturas presentes no ambiente escolar, suas histórias de vida, os valores e experiências de 

alunos, as crenças e aprender a lidar com as diferenças e os conflitos (ALMEIDA, MOREIRA, 

2005). Entretanto, essas relações conflituosas de diferenças, devem ver visualizadas como um 

potencial de conexão dos seus respectivos contextos étnicos, sem que haja a exclusão de uma em 

detrimento da outra.  

A educação, na perspectiva intercultural, deixa de ser assumida como um processo de 

formação de conceitos, valores, atitudes a partir de uma relação unidirecional, 

unidimensional e unifocal, conduzida por procedimentos lineares e hierarquizantes. A 

educação passa a ser entendida como o processo construído pela relação tensa e 

intensa entre diferentes sujeitos, criando contextos interativos que, justamente por se 

conectar dinamicamente com os diferentes contextos culturais em relação aos quais os 

diferentes sujeitos desenvolvem suas respectivas identidades, se torna um ambiente 

criativo e propriamente formativo, ou seja, estruturante de movimentos de 

identificação subjetivos e socioculturais (FLEURI, 2005, p. 119).  

Logo, diante a dimensão de olhar sobre os fenômenos humanos e culturais a educação 

intercultural permite construir espaços democráticos fundantes para que as diferenças sejam 

valorizadas, assim como, para a construção da identidade dos sujeitos.  

Para além, pensar na educação intercultural é desconstruir o currículo eurocêntrico e 

estimular a ruptura da homogeneização cristalizada na cultura escolar (CANDAU, KOFF, 2006). 

Afinal, a narrativa etnocêntrica da modernidade estabelecida nas redes de poder, são utilizadas 
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como instrumentos para naturalizar processos de homogeneização que ainda imperam em nossa 

sociedade (QUIJANO, 2005; WALSH, 2018). 

 Sob essa ótica e seguindo as pistas de Walsh (2009) o projeto de interculturalidade, assume 

também uma perspectiva da decolonidade. E pensar, uma formação de professores nessa 

perspectiva pode contribuir na desconstrução de um espaço escolar em que os valores hegemônicos 

são reproduzidos.  

Assim, a formação de professores numa perspectiva intercultural é uma ferramenta em 

potencial para formar um professor crítico e questionador de conteúdos pré-estabelecidos, para que 

estes possam pensar em práticas libertadoras e transformadoras. Para Fleuri (2001, p. 141) a 

“formação de educadores/as é um fator ímpar para sucesso ou insucesso de qualquer proposta 

intercultural” 

Nesses novos processos de pensar as práticas e estratégias de intervenção, pode-se pensar a 

revalorização dos saberes ancestrais, não apenas como temporalidade do passado, mas como 

saberes que têm contemporaneidade para ler o mundo, e para compreender, (re) aprender e atuar no 

presente (WALSH, 2009). É enfim, um projeto político de sociedade e de escola. 

Um dos pesquisadores que tem demonstrado preocupação com a formação do professor 

frente às essas mudanças que vêm ocorrendo no mundo e Giroux (2002), para o referido autor;  

[...] os/as educadores/as não poderão ignorar, no próximo século, as difíceis questões 

do multiculturalismo, da raça, da identidade, do poder, do conhecimento, da ética e do 

trabalho que, na verdade, as escolas já estão tendo que enfrentar. Essas questões 

exercem um papel importante na definição do significado e do propósito da 

escolarização, no que significa ensinar e na forma como os/as estudantes devem ser 

ensinados/as para viver em um mundo que será amplamente globalizado, high-tech e 

racialmente diverso que em qualquer outra época na história (GIROUX, 2002, p.88) 

Para Nóvoa (1999) não se pode pensar em mudanças no âmbito educacional que não passe 

pela formação dos professores, e essa, deve permear todo seu caminhar pessoal e profissional, 

valorizando as experiências tanto do docente como do aluno, uma troca de saberes que devem ser 

reconhecidos, num constante caminhar de reflexão sobre as práticas pedagógicas, possibilitando 

rever os erros e acertos e propor novas intervenções pedagógicas frente aos desafios estabelecidos.  

Assim, Candau (2016), busca alertar que a escola é pensada de uma única forma, usando o 

termo “engessada” tanto na homogeneidade e padrões de currículos e pessoas, o educar fica 

limitado a ensinar, “ensinar a instruir”, instruir fica limitado em apenas preparar as crianças para 
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alcançarem boas notas nos testes padronizados pelo governo. Para referida autora, o temos aí um 

desafio que é de “reinventar a escola”, mobilizando as comunidades educativas para a criação de 

novos projetos político-pedagógicos pensados em contextos específicos. 

As teorias críticas têm a escola e o currículo como o espaço onde o professor e estudante, 

juntos têm a chance de questionar determinadas situações que ocorrem cotidianamente e que por 

muito tempo foram ensinados encará-las e vivenciá-las como naturais (MOREIRA, 2001).  

Trata-se, também, de pensar currículo e formação de professores em uma sociedade 

cada vez mais multicultural, em uma sociedade em que a pluralidade de culturas, 

etnias, religiões, visões de mundo e outras dimensões das identidades infiltra-se, cada 

vez mais, nos diversos campos da vida contemporânea.  A complexidade das relações, 

tensões e conflitos resultados dos choques entre essas identidades plurais e de suas 

lutas por afirmação e representação em políticas e práticas sociais extrapola o âmbito 

da investigação e da reflexão que se desenvolve nas universidades (MOREIRA, 2001, 

p. 03). 

Nessa acepção, o modelo de currículo formativo deve contemplar conteúdos, objetivos e 

métodos que contribuam para desconstrução de estereótipos e para afirmação das identidades 

presentes no âmbito escolar. Deve viabilizar a construção de conhecimentos e saberes que 

oportunizem aos estudantes uma reflexão crítica sobre as relações desiguais que são estruturadas 

pelo atual modelo de sociedade, e esses alunos, possam assumir uma postura transformadora de 

suas realidades. 

Essa formação continuada dos profissionais deve atender às novas orientações legais sobre 

essas, e outras questões no ambiente escolar. Assim, entendemos que as formações não alcancem 

somente os profissionais docentes, mas todo o pessoal envolvido no ambiente escolar, pois as 

situações que envolvem as diferenças perpassam a atividade laboral de todos os sujeitos inseridos 

no sistema educacional. 

Por fim, Giroux (1997) assegura que a ausência dessas discussões na formação de 

professores, seja inicial ou continuada, tende a reforçar as desigualdades e subordinação de 

determinados grupos, imperando a ideia de superioridade e inferioridade que perpassa por todo 

fazer pedagógico, que acabam por corporificar as formas dominantes de capital cultural, afirmando 

diariamente as históricas e práticas patriarcais e eurocêntricas no dia a dia escolar.  



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 869 

CONCLUSÕES 

Alicerçou a intenção deste artigo apresentar algumas contribuições para (re)pensar sobre a 

diversidade que se apresenta no espaço escolar, com o foco na formação de professores na 

perspectiva intercultural 

Assim, e preciso ter a reflexão de como os espaços institucionais, entre eles os educacionais, 

vivem nas armadilhas do eurocentrismo, suas reflexões, de grande relevância nos espaços 

acadêmicos, aos poucos vão ganhando destaque nas unidades escolares, ao se pensar em políticas 

públicas – currículo e formação de professores – com desígnio de contrapor-se às tendências 

dominantes e eurocêntricas nesses espaços. 

Esses por muito tempo vêm sendo tratadas como verdades universais pelos profissionais da 

educação nos seus saberes, fazeres e dizeres, silenciando a realidade vivenciada pelos sujeitos, 

demonstrando que a ideia de poder existente no período do colonialismo não está totalmente 

extinguida desses espaços, passando por uma nova denominação agora entendida como 

colonialidade, que ainda sobrevive nas ações, nos documentos, entre outras formas, resultado do 

colonialismo moderno operando a inferioridade de diversos grupos, como índios, negros, mulheres, 

homossexuais e outros que foram/são marcados pelas práticas educativas hegemônicas 

(MALDONADO-TORRES, 2007). 

A partir de Freire (1987), entendemos que a educação nos permite novos olhares para 

desconstruir e rever conceitos, ou seja, ela é libertadora e emancipatória. Para Gomes (2012), a 

escola nas suas ações educativas deve respeitar e contribuir no processo da construção da identidade 

para que os sujeitos possam lidar positivamente com isso. Nesse sentido, a prática educativa deve 

ser mediadora de reflexões éticas que tocam diretamente questões de diversidade, pluralidade, 

solidariedade, diálogo, criticidade, dentre outras, ou seja, é algo essencial na formação do sujeito.  
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Resumo 

O presente artigo, realizado a partir de uma revisão teórica, tem como objetivo apresentar algumas 
contribuições para (re) pensar sobre a diversidade que se apresenta no espaço escolar, com o foco na 
formação de professores na perspectiva intercultural, haja vista, que vivemos em um período de 
conflitos e reconhecimento das mais diversas identidades, seja ela, social, cultural, racial, de gênero 
entre outras, e o espaço escolar tende a ser o local para discussão e valorização dessas diferenças. A 
pesquisa se insere na abordagem qualitativa, utilizando como instrumentos de coletas, textos discutidos 
no grupo de pesquisa, bem como alguns relatos de professoras negras e quilombolas. Os resultados 
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apontam que é preciso descolonizar e desconstruir a ideia desse pensamento classificatório que nos foi 
imposta, mobilizando outras formas de ser/viver nos currículos, nas práticas formativas e pedagógicas 
que tendem a reforçar a ideia de superioridade e inferioridade entre os sujeitos.  

Palavras-chave: Educação Intercultural. Formação Continuada. Espaço Escolar. 

MOVIMENTO NEGRO, RELAÇÕES RACIAIS E POLÍTICAS CURRICULARES NO BRASIL 

Carla Silva – UNIRIO / Colégio Pedro II 

INTRODUÇÃO 

O Movimento Negro, em sua longa trajetória de luta, resistência e território de afirmação da 

identidade negra, se constituiu como lugar social de ativismo político e formação pedagógica. Por 

isso, fizemos a escolha de trazê-lo como principal referência na discussão da teorização curricular e 

a tradição do pensamento negro no Brasil. Sendo participe de um sistema educacional eurocêntrico 

pensar políticas de educação de integração étnica tem sido uma das colaborações mais importantes 

que o Movimento negro trouxe para a população negra brasileira. Nessa perspectiva, o Movimento 

negro tem na perspectiva afrocentrada os caminhos para sua organização política e educativa.   

O Movimento Negro como educador tem produzido saberes emancipatórios e 

conhecimentos sobre as questões raciais no Brasil. Por essa abordagem teórica, que utilizamos o 

conceito de tradição do pensamento negro, apoiado na discussão desenvolvida por Gomes (2017), 

sobre saberes produzidos pela comunidade negra e sistematizados pelo Movimento Negro 

Brasileiro, que segundo Gomes,  

Trata se de uma forma conhecer o mundo, da produção de uma racionalidade marcada 

pela vivência da raça numa sociedade racionalizada desde o início da sua conformação 

social. Significa a intervenção social, cultural e política de forma intencional e 

direcionada dos negros e negras a longo da história, na vida em sociedade, nas 

sociedade, processos de produção e reprodução da existência. Ou seja, não se trata de 

ações intuitivas mais de criação rei criação produção e potência. A vivência da raça 

faz parte dos processos regulatórios de transgressão, libertação e emancipação vividos 

pelos africanos e seus descendentes. (GOMES, 2017, p. 67).    

Essa concepção incide nos diálogos aqui apresentados, na intenção de defender, um projeto 

político construído pela memória das lutas e das resistências como a Revolta das Carrancas (1833), 

a Revolta das Chibatas (1910), a Imprensa Negra (1833), a Frente Negra Brasileira (1931), o Teatro 

Experimental do Negro (1940), homens e mulheres se organizando para viver a afirmativa da sua 
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própria natureza. Desde então, estamos num percurso de construir outras memórias em diáspora, 

reconectando o passado ao presente, criando outras perspectivas de um futuro com igualdade racial 

e respeito, uma história que teve início com os nossos ancestrais e que seguirá adiante, de geração a 

geração, na preservação da nossa herança africana e afro-brasileira.  

Com base no objetivo proposto, que é pensar, qual o lugar das relações raciais no contexto 

das políticas curriculares Brasil, as políticas e práticas educacionais nascidas pelo movimento 

educador colabora de fato com a existência de uma educação mais diversa e plural. Entendemos que 

a discussão da diversidade étnico-racial ainda é uma questão complexa, porém fundamental. Assim 

umas das hipóteses, é que essa produção atinge níveis indispensáveis para a uma teorização 

curricular mais diversa e plural, apontando mudanças práticas e epistemológicas, abrindo espaços 

para outras possibilidades interpretativas que dirigem um olhar para uma educação que valoriza e 

põe a diversidade como característica fundamental na organização do cotidiano escolar.  

É nesse contexto que Azoilda Loretto da Trindade, destaca a importância de a organização 

curricular e a prática docente estarem inclinadas ao trato da diversidade étnica reconhecendo o 

processo de construção social e político do Brasil: 

Uma prática docente que seja voltada para a diversidade étnica e cultural da nossa 

população, sobretudo dessa população que, ao longo da história do Brasil, vem sendo 

alijada dos direitos civis, sociais e humanos, dessa população que dorme nas filas por 

uma vaga na escola pública. Uma prática docente política, ideológica e humanamente 

comprometido com o nosso povo mestiço, belo, forte, que luta, que surpreende, que ri, 

que chora, e cria cotidianamente saberes e estratégias, práticas que possibilitem 

viver/sobreviver, num tempo em que a exclusão social é vista como um valor positivo 

e como inevitável. Uma prática docente que tenha como palavra-chave O diálogo, o 

estudo, a criação, o desejo e o compromisso com a transformação social, com a 

construção mesmo de uma amorosa cidadania, (TRINDADE, 2010, p.15-16).  

 Isso nos leva a pensar sobre as realidades culturais e sociais experimentadas no cotidiano 

escolar e a partir de quais óticas elas são construídas. Sobre as diferentes identidades nacionais 

brasileiras, que foi naturalizada a partir de uma etnia predominantes. Sobre os símbolos estéticos 

que compõe a população. De quem são os rostos que estampam as páginas policiais e as revistas de 

moda. Que histórias dos acontecimentos damos visibilidade e representação nos currículos oficias 

brasileiros? No pensamento social coletivo qual história é privilegiada?  

Essas questões nos ajudam a compreender de que maneria as políticas curriculares no Brasil 

valorizam as memórias históricas considerando a diversidade cultural e étnica. Junto com autoras e 
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autores que constroem o campo do currículo no Brasil, situamos as percepções de Tomaz Tadeu da 

Silva sobre o lugar da diferença nos currículos além de agregar as interseções que os movimentos 

sociais promovem. Atentamos para o quadro de Silva sobre a condição multicultural: 

A questão do multiculturalismo e da diferença tornaram-se, nos últimos anos, centrais 

nas teorias educacionais críticas e até mesmo nas pedagogias oficiais. Mesmo que 

tratadas de forma marginal como “temas transversais”, essas questões são 

reconhecidas, inclusive pelo oficialismo como legítimas questões de conhecimento. O 

que causa estranheza, nessas discussões é, entretanto, a ausência de uma teoria da 

identidade e da diferença. (SILVA, 2010, p. 73) 

Por mais que as políticas anunciem a pluralidade, não vimos o avanço na direção de uma 

agenda antirracista. Silva tem ajudado nas leituras e interpretações das políticas curriculares e 

acreditamos que faz sentido revisitar alguns pontos dessa crítica, tendo como pano de fundo a 

análise dos Temas Transversais. Nosso interesse, portanto, é entender nuances da presença da 

Pluralidade Cultural e Étnica no manejo dessa inserção no discurso curricular.  

Ao tensionar a ausência da diferença e identidade enquanto característica fundamental na 

elaboração das políticas curriculares, Silva (2010), entende que a análise teórica fica esvaziada, e 

acaba por reproduzir tudo que universal e homogêneo.  É nesse processo que o legado do 

Movimento Negro emerge e ganha centralidade para tensionarmos esses espaços de representação 

que estão configurados para uma reprodução histórica de ausências do negro e sua participação na 

formação da sociedade brasileira. 

DIVERSIDADE CULTURAL E ÉTNICA: CONEXÕES ENTRE SIGNIFICADOS, IDENTIDADE E 

PODER NO CAMPO DAS EDUCAÇÕES 

A diversidade é uma marca presente na sociedade brasileira, e a escola é um dos espaços 

onde esse cenário se amplia e o debate das relações étnicos raciais se mostra urgente e necessário. 

Os trabalhos de Carlos Hasenbalg (1979) e de Oracy Nogueira (1985), trazem para o debate no 

campo das ciências sociais os primeiros estudos sobre a temática das relações raciais no Brasil. De 

acordo com as análises de Hasenbalg e Nogueira o preconceito racial é um elemento central para 

entender a situação das relações raciais entre negros e brancos.  

Os autores entendem que essas desigualdades operam a partir de um sistema social 

estruturado, que domina os meios de produção e de poder, diminuindo a mobilidade e as 

oportunidades sociais da população negra, principalmente no que diz respeito ao mercado de 
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trabalho e à educação. “A desigualdade educacional entre brancos e não brancos irá se refletir 

posteriormente em padrões diferenciados de inserção desses grupos de cor na estrutura 

ocupacional”, (HASENBALG, 1996, p.240). 

Dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2013 mostram que essa análise de 

Hasenbalg feita na década de noventa, continua sem atenuantes. Ao fazermos um comparativo 

podemos observar que em 1990 a taxa de analfabetismo do grupo etário de 15 a 19 anos era de 

4,9% entre os brancos e 14,4% entre os negros. Em 2010 o percentual girou em torno de 5,76% 

para os brancos e 12,91% para os negros. No ensino fundamental a proporção de negros que 

conseguem completar essa fase fica em torno de 47,78%, para 62,14% entre os brancos. No ensino 

médio completo a diferença continua longa, 32,54% entre os negros e 51,59%, para os brancos. No 

ensino superior essa diferença é violenta, 5,65% de negros conseguem acessar, permanecer e 

finalizar a graduação, em relação aos brancos que fica em torno de 16,59%.  

Jaques d’Adesky (2001) nos ajuda a observar que esses dados comprovam a situação da 

população negra brasileira, com os menores índices de escolarização, de rendimentos e de acesso a 

bens e serviços quando comparados com a população branca. Portanto os critérios que compõem o 

debate das desigualdades sociais no Brasil não podem deixar de tratar essas diferenças como o 

resultado de uma sociedade que foi sendo construída pelo princípio do racismo.  

Segundo a análise de d’Adesky (2001), o racismo é um fenômeno ideológico que atravessa 

os diversos segmentos sociais, trazendo a crença da existência de diferentes raças humanas e que 

alguns grupos estariam no alto nível hierárquico por conta de suas caraterísticas físicas, legitimando 

assim uma superioridade da raça. “O motivo das disparidades entre bancos e não-brancos seria, 

antes de tudo, de ordem racial” (D’ADESKY, 2001, p.67). Nesse sentido d’Adesky considera que: 

De tal operação de desvalorização derivam a discriminação e a dominação cultural. O 

racismo apresenta-se então, como a configuração de superioridade intelectuais e 

civilizatórias do Ocidente em relação às culturas de origem africana e indígena. E 

mesmo reconhecida a contribuição dessas cultuais à matriz nacional brasileira, a 

cultura ocidental coloca-se, automaticamente, como a melhor. (D’ADESKY, 2001, p. 

70) 

No Brasil, essa elaboração foi a partir também do Movimento Negro na busca pela 

promoção da igualdade e justiça racial, pleiteou alguns conceitos e sentidos que ressignifica e 

politiza a ideia de raça, numa perspectiva afirmativa, como uma via de emancipação, na construção 

das identidades étnico-raciais, (GOMES, 2017). Mudar a concepção de que ser negro no Brasil é 
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entender que a cor da sua pele, a textura do seu cabelo e os traços físicos são aspectos que 

representam um determinado corpo carregado de estereótipos negativos.  

Neuza Santos Souza (1983), em sua obra Tornar-se Negro, mostra como tem sido violenta a 

construção de uma identidade positiva, a partir de um corpo negro subalternizado pelo os ideais da 

branquitude. Esse comportamento disfarçado de uma cordialidade e tolerância, adoece o corpo e 

enfraquece a mobilização frente ao combate do racismo e à discriminação por toda sociedade. 

Como argumento Beatriz Nascimento (1974), que ser negro é enfrentar “uma história de quase 

quinhentos anos de resistência à dor, ao sofrimento físico e moral, à sensação de não existir, a 

prática de ainda não pertencer a uma sociedade na qual consagrou tudo o que possuía, oferecendo 

ainda hoje o resto de si mesmo” (1974b: 76). 

A luta e o combate contra o racismo têm sido, possível, porque o Movimento Negro vem 

construindo junto ao Governo Federal a implementação de políticas para a promoção da igualdade 

racial, num contexto da reconfiguração do Estado brasileiro que alça todas as classes sociais, 

principalmente as minorias. Tendo em vista, a construção de uma sociedade em que todos tenham 

direitos iguais e preservados com justiça e liberdade, diferentes ações foram deliberadas a fim de 

cumprir com essas demandas.  

Em 2003, é promulgada a Lei 10639/03 que dispõe da obrigatoriedade da temática História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana no currículo das escolas de ensino fundamental e médio, oficiais 

e particulares. Na condição de norma, surge como uma proposta pedagógica “outra”, que faz pensar 

e organizar a prática educativa a partir da história e cultura dos povos africanos e afro-brasileiros. 

Segundo Miranda (2013), a Lei 10639/03 representa um dos mais significativos elementos no 

avanço das lutas antirracistas e tem como particularidade a capacidade de gerar maior 

problematização sobre as injustiças promovidas pelo sistema educacional.  

No Brasil, é importante reconhecer o trabalho das instituições de homens e mulheres do 

Movimento Negro desenvolvido em espaços diversos, às vezes, improváveis, mas que revelam 

“quilombagens”. São vínculos indispensáveis que podem explicar o comprometimento desses 

coletivos com o avanço de outras educações onde o compromisso esteve pautado na certeza da 

desconstrução de currículos monolíticos e eurodirigidos. Em um contexto em que as desigualdades 

raciais são comprovadas e medidas através dos diferentes indicadores educacionais é fundamental 

pensar em práticas pedagógicas que favoreçam a ampliação da discussão e de ações de combate ao 

racismo que são nocivos à população negra, desde o acesso a até a permanência nos espaços de 

educação.  
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MOVIMENTO NEGRO E CURRÍCULO: POR UMA AGENDA EDUCACIONAL 

EMANCIPATÓRIA E ANTIRRACISTA  

O movimento negro segundo LOPES (2004), é um conjunto de entidades privadas 

integradas por afrodescendentes e empenhadas na luta pelos seus direitos de cidadania. É desse 

enunciado que compreendemos a extensão, o alcance e a importância do Movimento Negro na 

participação e construção das conquistas obtidas, principalmente no campo da educação, tendo em 

vista potencializar a população negra que sofre em uma sociedade de status colonial.  

O Movimento Negro, é lugar de luta, resistência e território de afirmação da identidade 

negra, se constituiu como lugar social de ativismo político e formação pedagógica. Sendo participe 

de um sistema educacional eurocêntrico pensar políticas de educação de integração étnica tem sido 

uma das colaborações mais importantes que o Movimento negro trouxe para a população negra 

brasileira. Nessa perspectiva, o Movimento negro tem na perspectiva afrocentrada os caminhos para 

sua organização política e educativa.   

O Movimento Negro como educador tem produzido saberes emancipatórios e 

conhecimentos sobre as questões raciais no Brasil. Por essa abordagem teórica, que utilizamos o 

conceito de tradição do pensamento negro, apoiado na discussão desenvolvida por Gomes (2017), 

sobre saberes produzidos pela comunidade negra e sistematizados pelo Movimento Negro 

Brasileiro, que segundo Gomes, 

Trata se de uma forma conhecer o mundo, da produção de uma racionalidade marcada 

pela vivência da raça numa sociedade racionalizada desde o início da sua conformação 

social. Significa a intervenção social, cultural e política de forma intencional e 

direcionada dos negros e negras a longo da história, na vida em sociedade, nas 

sociedade, processos de produção e reprodução da existência. Ou seja, não se trata de 

ações intuitivas mais de criação rei criação produção e potência. A vivência da raça 

faz parte dos processos regulatórios de transgressão, libertação e emancipação vividos 

pelos africanos e seus descendentes. (GOMES, 2017, p. 67).    

Pensar numa educação para além das condições de privilégios tem sido possível a partir de 

propostas político-pedagógica que nascem de experiências geradas nos movimentos sociais, 

demandas por justiça social, política e educacional.  

De acordo com Freire, a base para uma educação transformadora se daria a partir do diálogo 

e da problematização que geram na reflexão, sobre si e sobre suas condições de existência no 

mundo. Porém, a reflexão sem ação é inútil, tanto quanto é inútil a ação sem reflexão. Cada pessoa 
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precisa saber pelo que agir, e os movimentos sociais surgem dessa emergência em pensar ações 

emancipatórias, educativas que mobilizem a sociedade como um todo para construir espaços de luta 

democráticos.   

A educação problematizadora, que não é fixismo reacionária, é futuridade 

revolucionária. Daí que seja profética e, como tal, esperançosa. Daí que corresponda à 

condição dos homens como seres históricos e à sua historicidade. Daí que se 

identifique com eles como seres mais além de si mesmos – como “projetos” – como 

seres que caminham para frente, que olham para frente; como seres a quem o 

imobilismo ameaça de morte; para quem o olhar para traz não deve ser uma forma 

nostálgica de querer voltar, mas um modo de melhor conhecer o que está sendo, para 

melhor construir o futuro. Daí que se identifique com o movimento permanente em 

que se acham inscritos os homens, como seres que se sabem inconclusos; movimento 

que é histórico e que tem o seu ponto de partida, o seu sujeito, o seu objetivo. 

(FREIRE, 1987, p. 42).  

Freire localiza os movimentos sociais como um espaço específico de organização coletiva 

que objetiva alcançar mudanças sociais significativas e essenciais principalmente para aqueles que 

fazem parte do processo de exclusão social, dando voz para cada um desses sujeitos sociais. Dessa 

busca emancipatória vão surgindo diferentes movimentos: movimento dos trabalhadores sem terras, 

Movimento de Cultura Popular, Movimento de Educação de Base, Movimento de Mulheres, 

Movimento Negro e tantos outros. Santos (1994) compartilha a ideia de que Movimento Negro é 

um “conjunto de ações de mobilização política, de protesto antirracista, de movimentos artístico, 

literários e religiosos, de qualquer tempo, fundadas e promovidas pelos negros no Brasil como 

forma de libertação e de enfrentamento do racismo” (SANTOS, 1994, p.22).  

Nesse sentido podemos entender os espaços de disputas e de representações, com a noção de 

deslocamento adotada por Claudia Miranda (2006).  

As experiências de deslocamento, tentativas de garantir a representação dos grupos 

marcadamente deixados de fora, de grupos que definimos aqui como colonizados no 

interior dos centros de pesquisa, são movimentos de toda ordem que precisam ser 

contextualizados. No caso do Brasil e dos grupos fixados – aqueles com maior 

notoriedade −, a luta pela participação e o reconhecimento está sendo iniciada 

discursivamente, caracterizando-se por uma luta retórica. Ao conectarmos a teoria de 

Fanon e os movimentos dos insurgentes orientados por uma bagagem conceitual 

comum, percebemos uma fase de elaboração de um projeto compartilhado entre 
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diferentes sujeitos de um mesmo grupo, identificados com a luta pela representação e 

reconhecimento do coletivo. (MIRANDA, 2006, p. 98)   

No Brasil, podemos identificar o Movimento Negro como um deslocamento coletivo, que 

tenciona o agenciamento político, epistêmico, histórico e identitário da população negra brasileira, 

uma ação “que tem seu reflexo tanto nos espaços de militância política como nos interesses de 

pesquisa e de produção de conhecimentos”, (MIRANDA, 2006, p. 98) uma luta decolonial que se 

desvincula da acumulação dos conhecimentos eurocentrados.  

Diante das possibilidades que emergem do establecimento legal da Lei 10639/03 que institui 

a obrigatoreidade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, a nosso ver 

impulsionadas pelo movimento de educadoras e educadores comprometidos com uma agenda 

antirracista, algumas pautas de investigação passam a se cruzar com outros temas, tais como: 

currículo e formação docente. As exigências legais do Ministério da Educação (MEC) estabelecidas 

pela reforma da LDB 9394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecem  que 

alguns conteúdos sejam obrigatoriamente estudados, no intuito de construir uma sociedade que 

respeite e reconheça toda diversidade e pluralidade étnica.   

A Lei 10.639/03, o Parecer CNE de Nº 03/2004 e a Resolução de Nº 01/2004 são 

instrumentos legais que orientam e regulamentam as instituições de ensino públicas e privadas 

quanto às suas atribuições para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e para a 

Educação das Relações Étnicos-Raciais. Na política educacional, a Lei 10639/03, constitui o 

estabelecimento das novas diretrizes e práticas pedagógicas de reconhecimento e valorização dos 

africanos e afro-brasileiros no processo de formação nacional, integrando o conjunto de políticas 

que se empenham em estabelecer uma educação de qualidade enquanto um direito institucional. 

A trajetória dos estudos da Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil, constitui uma 

longa caminhada de lutas históricas que ganham maior visibilidade e importância social com a 

publicação da Lei 10.639/03. Uma política educacional que defende e viabiliza uma educação 

centrada na e pela diversidade étnica, traçando novos propostas teóricas-metodológicas para a 

educação das relações étnico-raciais.  

Diante dessa perspectiva de Miranda e Mignolo, compreendemos como é urgente pensar 

outros modos de existência que conteste esse modelo de sociedade baseado apenas na intenção do 

lucro e do acúmulo, tecendo outras possibilidades de existir, valorizando e respeitando a 

diversidade. É urgente problematizarmos a invisibilidade do pertencimento étnico-racial de um 

número expressivo de brasileiros e, portanto, considerarmos o modo de vida de comunidades 
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africanas e indígenas que partem de outras representações e sentidos de mundo social, cultural e 

espiritual que dão equilibram a vida em comunidade. 

É desse enunciado que compreendemos a extensão, o alcance e a importância do Movimento 

Negro na participação e construção das conquistas obtidas, principalmente no campo da educação, 

tendo em vista potencializar a população negra que sofre em uma sociedade de status colonial. A 

população negra pós-colonização seguiu para o enfrentamento de uma nova vida em que a liberdade 

lhes traria outra forma de servidão — a marginalização social. 

CONCLUSÕES 

Observamos que a pauta de discussão, lutas e reivindicações dos Movimentos Negros no 

Brasil estão voltadas para as políticas de integração da população negra em todos os espaços 

sociais, principalmente as políticas educacionais. Das arenas de disputas curriculares mais 

significativas destacamos a escola, por ter em sua estrutura operante uma cultura dominante.  

O Movimento Negro brasileiro vai trabalhar por uma política educacional que reconheça as 

opressões históricas e contemporâneas. Enquanto espaço educativo, de luta política, social e 

pedagógica, resistência e enfrentamento, sobre as injustiças sociais, preconceitos e o racismo. O 

ativismo dos movimentos é “Por uma nova sociedade, que, sendo sujeita de si mesma, tivesse no 

homem e no povo sujeitos de sua História. 

Acreditamos que a Lei 10.639/03, enquanto direito legal, surge como uma proposta de 

educação decolonial, que faz da organização curricular e à prática docente um instrumento de 

promoção social para a população negra, ao orientar seus documentos e conteúdos programáticos 

numa perspectiva positiva da História e Cultura dos povos afro-brasileiros e africanos, que favorece 

a afirmação da identidade negra e problematiza o processo de colonização a partir da 

modernidade/colonialidade (GROSFOGUEL, 2019).     

Nesse sentido, podemos dizer que a agenda antirracista é um desafio permanente e inclui, na 

atualidade, enfrentamentos fundamentais que podem oferecer pontos de contato para outras linhas 

decoloniais, com foco na experiência de resistência dos negros do Brasil. Dessa forma as 

determinações legais, junto aos programas de ações positivas e de combate as discriminações 

raciais formam um mosaico político-epistêmico que nos sugere uma compreensão melhor e 

ampliada do legado anticolonial que caracteriza a luta do Movimento Negro desde o Quilombo de 

Palmares.  
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Resumo 

O estudo apresentado tem a finalidade de examinar as políticas curriculares considerando uma dinâmica que 
envolve os Movimentos Sociais Negros no Brasil a partir de suas propostas de intervenções no campo 
educativo. A relevância da pesquisa está na compreensão da dimensão política e educativa do Movimento 
Negro em defesa de uma (re)existência própria epistemológica, histórica e cultural, por entender que o 
racismo é operante nas disparidades raciais e sociais no processo educativo da população afro-brasileira. A 
partir de uma revisão de literatura, verificou-se o estado do conhecimento sobre a produção de livros de estudos 
didático/literários para a educação das relações étnico-raciais entre os anos de 2003 a 2016, enquanto 
desdobramento das reivindicações do Movimento Negro junto ao Estado brasileiro na luta por construir 
uma sociedade antirracista, privilegiando a educação como espaço fundamental no combate ao racismo e à 
discriminação racial. Teve-se como objetivo principal analisar como a produção de livros de estudos 
didático/literários sobre a educação étnico-racial crescem e incidem na crítica aos currículos prescritos e 
praticados na educação brasileira. O corpus de análise se constituiu a partir do caminho metodológico 
ancorado na perspectiva da Cartografia. Os resultados apontam que apesar dos impasses, a Lei 10639/03 
figura como importante instrumento para a construção de um Projeto Político Pedagógico decolonial, pois 
parte das reivindicações dos Movimentos Negros e afirma a legitimidade dos conhecimentos, na tradição do 
Pensamento negro afrodiaspórico e africano. E como essas produções buscam cumprir com uma agenda de 
política educacional no reconhecimento da diversidade étnico-racial na disposição de uma contra-narrativa 
curricular.  

Palavras-chave: Produção didático-literária; Currículo; Relações étnico-raciais; Pedagogia decolonial; 
Movimento Negro. 
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A RETIRADA DO ESPANHOL E A IMPOSIÇÃO DO INGLÊS COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA OBRIGATÓRIA NA BNCC: RETROCESSOS CURRICULARES E 

IMPOSIÇÕES COLONIAIS E MERCADOLÓGICAS. 

Rafael Lázaro – UNIRIO/UFFRJ 

INTRODUÇÃO 

Discutir a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nos parece essencial dentro de um 

Evento que se propõe a abordar os diálogos, insurgências e políticas no processo pedagógico. 

Torna-se ainda mais expressivo debater sobre como a percepção colonial defendida neste momento 

político permite entender o inglês como língua franca e obrigatória e excluir o espanhol e outras 

línguas estrangeiras (LE) dos atuais documentos oficiais de orientação da educação nacional. 

Entendemos que a escolha do inglês como única língua estrangeira obrigatória nos currículos de 

ensino básico demostra como é nítida a proposta de desintegração dos diálogos com a América 

Latina e que isso representa um projeto que serve diretamente à materialização da colonialidade do 

poder.  

A transferência do poder de maneira arbitrária após o golpe sofrido pelo governo Dilma 

Rousseff acelera algumas propostas relacionadas às políticas educacionais e linguísticas de nosso 

país, culminando na aprovação da Reforma do Ensino Médio. Inúmeras críticas foram e ainda são 

feitas aos encaminhamentos educacionais surgidos a partir da lei.  

Ao tratarmos sobre o ensino de espanhol no Brasil, é relevante que localizemos como esta 

língua esteve inserida nas políticas linguísticas educacionais ao longo da história. Apesar do 

“boom” do espanhol que ocorre após a assinatura do MERCOSUL em 1991, Daher (2006) relata 

que a trajetória do idioma no Brasil não surge a partir daí ou da assinatura da Lei 11.161 de 2005, 

como muitas vezes somos levados a considerar. A pesquisadora aponta que, em 1855, o Colégio 

Pedro II inicia o ensino de língua estrangeira moderna com as línguas francesa e inglesa. A partir 

daí, diversos movimentos políticos educacionais (Reforma Capanema, LDBs e outros) 

regulamentalizaram o ensino de língua estrangeira no Brasil, tendo o espanhol papeis nem sempre 

centrais e, na maioria das vezes, sendo sucumbido pela hegemonia do inglês 

A lei 11.161 de 2005, conhecida popularmente como a Lei do Espanhol, estabelece o ensino 

da língua no Brasil como obrigatório. Rodrigues (2011) descreve como que, para que fosse 

aprovada, a lei precisou se utilizar do aspecto plurilinguista da LDB de 2006 e, ao mesmo tempo, 

não ferir a diversidade defendida pela mesma. Sendo assim, o primeiro parágrafo pontua que o 
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espanhol deverá se “de oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para aluno (...) nos 

currículos de ensino médio (Brasil 2005), permitindo, desta maneira, que escolha da língua 

estrangeira obrigatória ainda estivesse a cardo da comunidade escolar, como direciona a LDB de 

1991.  

Problematizamos aqui que todo esforço para que a língua espanhola fosse inserida nos 

currículos de uma forma pragmática e dentro da legalidade se esvai quando a aprovação da BNCC é 

feita de forma arbitrária, vertical e impõe o inglês como única língua estrangeira obrigatória, 

alterando os princípios linguísticos nacionais para o ensino de LE, seguindo a engrenagem colonial 

na qual estamos dispostos. Foram riscados esforços, histórias e lutas que encaminhavam para uma 

discussão do papel intercultural da LE e que a limitaram a uma ferramenta mercadológica e 

funcional, visão apoiada pelas percepções governamentais recentes. Neste processo de denúncia e 

resistência, iniciaremos agora uma análise das versões da BNCC e os impactos das mudanças 

estabelecidas do conteúdo de língua estrangeira. 

PERCEPÇÕES SOBRE O PAPEL ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: UMA ANÁLISE 

ATRAVÉS DAS VERSÕES DA BNCC 

Sabemos que o desejo por uma orientação curricular que servisse a todo território nacional 

não é recente e que, ao longo da construção da história educacional do país, os movimentos 

educacionais discutiram os formatos e as consequências que a criação de uma base poderia trazer 

para o ensino. Silva e Leite (2018) salientam sobre a importância e influência do terceiro setor, 

fundações ligadas ao mercado capital e a grandes conglomerados que, através do Plano Nacional de 

Educação, pleitearam e conquistaram a inclusão da necessidade de uma base comum. Os autores 

expõem como organizações como Fundação Lemann, Instituto Ayton Senna, Fundação Roberto 

Marinho e outros se articularam na a aprovação através do Movimento Todos Pela Base (MTB). 

Entendemos como o saber é uma ferramenta essencial a ser dominada para que se dê 

continuidade à máquina colonial e, através da inserção em mecanismo institucionais e 

governamentais, esses grandes grupos empresariais, comprometidos em acelerar cada vez mais essa 

engrenagem, conseguem impor suas ideias e objetivos que são excludentes, mantém privilégios e 

subjugam corpos e saberes essenciais na criação de uma sociedade democrática e igualitária. 

Para compreendermos como a percepção do papel da língua estrangeira se alinha aos 

pensamentos conservadores e colônias recentes, traremos uma análise das versões da BNCC de 

LE/Língua Inglesa através de trechos de sua primeira, segunda e terceira (final) versão. Focaremos 
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na oscilação da pluralidade linguística e a obrigatoriedade somente do inglês, assim como sua ideia 

de língua franca adotada pelo documento.  

FUNDAMENTOS E OBJETIVOS: PISTAS DE MUDANÇAS E NOVOS VALORES 

ATRIBUÍDOS A LE 

Para que evitemos redundâncias, focaremos em alguns aspectos específicos em cada versão 

da BNCC. A escolha por esse recorte se dá porque as duas primeiras versões são consonantes em 

suas propostas e diferenciam-se profusamente da versão final. Nosso primeiro destaque vai a forma 

de referir-se ao componente curricular. Diferentemente da última versão que traz o componente 

Língua Inglesa, as duas primeiras versões, respeitando o princípio de pluralidade linguística 

estabelecido pela LDB de 1996, se refere ao componente curricular como Língua Estrangeira 

Moderna. Também já em seu primeiro parágrafo, a primeira versão oferece indícios de qual 

orientação o documento apresentará sobre língua, assim como o destaque dado as vivências e 

experiências linguísticas dos alunos em seu convício social. 

O componente de Língua Estrangeira Moderna deve garantir aos/estudantes o direito à 

aprendizagem de conhecimentos para o uso. Assim, não se trata de compreender um 

conjunto de conceitos teóricos e categorias linguísticas, para aplicação posterior, mas, 

sim, de aprender, pelo uso e para o uso, práticas linguísticas que se adicionem a outras 

que o/a estudante já possuam em seu repertório. (em Língua Portuguesa, línguas 

indígenas, línguas de herança, línguas de sinais e outras) (Brasil, 2015, p.119) 

Percebemos que, além da não especificação de uma LE em particular, a intenção nesta 

versão é de não compreender a língua somente como forma e estrutura, mas sim a existência de um 

foco no uso e nas práticas linguísticas. Além disso, a valorização da vivência do aluno fica nítida 

quando é feita referência a suas experiências com outras manifestações linguística que antecedem 

ao seu estudo de língua estrangeira. A importância da comunidade escolar e a não limitação do 

ensino de inglês e espanhol como LE também são ressaltados neste trecho que que aparece nas duas 

primeiras versões do documento 

Entende-se, ainda, como desafio, a articulação entre línguas estrangeiras, tendo-se em 

vista a pluralidade das ofertas possíveis, não se restringindo apenas ao inglês e ao 

espanhol. Para tanto, e importante que cada comunidade escolar possa, a partir de 

discussão informada e subsidiada pelas secretarias de educação locais, escolher as 

línguas estrangeiras a serem ministradas, levando em conta as realidades locais 

especificas, a exemplo dos contatos com outras línguas em regiões de fronteira ou 
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migração, em comunidades com história de migração, em comunidades indígenas, 

entre outras. (BRASIL, 2015, p.68) 

Entende-se a importância da pluralidade e adaptação da oferta de língua estrangeira a partir 

das características linguísticas da região. Mesmo com a aprovação da lei 11.161/05, que tornava a 

oferta de espanhol obrigatória e de matrícula facultativa, nunca foi rompido o conceito que a 

comunidade escolar deveria escolher qual língua estrangeira deveria ser ministrada.  

Sobre a visão de LE documento aponta para a “(...)superação de uma visão tecnicista da 

língua, limitando-se a explicações gramaticais ou a repetição de frases descontextualizadas, para 

priorizar uma perspectiva discursiva, que coloca ênfase na produção de sentidos. (BRASIL, 2015, 

p. 67). Sabemos que existe uma tradição de ensino de LE no Brasil e que esta, por muito tempo, 

priorizou metodologias tradicionais que entendem a língua somente como estrutura, tornando 

comum a reprodução de práticas de ensino que são baseadas em repetições, lista de verbos, 

traduções ou lista de falsos amigos, no caso da língua espanhola. Essa forma de entendimento de 

ensino de LE foi sendo superada através de colaborações teóricas que direcionam para uma 

abordagem sociointeracional de ensino de LE. Esta abordagem está configurada em documentos 

orientadores institucionais anteriores à BNCC, como os PCNs e OCNs para o ensino fundamental e 

médio que, por muito tempo, serviram de base para que houvesse uma modificação na forma de 

entender o papel da língua estrangeira na escola brasileira, como percebemos neste trecho da 

segunda versão:  

Tendo como marco legal a LDBEN, 9394/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) para Língua Estrangeira Moderna (PCN-LE – terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental, 1998; PCNEM, 2000; PCN+, 2002) e as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (OCEM, 2005) 

constituíram-se, ao longo do tempo, em referencias para diretrizes curriculares de 

estados e municípios da federação, gerando mudanças significativas na educação em 

âmbito nacional. De uma perspectiva que centrava o ensino no conhecimento 

sistêmico da língua, esse conjunto de documentos passou a conferir centralidade ao 

texto em língua estrangeira e ao desenvolvimento da leitura, da escuta, da oralidade e 

da escrita a partir de uma perspectiva discursiva, compreendendo os textos como 

manifestações culturais resultantes de um trabalho conjunto de construção de sentidos. 

(BRASIL, 2016, págs. 119/120) 

O trecho elenca as principais orientações educacionais que foram desenvolvidas ao longo do 

tempo e que elas foram construídas tendo como base a LDB. Ainda se propõe a elucidar como esses 
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documentos influenciaram a construção de orientações ao âmbito dos municípios e estados, 

promovendo uma grande modificação da visão do ensino de língua estrangeira não só como 

sistema, mas por uma perspectiva discursiva.  O documento ainda complementa que, pautado nessa 

trajetória, “a BNCC retoma e atualiza as propostas desse conjunto de documentos, em uma 

perspectiva de educação linguística, intercultural, letramentos e práticas socias” (BRASIl, 2016, 

p.120). 

Em outro momento, o documento enfatiza o papel da LE na construção da identidade do 

estudante através do conhecimento alcançado sobre a identidade do outro.  

Esse desenho de espaços compartilhados redimensiona as relações entre identidade, 

língua e cultura, ora tornando-as relevantes para marcar diferenças, ora 

universalizando o que poderia ser visto como local. (...)Também e no encontro com a 

diversidade que ele/as aprendam a lidar com o novo, o diferente e o inusitado, uma 

capacidade valorizada no mundo contemporâneo, nas relações de convivência pessoal 

e de trabalho colaborativo. (BRASIL, 2015, p.67) 

Essa passagem reforça a importância da LE como ferramenta que objetiva aguçar o olhar do 

aluno para outra cultura para que, a partir deste ato, possa compreender o diferente a ainda 

identificar semelhanças que o faça perceber a pluralidade de uma forma positiva. É importante 

destacar que esses princípios eram enfatizados nos documentos orientadores nacionais já citados e 

que os últimos serviram de referência para a construção de documentos curriculares mais locais, 

como os de estados e municípios.  

CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS: EMBATE ENTRE O USO DE PRÁTICAS SOCIAS E 

HABILIDADES 

Já dissertamos aqui sobre a ingente diferença entre as duas primeiras versões da BNCC e a 

última. Além da imposição do inglês como única língua estrangeira obrigatória nos currículos das 

escolas brasileiras, a organização dos objetivos nas versões foi completamente alterada e representa 

um dos maiores símbolos de como a percepção sobre ensino da disciplina foi modificada.  Na 

primeira versão o texto já revela que o componente Língua estrangeira Moderna organiza os 

objetivos de aprendizagem, partindo de seis campos de atuação humana que delineiam possíveis 

horizontes para a realização das práticas de linguagem (BRASIL, 2016). A segunda versão dá 

continuidade a essa perspectiva e adiciona que: 

Outro avanço da BNCC, em relação aos documentos anteriores, e a elaboração de 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que privilegiam os usos de língua 
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estrangeira, em uma progressão organizada a partir de práticas sociais e de interação 

com textos e temas que podem constituir essas práticas. (Brasil, 2016, p121) 

A escolha em dividir os objetivos por práticas é extremamente significativa no sentido de 

não apontar conteúdos e formas como estes devem ser atingidos em determinada etapa de ensino, 

como aconteceu na versão final. Essa escolha também se aproxima do entendimento da 

heterogeneidade da educação brasileira e de como seria difícil estabelecer conteúdos como metas 

em situações de ensino tão distintas entre si.  

As descrições das práticas, por si só, já evidenciam a intenção dos objetivos de língua 

estrangeira estarem mais além da estrutura linguística, colocando a LE como ferramenta de reflexão 

crítica e formação cidadã dos discentes. Percebe-se a intenção de aproximação com temas 

relevantes à formação do aluno e interação com o mundo a sua volta.  

Em suas organizações, as versões inicias da BNCC dividem os objetivos a partir de 

perguntas “norteadoras” que levam às Práticas Discursivas, dando origem a perguntas que 

fomentam a reflexão crítica do aluno sobre o mundo onde está situado. Destacamos também que 

não há imposição de conteúdos nem de textos ou materiais a serem usados pelo professor e que este 

tem, a partir das questões propostas, autonomia de fazer as escolhas metodológicas e didáticas que 

se adeque mais à realidade que compartilha. Salientamos que esta mesma estrutura é reproduzida 

nas versões iniciais da BNCC do ensino médio.  

Voltamos a problematizar como a homogeneização da realidade educacional brasileira pode 

ser nociva tanto para atuação do professor como para a experiência do aluno na escola. Recordamos 

que a divisão dos conteúdos por habilidades é difundida e vem sendo imposta mundialmente por 

órgãos internacionais ligados ao mercado que veem na educação básica brasileira uma parcela 

financeira importante a ser explorada, como bem retrata a tese de Alice Souza (2019).  

Para além da organização e orientações conteudistas analisadas neste trabalho, é de grande 

relevância que observemos os argumentos dentro das orientações para o conteúdo de Língua 

Inglesa, que sustentam a imposição do inglês como única LE ser ministrada nas escolas. 

Primeiramente, contextualizamos que, no decorrer no seu texto, a versão final da BNCC para 

Língua Inglesa ainda estabelece diálogos que apontam para a formação de um aluno cidadão e da 

interação entre escola, comunidade e uma formação de privilegie uma diversidade cultural. Porém, 

a simples imposição de uma única língua estrangeira para ser ensinada durante toda educação 

básica nas escolas brasileiras já contradiz esses princípios que são distribuídos por todo o 

documento. Em segundo lugar, todo o diálogo com a comunidade acadêmica e colaborações da 
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consulta pública, praticada entre a primeira e segundas versões, foram ignoradas, tornando a BNCC 

o documento aristocrático e vertical. Entendemos que essa escolha destoa da proposta de construção 

de um trabalho intercultural crítico que privilegie a contato com diferentes manifestações culturais  

e destina-se não somente a modificar relações, mas também as estruturas e dispositivos de poder 

que mantém a desigualdade (WALSH, 2009), sendo a LE uma importante ferramenta na busca por 

esse tipo de percepção. 

Já em seu início, as orientações para a língua inglesa dizem que: 

Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e 

participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em 

que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e 

transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. Assim, o estudo da língua 

inglesa pode possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para 

engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento crítico dos estudantes e 

para o exercício da cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de interação e 

mobilidade, abrindo novos percursos de construção de conhecimentos e de 

continuidade nos estudos. (BRASIL, 2017, P.241) 

Em momento algum discordamos do documento sobre a relevância do aprendizado do inglês 

para a participação num “mundo social” e “globalizado”. Porém, entendemos que as destrezas 

descritas no trecho não podem ser atribuídas somente ao ensino de língua inglesa, pois, tomando, 

por exemplo, a língua espanhola, esta é língua oficial em 21 países pelo globo e se configura como 

a segunda língua mais falada do planeta.  Juntando-se a outros idiomas, é latente que o alcance e 

participação do aluno no mundo da informação global não se dá somente pelo aprendizado da 

língua inglesa, mas pelo acesso a outras e diversas manifestações idiomáticas.  

Para justificar essa escolha, o documento, em vários momentos se refere ao inglês como 

língua franca e alega que: 

Em que pese as diferenças entre uma terminologia e outra, suas ênfases, pontos de 

contato e eventuais sobreposições, o tratamento dado ao componente na BNCC 

prioriza o foco da função social e política do inglês e, nesse sentido, passa a tratá-la 

em seu status de língua franca. O conceito não é novo e tem sido recontextualizado 

por teóricos do campo em estudos recentes que analisam os usos de língua inglesa no 

mundo contemporâneo. (BRASIL, 2017, P.241) 

A percepção do inglês como língua franca passa por princípios que remetem ao capitalismo 

e a uma ideia de globalização que se refere uma integração que empenha-se a servir interesses 
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econômicos mundiais, o que vai de encontro exatamente a perspectiva do idioma selecionado pela 

BNCC para as escolas brasileiras. 

Lopes (2008) se refere a subjugação do novo mundo através das explorações potencializadas 

pelas grandes navegações e destaca o importante papel da Inglaterra, ao lado de Portugal e Espanha, 

neste momento histórico. O autor retoma a importância da guerra fria e a divisão do mundo em dois 

blocos, um liderado pela União Soviética e ou outro pelos Estados Unidos da América. 

Concordamos que a vitória do primeiro permitiu grande força imperial ao país. E é essa nova ordem 

que traz o imperialismo estadunidense para dentro das nossas políticas educacionais e linguísticas. 

Os avanços sobre a questão do plurilinguismo e o tratamento dado ao ensino de LE nas escolas 

brasileiras começa a ser alterado mais pragmaticamente depois da LDB/91.  

Lançamos um olhar crítico a esse movimento político-linguístico através de autores que 

tratam da percepção decolonial. Fanon elucida a ideia de que 

Todo povo colonizado — isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de 

inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural — toma posição 

diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. Quanto 

mais assimilar os valores (Fanon, 2008, p. 34) 

Obviamente entendemos que, em sua obra Peles Negras, Mascaras Brancas, o autor estava 

se referindo ao povo antilhano, mais especificamente ao povo negro da região. Porém, nos 

permitimos aqui fazer um paralelo entre o dito pelo autor a realidade do Brasil não como “ex-

colônia” portuguesa, mas ao comportamento ainda subalterno que o nosso país e outros, outrora 

colônias de nações europeias, se colocam diante deste novo modelo imperial liderado pelos Estados 

Unidos. Para nós, a escolha pelo absolutismo da língua inglesa nos contextos escolares reforça essa 

postura e nos convida a discutir que tipo de educação estará sendo ofertada aos nossos estudantes. 

CONCLUSÕES 

O movimento de construção de um documento que orientasse a educação brasileira não é 

novo e já foi precedido por várias outras iniciativas legais. O que as diferencia da BNCC, 

primeiramente, é o caráter prescritivo que a última carrega, diferenciando-se dos PCNs e OCNs, por 

exemplo, que declaravam seu papel de orientação e auxílio do trabalho do docente. Nos salta 

também o fato da Base possuir duas versões anteriores, inclusive a primeira tendo passado por 

ampla consulta pública para que se chegasse a uma versão final em boa parte em nada dialoga com 

as anteriores. No caso de língua estrangeira, restringiu a obrigatoriedade do ensino apenas à 
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disciplina de língua inglesa, ferindo os princípios plurilinguistas e interculturas que vinham sendo 

orientadores do ensino de LE até então. Exploramos como toda a reconfiguração do documento 

deixa de lado a divisão por Práticas Sociais (focada na experiência do aluno e não impositiva sobre 

métodos e conteúdos) e incorpora a divisão por Conteúdos e Habilidades, alinhando-se às 

perspectivas impostas por organismos internacionais de educação.  

Enfim, é latente como toda essa mudança feita de forma tão autoritária e vertical e,  no que 

se refere à disciplina de língua estrangeira, vai de encontro com uma percepção de educação 

colonial que volta a priorizar uma abordagem mais tradicional de ensino de LE e ainda impõe a 

obrigatoriedade de uma única língua. Em um país cercado por outras nações que falam espanhol, 

nos parece até redundante repetir como seria relevante que o ensino do idioma trouxesse 

aproximações importantes culturais, sociais e até mesmo econômicas. Entendemos essa atitude 

como um retrocesso que contribui para uma ideia colonial de desintegração da AL, pois (...) a 

colonialidade do poder faz da América Latina um cenário de des/encontros entre a nossa 

experiência, nosso conhecimento e nossa memória histórica. (QUIJANO, 2005a, p.15). 
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Resumo 

O presente trabalho se propõe a discutir a opção de exclusão do espanhol como disciplina obrigatória 
curricular no ensino básico brasileiro a partir da Base Nacional Comum Curricular e da Reforma do 
Ensino Médio. Tratamos de como a opção do inglês como única língua estrangeira obrigatória se 
aproxima de uma percepção colonial e mercadológica, ferindo o conceito de plurilinguismo que até 
então era defendido pela LDB e outros documentos institucionais que orientam a educação brasileira. 
Para isso, realizamos a análise das três versões apresentadas da BNCC, percebendo o diferentes focos e 
entendimento que se tem de língua estrangeira e denunciando a disparidade da versão final com as duas 
primeiras, apresentadas em momentos políticos diferentes. Abordamos os esforços políticos e 
linguísticos que foram deferidos ao longo dos anos para que, legalmente, o espanhol, língua oficial de 
21 países e da maioria das nações que fazem fronteira como o Brasil, tivesse um lugar de protagonismo 
no currículo das escolas brasileiras. Mesmo tendo a baliza da lei 11.161/05 que torna obrigatória a 
oferta da língua espanhola no ensino médio, o inglês foi delimitado como o único idioma estrangeiro 
obrigatório a ser lecionado. Partimos da ideia de que uma educação Intercultural (Walsh, 2009) e 
Decolonial (Quijano, 2005) em nada se assemelha a imposição legal de uma única LE a ser entendida 
como língua franca, como estabelece a BNCC aprovada em dezembro de 2017. Entendemos também 
que essa nova percepção está em consonância com a visão de educação que se apresenta no atual 
momento político do país.  

Palavras-chave: Currículo; Ensino de Língua Estrangeira; Decolonialidade, BNCC. 
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Resumo 

Este painel põe em discussão desdobramentos de políticas de currículo com bases ou diretrizes 
comuns, sentidos comuns em imagens de livros didáticos e possibilidades de ensino de qualidade social 
humanizadora, de justiça curricular e de justiça social. O objetivo é compreender o processo da política, 
seja por meio de documentos ou de imagens, e suas possibilidades. A metodologia das pesquisas é de 
abordagem qualitativa, com coleta de dados a partir de documentos e de imagens de livros didáticos. 
Teoricamente, as pesquisas se orientam por noções de política de currículo, de livro texto, de 
autonomia docente e de justiça curricular, pautadas em Ball (2005, 2006, 2012),  Hypolito (2019), Lopes 
(2018), Macedo (2019) e Torres Santomé (2013). Na análise, as pesquisas concluem que documentos 
curriculares podem resultar em práticas pedagógicas tecnicistas e gerencialistas, afetando a autonomia 
docente. Quanto às imagens em livros diáticos, tendem a universalização de sentidos comuns e 
estereotípicos a respeito de grupos minoritários, desconectadas da realidade, com predomínio de 
imagens descontextualizadas, privilegiando-se a pessoa urbana, ocidental, adulta, branca, jovem, 
saudável, heterossexual, em condições econômicas satisfatórias e de religião católica. No entanto, as 
pesquisas também compreendem que na política curricular ocorrem disputas entre diferentes 
posicionamentos e concepções, de modo que todo texto político sofre alterações no contexto da 
prática, que é reinterpretado e ressignificado por docentes especialmente, assumindo sentidos e 
significados que envolvem, ativa e reflexivamente, princípios éticos como integridade, coragem, 
confiança, reconhecimento e solidariedade, abrindo possibilidades para um currículo pautado pela 
justiça social. 

Palavras-chave: Currículo; Livro Didático; Imagens; Documentos; Justiça Social 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA CURRICULAR PARA MATO GROSSO: PROMOÇÃO DE 

JUSTIÇA CURRICULAR 

Edna Coimbra da Silva – SEDUC/MT  

Dejacy Arruda Abreu – UFMT 

INTRODUÇÃO 

Os debates em que se discutia a inserção de uma base comum curricular no Brasil advém 

desde os anos de 1980, e com o estabelecimento da Lei de Diretrizes e Bases que ocorreu em 1996, 

essa possibilidade ficou ali registrada em seu artigo 26. Posteriormente foi proposto os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) que não chegou a se tornar obrigatório. Juntamente com esse 

documento se construíra as matrizes curriculares de referência para a avaliação da Educação Básica. 

Os anos de 1990, foram marcados por reformas de cunho neoliberal em diversos países, 

inclusive no Brasil e de acordo com Ball (2005), as políticas educacionais foram centradas no 

currículo, na avaliação e na formação de professores, com o intento de que os objetivos 

educacionais se alinhassem para atender aos interesses do mercado. O processo de centralização 

curricular contribuiria com essa perspectiva. Um currículo centralizado encontrou eco na literatura 
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pedagógica, em que ocorre a defesa de que a escola tem a função de garantir o domínio do 

conhecimento socialmente acumulado ou do conhecimento poderoso. 

Decorrente dessa perspectiva, a demanda por centralizar o currículo se manteve por um 

longo período, e em 2010, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica, isto possibilitou que a necessidade de se estabelecer uma Base 

Comum Curricular constasse no Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014. Esse movimento fez 

o Ministério da Educação (MEC), nesse mesmo ano, iniciar uma consulta aos estados e municípios 

com o intuito de definir a Base Comum Curricular Nacional (BNCC). 

Em meio aos debates, embates, estudos e enfrentamentos de grupos de pesquisadores de 

diversas áreas epistemológicas, a favor e contra os encaminhamentos dessa proposta, no ano de 

2017, o MEC homologa a BNCC aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, mesmo que 

alguns de seus membros tenha mantido posturas contrárias. A partir de então, os Estados e 

Municípios passam a discutir e elaborar seus documentos de referência curricular com base na 

BNCC. 

No ano de 2018, a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT) iniciou o 

processo de construção de um documento de referência curricular para as escolas públicas do 

Estado, sendo que a BNCC foi utilizada como bússola dessa ação. Assim, com a participação dos 

municípios, conselho estadual de educação, sindicato dos profissionais do ensino público da rede 

estadual de Mato Grosso, tiveram início a organização de seus projetos político pedagógicos, com 

base nessas referências curriculares. 

Considerando o que expusemos, o intuito deste artigo, é identificar e problematizar as 

concepções de currículo presentes no Documento de Referência Curricular para o Estado de Mato 

Grosso (DRC-MT) e como estas podem estar, ou não, implicando na construção da justiça 

curricular nas escolas que compõe a rede pública de MT. Defendemos que o documento contém 

marcas gerencialistas podendo gerar formas de controle e regulação das práticas curriculares, 

consequentemente requerendo novas práticas a serviço de uma concepção de currículo com fortes 

traços do neoliberalismo.  Identificamos também, perspectivas de construção de um currículo que 

promova a justiça curricular. 

A construção teórico-metodológica fundamenta-se nos estudos de Ball (2005, 2006, 2012), 

Lopes (2018, 2019) e Torres Santomé (2013) no que se refere as políticas educacionais e de 

currículo, os referidos autores discutem estratégias de controle e regulação das práticas de gestão 
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escolar, do currículo e da docência tendo como base a avaliação com diferentes instrumentos e 

tecnologias. A análise documental foi a base para o estudo que gerou este artigo. 

Este texto está organizado em três seções que se propõe contribuir com a discussão sobre 

políticas curriculares e práticas curriculares. A primeira seção trata das Políticas Curriculares e 

Contextos Escolares. A segunda abordou o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso: 

implicações para as práticas curriculares, e por fim, uma breve discussão sobre essas políticas e a 

justiça curricular. 

POLÍTICAS CURRICULARES E CONTEXTOS ESCOLARES 

A ideia generalizada da falta de qualidade dos sistemas educacionais tem sido a base de 

diversas propostas de mudanças no interior da escola, pois, a escola e a educação são elementos 

essenciais na busca de se alcançar mudanças na sociedade.  

Compreendemos que as instituições escolares têm o dever político de promover a educação. 

Elas podem e devem desempenhar um papel ativo como espaço de resistência e denúncia de 

discursos e práticas que no mundo atual continuam legitimando diversas formas de discriminação e 

exclusão social. Dessa forma, as práticas curriculares ganham papel de destaque na perspectiva de 

se obter a melhoria da qualidade de ensino com base na justiça curricular. 

A justiça curricular está inserida no campo dos estudos curriculares, a partir da configuração 

de um currículo contra hegemônico e totalizante, baseado na compreensão de que os alunos 

possuem diversas heranças culturais, isto faz com que as escolas devessem pensar processos 

diferenciados de proposições e acesso aos conhecimentos. 

Construir um currículo contra hegemônico é uma possibilidade de assumir a educação fora 

do viés habitualmente oferecido pelos sistemas escolares.  E de acordo com Torres Santomé (2013, 

p. 10), essa nova conduta de:  

Comprometer-se com uma educação crítica e libertadora obriga a investigar em que 

medida os objetivos, conteúdos, materiais curriculares, metodologias didáticas e 

modelos de organização escolar são respeitosos com as necessidades dos distintos 

grupos sociais que convivem em cada sociedade. Sob essa perspectiva, a escola pode 

auxiliar na construção de mundo mais humano, justo e democrático. 

Considerando o papel da escola alertado pelo autor, compreendemos que os processos de 

gestão e organização da escola e da educação por meio das políticas curriculares, implicam em 
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sentido e significado para as práticas escolares, possibilitando a regulação das práticas curriculares 

por intermédio de exames e processos de avaliação, resultando em um possível endereçamento da 

docência rumo a uma identidade regulada e controlada por ações de uma cultura gerencialista. 

No contexto escolar, Ball (2012) entende que as ações gerencialistas possibilitam que a 

gestão escolar produza práticas pedagógicas que geram concepções e práticas curriculares e demais 

organizações do processo de trabalho na escola orientadas pelos interesses do neoliberalismo como 

uma estratégia econômica.  

As interpelações gerencialistas passam a ser a base das políticas curriculares. Mesmo que o 

documento da BNCC (2017), bem como, o DRC-MT (2018) afirme que esta não seja prescritiva, 

pois é só uma referência curricular, o que se constata é que os exames e os sistemas de avaliação 

agem como processos reguladores das práticas curriculares e das decisões pedagógicas das escolas, 

isso ocorre por intermédio dos exames, dos índices de desempenho, ou até mesmo pelos materiais 

didáticos pedagógicos disponibilizados às escolas. 

As políticas curriculares são apresentadas aos docentes como sugestão, porém na prática, as 

orientações encaminhadas pelos órgãos gestores indicam que a base das decisões curriculares deve 

pautar-se nas proposições curriculares enviados as escolas, isto é, nos parece ser parte da estratégia 

gerencialistas. Se os resultados de melhoria não forem alcançados, ou é porque as unidades 

escolares não aplicaram adequadamente a proposta ou por terem realizado alguma outra proposta, 

ou seja, assim ocorrendo uma responsabilização da comunidade escolar via autoadministração. 

No entanto, como afirma Ball, Maguire e Braun (2016), as escolas são espaços privilegiados 

de produção de políticas, de adaptação, de resistência. As políticas que adentram o espaço escolar 

são submetidas a processos de interpretação, reinterpretação, tradução, criação e recriação pelos 

sujeitos que a compõe. Essa perspectiva da prática curricular, para uma prática pedagógica 

emancipatória-democrática e com justiça curricular é encontrada em trechos das políticas 

educacionais e na política curricular em análise. 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA CURRICULAR PARA MATO GROSSO: IMPLICAÇÕES 

PARA AS PRÁTICAS CURRICULARES NAS ESCOLAS 

O processo de organização do DRC-MT (2018) contou com a colaboração de diversos 

atores, tais como: Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso, Conselho Estadual de 

Educação, Conselhos Municipais de Educação, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de 

Mato Grosso, Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino Superior, dentre outros. Para organização 
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deste documento realizaram-se encontros, consultas online sobre o assunto e coube a SEDUC/MT, 

a finalização do processo e disponibilização do documento final, via web. 

O DRC-MT (2018) está estruturado em quatro cadernos, o primeiro: Documento de 

Referência Curricular para Mato Grosso Concepções para a Educação Básica; o segundo refere-se 

ao Caderno de Educação Infantil; o terceiro ao Caderno dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

e o quarto intitula-se Caderno dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Nesse texto, fizemos a 

análise com foco no primeiro caderno. 

A promessa de melhorar a qualidade da educação tem sido a justificativa para muitos que 

defendem a inserção de uma base nacional comum nos currículos escolares do Brasil. Essa mesma 

perspectiva se faz presente no DRC-MT (2018), quando esse apresenta suas intencionalidades ao 

declarar que: “[...] com a finalidade de impactar qualitativamente na aprendizagem dos estudantes.” 

(MATO GROSSO, 2018, p. 04). Ao longo desse documento, em diversos pontos, registra-se a 

intenção de alinhar os princípios das Diretrizes Curriculares de Mato Grosso aos preceitos da 

BNCC. 

Considerando essas primícias do DRC-MT (2018) com vistas a alcançar a qualidade na 

educação, a BNCC, para Lopes (2018, p. 28), propõe que todas as escolas “[...] sigam a mesma 

proposta curricular e a mesma orientação pedagógica, com a ideia de que, com isso, as metas de 

aprendizagem serão garantidas [...].” Essa mesma perspectiva de que todas as escolas de Mato 

Grosso tenham a BNCC como base, também se faz parte do DRC-MT ao declarar: “[...] com base 

nele, as escolas da rede pública estadual, assim como instituições de ensino de outras redes que dele 

fizerem uso, subsidiarão a reelaboração de seus Projetos Pedagógicos, a fim de adequá-los ao 

disposto na Base Nacional Comum Curricular. ” (MATO GROSSO, 2018, p. 03). Essa proposição 

ignora que as unidades escolares não possuem as mesmas condições e suas realidades sociais e 

econômicas são distintas, resultando em processos de ensino e aprendizagens diferentes. Em virtude 

dessas realidades, é importante considerar a autonomia das escolas na construção ou ação do 

currículo. Essa realidade nos possibilita afirmar que a escola mediante sua realidade singular e 

plural pode ela mesma constituir e fortalecer os princípios básicos de seu currículo o que corrobora 

com os estudos de Lopes (2018, p. 29), ao compreender que: 

Professores e professoras com formações diferentes, escolas com diferentes condições 

de trabalho, história de vida diferentes dos alunos e alunas, docentes com salários e 

comprometimentos distintos com a prática educacional, interesses diferentes e, 
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sobretudo, relações dinâmicas entre sujeitos e contextos farão com que o currículo seja 

interpelado de forma diferente.  

Essas interpelações diversificadas caracterizam as ressignificações de documentos que 

orientam verticalização de processos escolares. 

Outra questão observada no decorrer desde estudo, foi que, alguns documentos curriculares 

anteriores a BNCC, como as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (1999), 

colaboraram  com a influência e a adesão à concepção de formação por competências em que se 

presume o homem como recurso humano e não como sujeito, conferindo-lhe a feição de um “objeto 

do capital moderno”. Nessa perspectiva, a formação humana por competência visa a preparação do 

sujeito com o objetivo de atender as necessidades do mercado regulado pelo neoliberalismo. A 

proposta da BNCC está pautada em uma formação por competências e habilidades, essa mesma 

configuração se evidencia no DRC-MT (2018, p. 9), quando ele recupera essa concepção formativa 

e filia suas ações nas: “dez competências gerais destacadas pela BNCC [...] e que direcionam e 

articulam todo o trabalho com o desenvolvimento humano integral, no Documento de Referência 

Curricular para Mato Grosso [...]”, ancorando-as nas dez competências. De acordo com Macedo 

(2019, p.47) “[...] ao trazer de volta as competências [...] a política curricular brasileira assume seus 

vínculos com um movimento internacional que, sob a governança da OCDE, vem pondo em prática 

avaliações internacionais comparativas.” 

A compreensão de que os pressupostos que orientam a BNCC estão relacionados a uma 

educação que se distancia da possibilidade de alcançar uma educação com justiça social é algo que 

fica implícito nos direcionamentos dessa base. Nesta direção, Lopes acredita que:  

[...] me parece necessário confrontar uma série de pressupostos que subjazem o 

projeto da BNCC e que não vem sendo posto em questão [...] a insistência em um 

vínculo imediato entre educação e desenvolvimento econômico, a valorização do 

caráter salvacionista da educação [...] a redução da educação a níveis de aprendizagem 

e ao fortalecimento de garantias sociais de que todos os alunos e alunas terão 

credenciais/padrões de aprendizado uniformes [...] a suposição de que os docentes não 

sabem o que fazer nas escolas sem uma orientação curricular comum. (2018, p. 26) 

Muitos desses mesmos pressupostos estão presentes no DRC-MT. Um exemplo é a relação 

entre política curricular e a formação docente que é apresentado no DRC-MT como um dos eixos 

fundamentais para que haja êxito no desenvolvimento da política proposta: 

[...] a implantação e implementação da BNCC nas redes de ensino deverão acontecer 

em sintonia com todos os elementos que dela derivam, ou seja, há de se ter 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 898 

preocupação com os objetivos estruturantes do currículo, os procedimentos 

metodológicos, a avaliação e, principalmente, com a formação dos profissionais da 

educação. (MATO GROSSO, 2018, p. 100) 

As análises indicam que a concepção de educação e currículo que orienta o DRC-MT é 

restrita, e tem como base as competências e habilidades para direcionar a educação infantil e o 

ensino fundamental. Entende-se que os docentes podem ter suas ações reguladas e controladas, a 

autonomia docente no processo de ensino aprendizagem são alvos das ações dos gestores 

educacionais, pois “[...] o controle sobre o cotidiano escolar em muito passa pelo controle da 

formação docente.” (HYPOLITO, 2019, p. 196). 

Estudiosos como Lopes (2019), Hypólito (2019) e Macedo (2019) defendem que as práticas 

curriculares são essenciais na concretização de mudanças que se pretendem alcançar na educação. 

Assim, existe uma tendência em centrar no currículo as possibilidades de reforma do processo 

ensino aprendizagem, pois o currículo escolar pode potencializar os resultados das mudanças 

almejadas. 

Entende-se que por meio de práticas curriculares pode se obter uma educação mais 

igualitária, uma sociedade mais inclusiva, justa e democrática (TORRES SANTOMÉ, 2013). A 

construção formativa de um sujeito com visão e atuação crítica podem proporcionar o alcance de 

uma sociedade mais igualitária. Educar cidadãos democráticos e justos implica no desenvolvimento 

de práticas curriculares em que se considerem as inúmeras diferenças e conteúdo que vivenciamos 

diariamente para além do currículo oficial e do que é imposto pelo sistema educacional, 

contribuindo para uma educação emancipadora e consequentemente, segundo Torres Santomé 

(2013, p.10), para justiça curricular, pois, 

[...] referir-se à justiça curricular implica considerar as necessidades do presente para 

em seguida analisar de forma crítica os conteúdos das distintas disciplinas e das 

propostas de ensino e aprendizagem com as quais se pretende educar as novas 

gerações e prepará-las para a vida. (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 10). 

As concepções de currículo que encontramos no DRC-MT estão pautadas em competências 

e habilidades conforme esclarece o documento ao salientar que: 

no Ensino Fundamental, cada área de conhecimento é composto por um conjunto de 

competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao 

longo dos nove anos [...] para garantir o desenvolvimento das competências 

específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades que 

expressam as aprendizagens essenciais que devem ser garantidas aos estudantes nos 
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diferentes contextos. As habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de 

conhecimento – aqui entendidos como conteúdo, conceitos e processos [...] (MATO 

GROSSO, 2018, pp. 16-17) 

Esta definição tem como base o alinhamento das práticas curriculares com os preceitos 

estabelecidos pelos organismos internacionais que pregam a necessidade de que os sistemas 

educacionais sejam alinhados aos interesses do neoliberalismo e neoconservadorismo. Os efeitos 

negativos dessas ações tendem a contribuir para a desvalorização das escolas públicas, aumentando 

assim, a exclusão social e distanciando a educação da justiça social. 

De acordo com Albino, Silva (2019, p. 140), “[...] a formação por competências visa a 

preparação do homem para atender às condições contemporâneas de produção de bens e serviços 

em suas novas formas de organização do trabalho.” Entende-se que a educação passa a ter uma 

perspectiva reducionista do conhecimento direcionando o processo de ensino e aprendizagem ao 

desenvolvimento de técnicas se distanciando da possibilidade de um aprendizado crítico com 

condições de transformar a realidade no qual se insere o educando. 

Outra marca de concepção de currículo que se encontra no DRC-MT é: “as características 

mencionadas nas dez competências [...] contemplam os quatro pilares da educação sugeridos por 

Delors [...] os quatro pilares são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser [...]” (2018, pp. 51-52). Ao atrelar o currículo a essa perspectiva podemos ter a 

concretização de práticas curriculares nas escolas de Mato Grosso pautadas no desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que atendam aos interesses do mercado (MACEDO, 2019). 

Com base em estudos de Ball (2006); Ball, Maguire e Braun (2016), afirmamos a 

perspectiva de que as escolas fazem políticas e podem ressignificar essa política no cotidiano 

escolar, pois o próprio DRC-MT registra que: 

[...] destaca-se a importância em considerar que os documentos curriculares são 

direcionadores e articuladores e não o currículo em si. Os currículos são produzidos, 

significados e ressignificados nas práticas sociais vivenciados no contexto diário das 

escolas, sendo documentos de referências curriculares elementos para tal produção. 

(MATO GROSSO, 2018, p. 13).  

As análises do DRC-MT (2018, p.19), indicam ainda que: “[...] o currículo, dessa forma, é 

construído na prática de significações, tendo como base a experiência dos sujeitos em uma realidade 

educativa, deve possibilitar a pluralidade, a autonomia em um ambiente democrático para o 
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desenvolvimento da cidadania.” Esse enxerto indica que se pode desenvolver práticas curriculares 

que colaboram com a justiça curricular defendida por Torres Santomé (2013, p. 09), uma vez que:  

A justiça curricular é o resultado da análise do currículo que é elaborado, colocado em 

ação, avaliado e investigado levando em consideração o grau em que tudo aquilo que é 

decidido e feito em sala de aula respeita e atende às necessidades e urgência de todos 

os grupos sociais.  

Entendemos que as políticas educacionais não são meramente “implementadas” ou 

“implantadas” pelos sujeitos que compõem a escola. Nela haverá um processo de interpretação, 

reinterpretação, significação. tradução, criação e recriação da política. Por isso, entendemos ser 

possível a construção de um currículo que privilegie a construção de uma educação que vislumbre a 

justiça social para uma práxis educativa humanizadora. 

CONSIDERAÇÕES 

O Documento de Referência Curricular para Mato Grosso se pauta em um discurso 

normatizador e regulador, principalmente no que se refere a sua intencionalidade de alinhamento 

das políticas de avaliação, formação docente e currículo. As mudanças a serem provocadas pelo 

DRC-MT podem ocorrer não só nos currículos, mas também na organização da sala de aula e da 

própria escola. Mas, com base em nossos estudos, compreendemos que os docentes, no processo de 

apropriação dessas diretrizes, podem ressignificar a perspectiva tecnicista e gerencialistas presente 

nesta política curricular.  

Quando o DRC-MT/2018 privilegia um currículo com base nas competências e habilidades, 

tendo como fundamento uma homogeneização cultural, essa postura poderá contribuir, segundo 

Hypolito (2019, p. 195-196) para “[...] um empobrecimento curricular. A justiça curricular que seria 

possível com uma melhor distribuição de conhecimento, muitas vezes, precisa ser desigual. Não se 

pode aceitar uma escola pobre para as populações pobres.” 

Os textos das políticas educacionais podem ser ressignificados no contexto da prática. As 

unidades escolares e os indivíduos que nela atuam não são determinados. No espaço escolar 

ocorrem disputas envolvendo as diferentes abordagens e concepções e todo texto político sofre 

alterações no contexto da prática sendo reinterpretado e ressignificado, assumindo novos sentidos e 

significados. 

Portanto, consideramos que o DRC-MT (2018) possibilita importantes reflexões para o 

coletivo das unidades escolares de Mato Grosso, podendo garantir que os docentes das escolas 
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realizem reflexões que gerem a melhoria da qualidade da educação dos estudantes de diferentes 

realidades. 

Considera-se que as definições de currículo expostas no DRC-MT (2018) estão permeadas 

por marcas gerencialistas e tecnicistas e isto pode resultar em práticas curriculares que não 

corroborem para a justiça curricular. Porém encontra-se também lacunas no referido documento que 

podem possibilitar a construção de práticas curriculares que auxiliem na construção de educação 

com justiça social. 
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Resumo 

A educação brasileira atualmente está sendo reorganizada a partir de uma base curricular como fonte de 
orientação, a Base Comum Curricular Nacional (BNCC), homologada em 2017. Este artigo analisa o 
Documento de Referência Curricular (DRC-MT) para o ensino de Mato Grosso, que entrou em 
vigência no ano de 2018, construído sob influência da BNCC. O objetivo desse estudo é identificar 
como as concepções de currículo presentes no primeiro caderno desse Documento voltado à Educação 
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Básica podem implicar, ou não, no desenvolvimento de justiça curricular em escolas que compõe a rede 
pública de ensino do estado de  Mato Grosso. Com base nos estudos de Ball (2005, 2006, 2012), Lopes 
(2018, 2019), Torres Santomé (2013), entre outros, identificamos perspectivas de direcionamento das 
DRC-MT/2018 quando privilegia um currículo baseado em competências e habilidades, tendo como 
fundamento uma homogeneização cultural, o que, na constituição de práticas curriculares, pode resultar 
em práticas pedagógicas com profundas marcas tecnicistas e gerencialistas. Isto, por sua vez, configura 
um trabalho docente controlado e regulado, vindo a provocar fragilidade na autonomia desses 
profissionais e, consequentemente, o distanciamento do processo de ensino e aprendizagem de 
qualidade social humanizadora. Na contramão dessa perspectiva, encontramos no DRC-MT/2018, 
ressignificações do tecnicismo e do gerencialismo, possibilitando aos docentes, no contexto da prática, 
reinterpretar o Documento de Referência Curricular com vistas a uma justiça curricular. Em suma, 
compreendemos que as escolas, ao desenvolver essa política curricular, podem reinterpretar o DRC-
MT e construir um currículo marcado menos pelo gerencialismo e mais pela justiça social. 

Palavras-chave: BNCC; Prática Curricular; Autonomia Docente; Gerencialismo; Justiça Curricular. 

JUSTIÇA CURRICULAR E AS VOZES AUSENTES DE UM LIVRO DIDÁTICO DO ENSINO 

MÉDIO 

Juliana Mezomo Cantarelli – UFPel/IFFar  

Jucilene Oliveira de Moura – SME/UFMT 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a educação brasileira passou por várias transformações ao longo dos tempos. 

Essas se referem desde a obrigatoriedade, gratuidade e universalização da educação básica, 

primeiramente no ensino fundamental e após sendo contemplado também o ensino médio, passando 

pela inclusão e retirada de disciplinas, até os recursos pedagógicos disponibilizados pelo Governo 

Federal, entre esses, o Livro Didático. 

Desse modo, percebe-se que no Brasil o livro didático sempre esteve atrelado as políticas 

educacionais, sendo uma importante ferramenta pedagógica, mas também política presente no 

cotidiano escolar. Entretanto, esses livros geralmente são percebidos como “neutro” e “científico”, 

rigorosos e coerentes aos modelos teóricos da atualidade. 

Contudo, é importante lembrar que segundo a LDB 9394/96, “Art. 22. A educação básica 

tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

Sendo assim, o livro didático deveria atentar-se para além do conteúdo científico e específico 

trabalhado pela disciplina. Deveria prestar atenção na maneira que o conteúdo pode ser trabalhado, 

seu objetivo, além de contemplar sua relação com a vida e a sociedade na qual o aluno está inserido, 
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visto que, trazendo a “cultura oficial”, contribuirá na construção do modo de ser, entender, pensar e 

agir de cada cidadão. 

Assim, essa pesquisa de caráter qualitativo, através da análise de livro, tem como objetivo 

discutir e problematizar as vozes ausentes em um livro didático de Biologia do 1º ano do Ensino 

Médio. O referido livro foi disponibilizado em 2016, através do PNLD – Plano Nacional do Livro 

Didático – e ainda é utilizado por muitos docentes da rede pública de educação, visto que sua 

validade se dá pelo período de 4 (quatro) anos.  

A análise foi realizada a partir da construção de um quadro metodológico fundamentado nos 

escritos de Torres Santomé (2013), que enfatiza os personagens como alguém de quem se fala, 

podendo ser homem, mulher ou coletivos, com ou sem nome próprio. Também, aponta como 

importante destacar a idade e a raça, bem como o âmbito da ação e a própria ação que o 

personagem está executando. Todavia, a construção de um quadro de análise de livros não é algo 

fechado ou predeterminado, mas construído a partir do que está sendo analisado, podendo variar em 

cada trabalho.  

Para tal foram analisadas as imagens fotográficas de pessoas do sexo masculino e sexo 

feminino, bem como suas respectivas legendas. A opção pela disciplina de Biologia se deu 

considerando que os temas abordados já fazem parte do cotidiano vivido pelos estudantes, além de 

ser de amplo conhecimento que a transdiciplinariedade deve ser um comprometimento de todas as 

áreas de formação do aluno.  

Cabe destacar que em nenhum momento o conteúdo especifico da disciplina foi avaliado ou 

colocado em questionamento, visto que, além de não ser essa a intenção do trabalho, não se tem os 

conhecimentos necessários para tal ação. O interesse nos livros didáticos se dá em função de 

entendê-los como ferramenta política além de pedagógica. Além disso, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais afirmam que mesmo tratando as áreas em separado devido as suas especificidades, elas 

estarão integradas através dos temas transversais que abordam questões sociais que fazem parte da 

vida dos seres humanos e, direta ou indiretamente, perpassam por todas as áreas de conhecimento. 

Cabe de antemão destacar que mesmo sendo a interdisciplinaridade uma questão pertinente, 

constante e recorrente nos documentos do Governo Federal, na prática ainda é um caminho pouco 

percorrido, não só pelos professores, mas inclusive pelo próprio Ministério da Educação. Esse, 

através de sua política de avaliação do livro didático, disponibiliza os que contemplam todos os 

aspectos legais previamente estabelecidos pelo próprio governo. Isso significa que determinados 
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pontos que fazem parte dos princípios defendidos pelo Ministério passam despercebidos ou são 

ignorados pelo mesmo na avaliação. 

O livro didático analisado chama-se “Biologia Moderna” e faz parte do rol de materiais 

pedagógicos da editora Moderna Ltda. Essa, incorporada em 2001 ao grupo espanhol Santillana que 

tem forte presença não só no Brasil, mas em toda América Latina. O livro em questão é apresentado 

em volume único e sua edição é de 2016, tendo validade para 4 anos. Ofertado pelo MEC – 

Ministério da Educação, através do PNLD como uma das possibilidades de escolha dos professores 

das escolas públicas, entre os livros de Biologia. 

Entretanto, ao utilizar um livro didático não se está ensinando/aprendendo somente a 

disciplina em questão, no caso, Biologia. Mas, muito mais que isso, “estamos enseñando (y 

aprendiendo) cómo es el mundo, cómo ha llegado a ser así, quién ha contribuido a ello y de qué 

manera, qué vale la pena y qué es insignificante” (BLANCO GARCIA, 2006). 

Ensino e aprendizagem para além da disciplina não são evidenciados no transcorrer do livro 

didático quando se analisa as 23 (vinte três) representações de pessoas. Dessas, 4 são apresentadas 

em forma de desenhos e 19 em fotografias. 

Primeiramente, analisando as 23 ilustrações, destaca-se que nenhuma delas é constituída 

pela imagem de uma pessoa preta (termo utilizado pelo IBGE). Porém, a lei nº 10.639 de 09 de 

janeiro de 2003, afirma que "Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 

oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira”. 

Desse modo, se os referidos conteúdos devem ser ministrados no âmbito de todo currículo 

escolar independente da disciplina, como conceber um livro didático que exclui completamente de 

suas páginas qualquer representação de uma raça que não só contribuiu para a construção do País, 

mas que representa grande parte da população brasileira. Conforme a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) de 2016, os brancos não constituem a maioria da 

população do Brasil, ao contrário, representam algo em torno de 44%, enquanto os pardos e pretos 

somam 56%.  

Apesar disso, um livro didático que faz parte das salas de aulas em diferentes pontos do 

Brasil, não representa através de suas imagens nenhuma pessoa a qual grande parte dos estudantes 

que usufrui do material pode se identificar e reconhecer. Os próprios Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, já em 1997 (p.12), apontavam que “Não se pode mais postergar a 
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intervenção no Ensino Médio, de modo a garantir a superação de uma escola que, ao invés de se 

colocar como elemento central de desenvolvimento dos cidadãos, contribui para a sua exclusão”. 

De acordo com Torres Santomé, 

Intervenções curriculares que promovem a exclusão são aquelas nas quais as culturas 

presentes na sociedade são ignoradas; nas quais podemos constatar por meio dos 

materiais curriculares, das bibliotecas e dos recursos educativos em geral, que existem 

silêncios muitos significativos sobre as realidades que formam nosso mundo. 

Eliminando sua presença e suas vozes se facilita a reprodução dos discursos 

dominantes de cunho racista, classista, sexista, homofóbicos, etc. (TORRES 

SANTOMÉ, 2013, p. 239). 

Discursos dominantes que mesmo indiretamente corroboram com a discriminação e o 

preconceito ainda enraizado na sociedade brasileira. Porém, os discursos dominantes divulgados 

pelo senso comum colocaram o Brasil como um país não preconceituoso e discriminatório, em que 

brancos e negros convivem em perfeita harmonia. Entretanto, após uma rápida vasculhada na 

internet se percebe as inúmeras reportagens e denuncia de violência sofrida não só por negros, mas 

também por homossexuais, mulheres, enfim, por todas as “minorias” presentes no Brasil.  

Bourdieu afirma que 

[ ] para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 

desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos 

do ensino médio que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios 

de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. 

Em outras palavras, tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam eles de 

fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar sua sanção às 

desigualdades iniciais diante da cultura (BOURDIEU, 2007, p. 53). 

Cultura que, muitas vezes, silencia ou torna imperceptível a exclusão de pessoas de cor preta 

e parda no livro didático analisado, como também a insignificante presença das mulheres e dos 

papéis a elas atribuídos. As poucas vezes em que as mulheres aparecem no livro em questão, suas 

imagens servem para ilustrar as situações e não destaca r a pessoa, como ocorre com a maioria dos 

homens apresentados. Essa diferença é exemplificada nas imagens em anexo e suas respectivas 

legendas. 

Percebe-se que na figura 1 o destaque é dado ao lago americano, suas condições e 

consequências, ou seja, toda ênfase na situação e não na “astrobióloga” que a executa. Além disso, 
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a imagem coloca a “Astrobióloga” coletando a amostra in loco e não a analisando no laboratório, 

local em que a pesquisa de fato se concretiza. 

Segundo Barbara Cobo, coordenadora de População e Indicadores Sociais do IBGE, “A 

mulher tem a escolarização necessária ao exercício da função, consegue enxergar até onde poderia 

ir na carreira, mas se depara com uma ‘barreira invisível’ que a impede de alcançar seu potencial 

máximo”. Esse fato pode estar relacionado com os papéis de gênero culturalmente associados a 

homens e mulheres na sociedade. De acordo com o informativo do IBGE (2018), intitulado 

“Estatísticas de Gênero: Indicadores sociais das mulheres no Brasil”, o que se espera, se permite e 

se valora culturalmente na sociedade em relação a homens e mulheres é diferente e isso terá um 

impacto em todas as esferas de suas vidas, podendo determinar suas escolhas e consequentemente, 

seu futuro.  

Já a segunda fotografia (figura 1) identifica o “homem” como um dos maiores divulgadores 

da ciência contemporânea, destacando seu “humor refinado e a ironia". Contudo, se reflexiona 

quanto à necessidade da imagem e legenda para ilustrar o tema abordado no capítulo 1 “Biologia: 

ciência e vida”, subitem 1.1 “Fundamentos do pensamento científico e surgimento da Biologia”, ou 

se a mesma está para dar ênfase a um homem, branco, estrangeiro, adultos e que pode ser irônico e 

ter senso de humor, mesmo quando trata de  um assunto tão complexo e importante como a ciência. 

Deste modo, ao longo das 23 (vinte e três) imagens encontradas, apenas 3 são de mulheres 

sozinhas, realizando alguma atividade. Como na fotografia da astrobióloga, nas outras duas (figura 

2) a ênfase também é atribuída à ação praticada ou instrumento utilizado, por isso nenhuma delas é 

apresentada pelo seu próprio nome. Através das legendas percebe-se que o destaque não é dado 

nem a mulher, nem a cientista e nem ao seu trabalho, mas ao microscópio.  

As outras duas vezes em que o sexo feminino está presente, mesmo que acompanhada, é 

para ilustrar uma situação presente no capítulo 11, intitulado “Bebês de proveta e clonagem”. A 

imagem utilizada exemplifica as diferenças entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos através de 

duas irmãs adolescentes e um casal de irmãos ainda crianças. Entretanto, percebe-se nas fotos a 

presença dos estereótipos de beleza ainda presentes na sociedade através de pessoas loiras, olhos 

claros, magras, saudáveis ou de belezas exóticas como pessoas ruivas que em nada tem a ver com a 

realidade da maioria da população brasileira. Portanto, mais uma vez o livro didático não utiliza os 

temas da biologia para contemplar a diversidade e a cultura brasileira, proporcionando aos 

estudantes exemplos próximos da sua realidade cotidiana. 
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Todavia, mesmo que não seja intencional, diferente das 3 imagens de mulheres apresentadas 

no decorrer do livro, tem-se 18 somente de homens. Desses, 11 apresentados pelos seus próprios 

nomes, sendo todos adultos, brancos, estrangeiros (europeus ou americanos), saudáveis e 

protagonistas de alguma ação no âmbito científico, como no exemplo abaixo.  

Contemplando as demais imagens do livro, tem-se 7 delas que apresentam homens sem 

identificá-los nominalmente, mas complementando ou identificando uma determinada situação, 

como por exemplo, uma pesquisa, uma observação, uma corrida. Desse modo, as imagens não 

necessariamente deveriam ser de homens, pois o sexo não mudaria o enfoque do tema ou da ação, 

como demonstra a figura 5. 

Ainda em relação às imagens, uma merece destaque em função não só do que reproduz 

visualmente, mas também pela legenda e contexto que apresenta. Em relação ao contexto, a questão 

maior não trata da relação de 2 homens (pai e filho), mesmo que sejam as figuras dominantes no 

livro. Mas, por estar em um capítulo intitulado “Fotossíntese e quimiossíntese”, de um livro 

didático para estudantes brasileiros, que tem 45% do seu território coberto pela maior floresta 

tropical do mundo e que ilustra o tema referente à “alimentação das plantas” com a imagem e a 

legenda de uma lavoura de algodão americana.  

Em relação à contextualização dos temas a partir da realidade dos alunos, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio assinalam que se deve discernir contextualização de 

banalização dos conteúdos. Entende-se a contextualização  

como recurso pedagógico para tornar a constituição de conhecimentos um processo 

permanente de formação de capacidades intelectuais superiores. Capacidades que 

permitam transitar inteligentemente do mundo da experiência imediata e espontânea 

para o plano das abstrações e deste para a reorganização da experiência imediata de 

forma a aprender que situações particulares e concretas podem tem uma estrutura geral 

(BRASIL, 1998, p. 47 e 48). 

Em relação à contextualização destacam-se ainda as 4 imagens trazidas pelo livro em forma 

de desenho(figura 7). Essas representam “cromossomos, ciclo da vida, órgão sexual e genes”, pois 

quando o corpo apresenta uma conotação, mesmo que implícita a questões sexuais, mesmo sendo 

para apontar pontos que envolvem a reprodução, a imagem se dá em forma de desenho e não 

fotografia, como se fosse um robô.  

Os desenhos da figura 7 servem para demonstrar, conforme a legenda, a herança de 

cromossomos que se recebe do pai e da mãe, em função da liberação do espermatozoide e do óvulo. 
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Entretanto, na imagem, o que diferencia o pai (homem) da mãe (mulher) não são os órgãos sexuais 

e reprodutivos distintos nas duas pessoas, mas as “mamas”. Essas estão perceptíveis somente na 

imagem que representa o sexo feminino, tanto na mãe, como na filha, ou seja, conforme esses 

desenhos os homens não possuem mamas. Assim, visualmente percebe-se que o homem não é 

desenhado com seu órgão sexual reprodutor o qual libera o espermatozoide, sem mamas, sendo o 

umbigo o que mais se destaca na referida imagem. 

Corroborando, a figura 8 ilustra o “ciclo da vida”. Apresenta o homem de lado, 

“escondendo” todos os seus órgãos sexuais e reprodutores, enquanto a mulher é apresentada de 

frente, tendo novamente as mamas como o destaque do que a simboliza como figura do sexo 

feminino. Entretanto, o jornal “Estado de São Paulo do dia 23/08/2017” aborda resultados de uma 

pesquisa na matéria intitulada “Brasileiras ainda sofrem preconceito ao amamentar em público”. A 

reportagem traz uma situação que não é incomum para as mulheres que amamentam no Brasil. 

Conta uma entrevistada que estava em um restaurante em Santos (SP) com seu marido  e o filho de 

4 meses que quando acordou foi conduzido ao seio para ser amamentado e o garçom pediu que ela 

se dirigisse a outro lugar porque poderia “atrapalhar outros clientes”. Quando perguntou qual a área 

específica para amamentação ele a recomendou usar o banheiro. 

Na mesma perspectiva, a revista Crescer, em matéria do dia 13/10/2015 aponta que 47% das 

mulheres brasileiras afirmaram que sofreram preconceito amamentando em público. Este dado 

coloca o Brasil em primeiro lugar no tema, entre os 10 países pesquisados, mesmo todos tendo 

ciência de que o ser humano, como todo animal mamífero, tem seus filhos alimentados através das 

mamas das fêmeas. “Mas o homo sapiens é um animal cultural, e no mundo da cultura o seio 

feminino pode perder a preeminência biológica de sua função e tornar-se a base de diferentes 

representações, como (...) o erotismo.” Entretanto, como parte da cultura, nem todas as sociedades 

tem o seio como um elemento erótico. (SANDRE-PEREIRA, 2003, p. 474). 

No entanto, percebe-se que na cultura brasileira o seio está ligado ao erótico, motivo que se 

torna “vergonhoso” amamentar em público, visto que a mama estará amostra. Esse fato sofre a 

influência do pensamento judaico cristão, divulgado pela igreja que associa o corpo ao pecado, 

contribuindo para a não naturalização de determinadas ações, como a de amamentar.  

Corroborando com os questionamentos de como o livro trata as questões que envolvem o 

corpo, destaca-se ainda mais duas imagens na figura 8, que tratam dos órgãos sexuais e genes 

masculinos. A primeira delas é usada para identificação das partes do aparelho reprodutor, 

apresentada no livro como membro isolado, não contendo os outros componentes que formam o 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 909 

corpo humano. Assim, a foto do corpo descontextualizado desconecta-se da sexualidade, cumpre 

sua função de somente nomear as partes necessárias ao estudo. Apoiando a análise, a imagem 

seguinte apresenta o corpo inteiro de um homem, porém, não com seus órgãos sexuais nitidamente 

identificados, ou seja, um corpo aparentemente discordante da vida real. 

Como um tabu, a nudez torna-se vergonhosa em função do corpo estar atrelado às relações 

sexuais e não entendido dentro da amplitude do qual faz parte. Entretanto, quanto mais se esconde 

ou se disfarça a nudez, mais se pode contribuir para que os estudantes tenham acesso a informações 

que não condizem com a realidade e que colaboram para o preconceito, a discriminação e a 

subjetivação do corpo ainda tão presente na sociedade. Todavia, a escola que tem profissionais 

capacitados para tal, deveria ser o local onde os estudantes adquiram o conhecimento necessário em 

relação ao corpo e suas funções, sejam elas de reprodução, como de saúde, autoestima, alimentação, 

enfim, tudo que faz do corpo o templo para uma vida longa e feliz. 

Finalizando as imagens, mesmo expondo um padrão considerado “normal” de meninas e 

meninos em função da aparência de cada um, por exemplo, meninas de cabelos longos e meninos 

curtos, a figura três é a única do livro que possivelmente grande parte dos estudantes terá chances 

de se identificar. Porém, se a imagem for analisada em função de todas as características atribuídas 

aos personagens, pode-se constatar a não presença de pessoas negras (como nas demais imagens do 

livro), com alguma deficiência física, fora dos padrões estéticos, como por exemplo, mais gordas, 

etc.  

Assim, mesmo a foto retratando “a manutenção da vida de um ser vivo” e se propondo a 

ilustrar questões relacionadas ao metabolismo, acaba expondo um determinado padrão de 

adolescentes que não representa a inclusão a qual a escola, segundo as leis, deve se propor. 

CONCLUSÃO 

Entende-se o livro didático como ferramenta pedagógica e política que pode ser utilizado de 

acordo com o modelo de sociedade que se prioriza, mesmo que disfarçadamente, visto que seu 

conteúdo considerado “oficial” passa a não ser questionado por grande parte dos estudantes. Com 

isso, muito do que é apresentado acaba sendo naturalizado e aceito como verdadeiro ou que 

realmente tem valor.   

Desse modo, percebe-se a importância de pensar as questões sociais no currículo escolar, 

especialmente a partir do livro didático e de sua autoridade para a (des)construção do olhar do 
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estudante sobre si, sobre todas as “minorias” e as relações de força e poder presentes na sociedade 

contemporânea. Afinal, um livro que discrimina mesmo que veladamente as mulheres, os negros, os 

índios, os próprios brasileiros e brasileiras, acaba contribuindo, independente da intenção, para com 

o preconceito e a discriminação de gênero, raça, bem como, reproduzindo estereótipos na 

sociedade. Preconceito e discriminação que assinala o futuro de muitos estudantes que acabam 

aceitando sua função e condição dentro da sociedade, reprimindo seus sonhos e desejos.  

Percebe-se, então, que há um longo caminho a percorrer em relação ao currículo escolar. 

Caminho de luta por uma educação que realmente considere a justiça curricular em seu 

planejamento e ação, proporcionando a todos os estudantes do país a oportunidade de se construir 

como um ser humano livre e igual. Livre para lutar pelas suas perspectivas, por um mundo mais 

solidário e compartilhado, sabendo que as tarefas a serem realizadas ao longo da vida não são 

aptidões inatas, mas construídas para determinar o “lugar” de cada um dentro desse mundo tão 

injusto e desigual. Assim, entender que os papéis de cada um não devem estar atrelados e 

predeterminados, nem pela raça, nem pelo gênero, nem pelo credo ou condição socioeconômica. 

Acredita-se que a escola e seus professores devem ter consciência da importância de se lutar 

por um projeto de educação mais justo e humano, e para tal a reflexão torna-se fundamental. Afinal, 

“[...] não somos neutros, somos seres sociais portadores de visões de mundo e de perspectivas de 

interpretações parciais, mesmo sendo altamente competentes em nossos conhecimentos e práticas 

educacionais” (CAREGNATO, PINHO, 2013, p. 190). Consequentemente, sem refletir sobre as 

questões que compõem a justiça curricular e a busca por uma escola que vise à igualdade de direitos 

e possiblidades, independente do sexo pertencente, outras forças continuarão a fazê-lo, 

“maquiando” o currículo, inclusive através do livro didático, mesmo sem a percepção de muitos 

docentes.  
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Figura 4 

 
 

Figura 5 

 
Figura 6 

 

Obs: A figura estava acompanhada da seguinte legenda: “Sabe-se, atualmente, que as 

plantas produzem seu próprio alimento a partir de energia luminosa e de substâncias simples 

obtidas no ambiente: gás carbônico e água. Essas substâncias originam moléculas orgânicas ricas 

em energia, que sustentam as atividades vitais das plantas e dos outros seres vivos. Na imagem, 

plantação de algodão (Estados Unidos, 2014.)” 
Figura 7 
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Figura 8 

 
 

Figura 9 

 

Resumo 

A educação brasileira passou por várias transformações ao longo dos tempos. Essas se referem desde a 
gratuidade e universalização da educação básica, até recursos pedagógicos, como o Livro Didático. Esse 
é uma das ferramentas presente nas escolas públicas do Brasil, por meio do PNLD – Plano Nacional 
do Livro Didático. Porém, além de um instrumento pedagógico que abarca os conteúdos legais é 
também político, direcionando modos de pensar, ser e agir. A partir desse entendimento, essa pesquisa 
de caráter qualitativo, tem como objetivo discutir as vozes ausentes em um livro didático de Biologia do 
Ensino Médio, distribuído pelo governo federal. Foram analisadas imagens que representam 
separadamente pessoas do sexo masculino e feminino, bem como, idade, raça, nacionalidade, ação, etc., 
considerando para tal o conceito de Justiça Curricular e os estudos sobre análise de livro texto de 
Torres Santomé (2013). Acredita-se que  professores precisam ter consciência da importância de 
“treinar” o olhar para além dos conteúdos da disciplina, pois se a escola não visar à igualdade, 
independente do sexo pertencente, outras forças continuarão produzindo um currículo injusto por 
meio do livro didático. 

Palavras-chave: Ensino Médio; Justiça curricular; Livro didático. 

CURRÍCULO E CULTURA ESCOLAR: ANÁLISE DE IMAGENS DE LIVROS DIDÁTICOS NA 

PERSPECTIVA DE TORRES SANTOMÉ 

Ozerina Victor de Oliveira – UFMT 

INTRODUÇÃO 

Nesta pesquisa problematiza-se distorções presentes em livros didáticos enquanto material 

curricular. Por contingências históricas, delimita-se a pesquisa na análise de imagens de livros 

didáticos de Língua Espanhola para turmas de 1ª Primaria de uma escola pública da comunidade 
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autônoma da Galicia, da província de A Coruña.  Busca-se respostas sobre o tratamento dado às 

diferenças culturais nos livros didáticos, focalizando o silenciamento de algumas culturas, tais como 

as vozes presentes e/ou ausentes nas imagens dos livros. Em seu desenvolvimento, recorre-se à 

abordagem qualitativa de pesquisa, fundamenta-se nos estudos de Torres Santomé (1998; 2011; 

2013; 2017). A empiria da pesquisa compõe-se por meio da coleta de dados de 3 volumes do livro 

Lengua 1º Primaria (2018), da editora SM. 

Inicialmente apresenta-se um panorama histórico sobre livros didáticos, destacando-os como 

instrumento para difundir informações, conteúdos e valores, de acordo com interesses dominantes 

em cada período histórico. Sobretudo como instrumento valioso na (con)formação das ideais e 

consciências que as sociedades desejam construir. Discute-se currículo, cultura, e a ideia de 

[con]formação de um sentido comum. Nessa lógica, sistemas educativos têm sido objeto da 

legislação, de imposição de filosofias educativas e de orientações práticas que negligenciam 

aspectos cruciais, como a seleção da cultura. Afirma-se a necessidade de repensar conteúdos 

selecionados nos currículos, de modo a contemplar aspectos como a inclusão, a representação, o 

reconhecimento, as contribuições e a valorização de grupos e culturas presentes por meio das 

pessoas nas salas de aula e na sociedade. Observam-se distorções de informações assim como a 

ocultação de aspectos referentes à realidade social, econômica, política e cultural. Reafirma-se os 

livros didáticos como mecanismo e produto político que difunde e defende crenças, valores, 

concepções teórico-metodológicas, contribuindo com a (con)formação de um sentido comum para 

as práticas curriculares.  

LIVROS DIDÁTICOS: PANORAMA HISTÓRICO 

Registros históricos indicam que um dos primeiros livros didáticos foi publicado em 1658, 

de Iohannes Amos Comenius, Orbis sensualium pictus. Nesta obra (2017) aparecem as primeiras 

tentativas de recomendações didáticas, incluindo-se ilustrações como parte das lições e como 

estratégia para facilitar aos leitores a compreensão das informações escritas e a sua aprendizagem. 

As imagens teriam a função de substanciar a informação escrita e de tornar mais atraente a leitura, 

no sentido de ensinar a ler sem esforço e sem tedio. Também havia a intenção de abordar o mundo 

real, com a pretensão de mostrar de maneira condensada tudo que naquele momento histórico se 

conhecia sobre a realidade material, o ser humano e Deus.  

Torres Santomé (1998, p. 154) destaca a coerência do material, de modo que não 

apresentava realidades fragmentadas aos alunos, fazendo com que em todo momento possa ser 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 915 

captada a natureza global da experiência e da realidade humana; a inseparabilidade entre o sensível 

e o intelectual, entre a memória, a percepção, o conceito, a imagem e a palavra. Nota-se que a obra 

de Comenius (2017) constitui-se em uma tentativa de recopilar todo o saber humano, com vistas à 

permanência do conhecimento, à verdade eterna, em razão de sua dependência e revelação divina. 

Essa obra foi utilizada por pelo menos dois séculos seguintes. A história dos livros didáticos 

culminam com a difusão do catecismo. Nessa lógica, a educação constituía-se como instrumento 

para evangelização e cristianização, materializando-se em cartilhas que difundiam a doutrina cristã. 

Investia-se no ensino da leitura para capacitar as pessoas a ler a bíblia com autonomia.  

Segundo Torres Santomé (1998) o movimento enciclopedista marca significativamente os 

livros didáticos. O ritmo acelerado de construção de conhecimentos no século XVII impulsiona a 

elaboração de materiais que pudessem ordenar e sistematizar todo o conhecimento produzido nesse 

período. Todavia, anos depois, os livros didáticos não atendiam de fato a sua função. As 

informações científicas chegavam com até um século de atraso. Foi durante a revolução Francesa 

que se elaborou um decreto sobre a composição de livros destinados à instrução pública. Na ocasião 

o documento orientava que os livros didáticos deveriam ser elaborados por especialistas. Assinala-

se que o surgimento dos sistemas escolares é acompanhado pelo livro didático. Tanto a Igreja 

quanto o Estado se constituíram como as principais instituições com poder de controle sobre a 

edição dos livros didáticos. Nessa perspectiva, os livros precisam  

[...] de aprovação oficial do Ministério ou Conselho de plantão, representam e 

traduzem, teoricamente, a visão oficial, a interpretação autorizada dos requisitos para 

considerar uma “pessoa educada” e, em geral, a definição institucional de “cultura”; 

isto é, o que por tais termos entendem o Estado e/ou os Estados autônomos. No fundo 

isto não passa de uma imposição autoritária do que é ou não bom, válido, certo, etc., e, 

ao mesmo tempo, de suas dimensões antagônicas (TORRES SANTOMÈ, 1998, p. 

157). 

Os livros didáticos constituem-se como instrumentos valiosos na (con)formação das ideais e 

consciências que as sociedades desejam construir. Por exemplo, na Alemanha, nos anos de 1930 “os 

livros-texto desempenharam um importante papel na construção de uma consciência anti-semita; 

mais tarde, na década de 40, o nazismo refletido nos manuais escolares chegou a ser um dos focos 

de atenção dos poderes políticos” (TORRES SANTOMÉ, 1998, p. 158). 

O controle que os governos exercem sobre os livros didáticos é preponderante à ideologia 

política dominante em cada período histórico. Em ditaduras políticas, a legislação tende a ser muito 
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mais restritiva. Por exemplo, na Espanha, a Lei de 1º de 1939 aprova a primeira lista de livros 

escolares para uso nas Escolas nacionais de Ensino Primário e também por meio da Lei de 1945, 

estabelece em seu artigo 48 que os livros escolares em todas as escolas espanholas terão de ser 

aprovados pelo Ministério da Educação Nacional, quanto ao seu conteúdo e confecção, sem as 

quais não poderão ser utilizados nos primeiros anos de ensino nem como livros de leitura. Ademais, 

“os tendentes à formação do Espírito nacional deverão ser aprovados pelos organismos 

competentes” (BELTRÁN apud TORRES SANTOMÉ, 1998, p. 158). 

Pondera-se que, ao se decretar oficialmente os conteúdos culturais e as destrezas necessárias 

para considerar-se um cidadão e cidadã educados, há o perigo de impor determinados 

conhecimentos, conceitos, procedimentos, valores e concepções da realidade, em detrimento de 

outros. Segundo Torres Santomé (1998), os livros didáticos condicionam em grande medida as 

maneiras de desenvolver um projeto curricular e fecham o currículo. Creditar todo respaldo 

pedagógico nesses materiais “traduz uma notável desconfiança nas capacidades e formação do 

professores” (TORRES SANTOMÉ, 1998, p. 159). 

Considera-se que as políticas curriculares tendem a ser dependentes dos sistemas de valores 

hegemônicos em cada sociedade, e os materiais curriculares são os meios aos quais se recorre para 

garantir seu controle e vigilância no cotidiano escolar. 

Embora os livros didáticos sejam um dos recursos mais utilizados por professores e 

professoras, estes os abondam investindo em metodologias que permitem maior envolvimento 

dos/com os alunos e alunas, de modo que seja possível re-construir e ressignificar suas práticas. 

CURRÍCULO, CULTURA, E [CON]FORMAÇÃO DE UM SENTIDO COMUM 

Torna-se cada vez mais urgente pensar políticas educacionais fundamentadas na premissa de 

que os alunos não precisam abandonar suas identidades culturais para aprender e que essas 

diferenças sejam um valioso ponto de partida. Nesse sentido, é preciso questionar “em que medida a 

seleção de conteúdos culturais com os quais se trabalha nas salas de aula tem como objetivo 

fundamental preservar os interesses de determinados grupos hegemônicos e construir relações de 

poder a seu serviço” (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 12). O propósito é pensar uma educação 

pautada em princípios mais justos e democráticos. 

Sob a atual política de urbanização, vive-se imerso em obsessão por criar espaços privados 

de moradia, lazer e cultura, como se fossem pequenos fortes que podem garantir a segurança 
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daqueles que se sentem ameaçados. Por outro lado, a população mais pobre encontra-se segregada 

nos bairros-guetos. “Os guetos são os lugares onde habitam os expulsos e os não admitidos; não são 

espaços escolhidos, mas assentamentos forçados, cárceres abertos nos quais as pessoas moram 

contra sua vontade” (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 55).  

Nesse contexto, o outro, o diferente que se aproxima das “bolhas protetoras” é tradado como 

suspeito até passar por um rígido controle de identificação, de modo que se prove sua adequação às 

regras de exclusão e inclusão que regem a ocupação do espaço. Face a isto, vive-se um estado de 

exceção, uma suspensão de direitos em que possíveis suspeitos sofrem medidas severas de coerção. 

Ressalta-se que as políticas educacionais têm o compromisso de [re]conceituar valores como 

o de justiça e solidariedade. Assevera-se que a exigência de maior segurança possível para todos os 

cidadãos, “demanda de uma sociedade justa e que garanta condições e recursos mínimos para que 

cada pessoa possa desenvolver todas as suas potencialidades como ser humano, é parte das 

exigências com as quais os Estados modernos foram formados” (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 

62). 

Reitera-se que o desafio atual é consolidar ações políticas de justiça redistributiva e de 

representação com procedimentos mais democráticos, com vistas a construir consenso ético 

possível sobre a cidade e a cidadania que se almeja. Assim, é substancial a defesa de políticas que 

promovam a justiça social, entre elas a educacional. Para tanto, defende-se a ideia de justiça 

curricular (TORRES SANTOMÉ, 2013). Isso implica em considerar necessidades do presente para, 

em seguida, analisar de forma crítica os conteúdos das distintas disciplinas e das propostas de 

ensino e aprendizagem com as quais se pretende educar as novas gerações.  

Nas instituições escolares estudantes se sentem estranhos a cada dia do ano letivo, fora uma 

ou outra amizade construída à margem da escola, “estes estudantes não encontram ninguém que os 

entenda, que fale de seus problemas, suas preocupações, suas necessidades, das coisas que 

acontecem no seu bairro, das razões pelas quais sua vida é do jeito que é e por que não é melhor” 

(TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 10). 

Mais do que nunca, a educação não pode ser um instrumento que gere ódio e que sirva para 

romper laços com a própria família ou com grupos de origem. Educar é adverso à formar seres 

desvinculados socialmente, sem raízes ou tradições culturais. 

Conforme Torres Santomé (2013), os sistemas educativos têm sido objeto de legislação, da 

imposição de filosofias educativas e de orientações práticas que descuidam aspectos cruciais, como 
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a seleção da cultura. É preciso repensar os conteúdos selecionados nas instituições escolares de 

modo à contemplar aspectos como a inclusão, a representação, o reconhecimento, as contribuições e 

as valorizações de grupos sociais e de culturas que estejam presentes nas salas de aula e na 

sociedade.  

Ademais, sem a devida valoração às diferenças culturais, corre-se o risco de cair em 

ceticismo normativo perigoso, reforçando situações de injustiças. O que consiste em avaliar de 

modo positivista qualquer comportamento ou rito específico de uma cultura; fazendo alusão àquilo 

que, como não é comum em nosso ambiente, não podemos nem devemos valorizar. É recorrente em 

projetos de educação multicultural, oferecidos nas escolas, se ter a sensação de que se trata de “uma 

espécie de feira de culturas, fazendo uma competição entre elas para ver qual é mais pura, inocente 

e antiga” (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 11). 

Sob essa lógica, corre-se o risco de se cair em “um multiculturalismo anedótico”, limitando-

se à informação descontextualizada para dar a sensação de atenção à diversidade. Isso pode ser 

observado quando, nos materiais curriculares, se faz referência a dados, imagens isoladas, confusas 

ou distorcidas da história, da cultura e da situação atual de minorias.  

Frente a tais riscos, propõe-se nesta pesquisa a análise de possíveis distorções a partir das 

imagens de um material didático de língua espanhola de 1º Primária, adotado por um centro escolar 

de uma comunidade autônoma da Galiza. 

VOZES PRESENTES/AUSENTES: CULTURAS SILENCIADAS  

As disciplinas, os conteúdos, a organização do currículo e os materiais didáticos, em 

especial os livros, contribuem com um sentido comum sobre a lógica da organização social da 

escola. 

Essa luta entre hegemonização da cultura e respeito à diferença pôde ser observada nesta 

pesquisa, ao se analisar imagens em livros didáticos. Na análise destacam-se imagens de modo que 

se evidencie informações, conteúdos, qualidade das mesmas e suas contribuições no sentido de 

proporcionar aos alunos a construção de conhecimentos e a compreensão crítica da realidade. 

No tratamento dos dados tabulam-se imagens em que aparecem crianças e adultos, 

destacando suas características étnico-raciais, o sexo e o contexto em que são apresentados, 

conforme os quadros 1, 2 e 3. Neles, há a tentativa de universalização de sentidos comuns 

estereotípicos a respeito de grupos minoritários. 
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Nota-se que o percentual de pessoas brancas representadas no material é superior aos demais 

grupos. Em relação às crianças pardas e negras, juntas somam pouco mais que 20% das imagens. 

Quanto aos adultos, estes grupos sequer atingem esse percentual. No caso dos indígenas e amarelos 

os dados são mais críticos, juntos somam, no quadro das crianças 3.7% e dos adultos apenas 1.3%. 

Ademais, as imagens destes dois últimos grupos caracterizam estereótipos, pois as culturas e os 

povos são representados enfatizando seu exotismo, “destacando sua distância e, portanto, seus 

aspectos mais chocantes e pitorescos. Eles são tratados como realidades excepcionais e, portanto, 

sem a possibilidade de serem comparados com a própria realidade” (TORRES SANTOMÉ, 2013, 

p. 272). 

Na atenção dada à diversidade racial, as pessoas representativas de grupos étnico-raciais 

aparecem em grupos de inventores, conforme figuras 1 e 2. Nesse caso, as pessoas possuem nome 

próprio e fazem parte de um contexto. No entanto, este é um exemplo do “tratamento Benetton”, 

uma estratégia de modelo publicitário utilizado pela empresa multinacional Benetton em que 

contempla-se imagens das diferenças, injustiças e problemas sociais, porém, de forma despolitizada, 

induzindo à ideia de harmonia e paz mundial. As poucas imagens que aparecem pessoas negras 

estão descontextualizadas e não possuem nome próprio, servindo apenas para tratar o conteúdo da 

unidade. 

Os dados evidenciam desconexão com a realidade, pois predominam imagens de pessoas 

sem contexto, privilegiando-se o mundo urbano, ocidental, com pessoas adultas, brancas, jovens, 

saudáveis, heterossexuais, em condições econômicas satisfatórias e de religião católica.  

No tocante ao contexto rural, este está quase invisível e, quando representado, aparece como 

uma realidade alheia, pois são imagens de pessoas em férias ou lazer, apreciando apenas o que o 

lugar tem a oferecer de pitoresco ou agradável, conforme pode-se observar na figura 3. 

Assevera-se que a realidade que se constrói, por meio das imagens nos livros didáticos em 

análise, silencia e/ou inferioriza o diferente, os grupos minoritários, vindo a caracterizar posições 

racistas, sexistas, classistas e homofóbicas. Por conseguinte, são compatíveis com o senso comum 

resultante de longos processos educativos e representam poderes dominantes. 

No caso do sexismo, ilustrado na figura 4, tenta-se relacionar diferenças biológicas 

atribuídas ao sexo, naturalizando desigualdades. Nessa lógica, “homem seria diferente da mulher na 

estrutura cerebral, fruto da importância de determinados hormônios e da rede de neurônios que eles 

constroem, o que explicaria as opções profissionais que os homens e as mulheres costumam 

escolher” (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 257).  
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Nas imagens que destacam as profissões, 54% são de homens e 45% são de mulheres, 

aparentemente, o mundo masculino e feminino encontram-se bem representados, considerando que 

o percentual da diferença entre ambos está equilibrado. Todavia, chama atenção os números 

referentes à profissão docente. Mesmo em uma profissão em que predomine mulheres, esta aparece 

majoritariamente representada por homens.  

Nesse caso, evidencia-se a distorção sobre gênero, confirmando visão sexista, dificultando 

uma compreensão crítica da realidade, pois o que se produz, contribui com a naturalização do 

discurso racista, sexista, classista e dos estereótipos que as ideologias dominantes colocam em 

circulação. Essas visões podem parecer, aos olhos dos alunos naturais, objetivas, lógicas e únicas; 

são elas que formarão e representarão o senso comum e, “portanto, estamos perante estratégias de 

manipulação que funcionam como fábricas de elaboração de consentimentos ou, mais 

especificamente, de obter dos alunos o “consentimento sem consentimento” (TORRES SANTOMÉ, 

grifos do autor, 2013, pp.257-258). 

O perfil de ser humano exigido pelas políticas curriculares guiadas pelas concepções 

neoliberais, neocolonialistas ou conservadoras tende a instrumentalizar o sistema educativo para 

conformar personalidades compatíveis com tais conceções e, “las características de un ser 

neoliberal y conservador pasan a complementarse y reforzarse mutuamente-aunque en algún 

momento pontual pueden producirse algunas contradiciones” (TORRES SANTOMÉ, 2017, p. 71). 

Pontuamos que as políticas educacionais comprometidas com a justiça social podem 

encontrar ressonância nos princípios de redistribuição e reconhecimento (FRASER; HONNETH, 

2006). As política neoliberais ou neocoloniais impulsionam a negação de direitos à uma grande 

parcela da população, a qual se encontram marginalizadas, sem acesso aos recursos mínimos para o 

exercício de sua cidadania. 

Nessa perspectiva, políticas curriculares, docentes e instituições escolares, comprometidos 

com a justiça curricular, enfrentam o desafio de debater ativa e reflexivamente princípios éticos 

como: integridade, coragem moral, respeito, humildade, tolerância, confiança, responsabilidade, 

justiça, sinceridade e solidariedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises sinalizam que os livros textos são instrumentos majoritariamente utilizado nas 

escolas como fonte de conhecimento e informação e, se constitui como um manual escolar que 
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contém a informação necessária para que os alunos possam comprovar que cumprem os requisitos 

para serem aprovados nas diferentes disciplinas. Ademais, podemos dizer que são o instrumento 

através do qual ocorre a reprodução do conhecimento acadêmico, necessário para provar e 

sobreviver nas instituições acadêmicas. “Conhecimento que pouco tem a ver com que essas mesmas 

pessoas utilizam em sua vida cotidiana para compreender as situações das quais participam e 

elaborar propostas de ação em sua comunidade” (TORRES SANTOMÉ, 1998, p. 155). 

Os livros didáticos também cumprem a função de representar e traduzir, teoricamente, a 

visão oficial, a interpretação autorizada dos requisitos para se considerar que uma “pessoa é 

educada”, ou seja, a definição institucional de “cultura” (TORRES SANTOMÉ, 1998, p.157) nesse 

sentido também se constitui como uma imposição do que é considerado bom, válido ou legítimo de 

ser ensinado nas escolas e, se configuram como um meio de reproduzir e difundir aquilo que se 

considera como cultura valiosa, ou o capital cultural das classes sociais ou grupos que detém poder 

na sociedade.  

Livros didáticos também são mercadorias e se constituem como objeto de negócio 

econômico para os que se dedicam à sua edição e comercialização. O material apresentado nesta 

análise não é reutilizável, pois os alunos escrevem no material, como se fosse um caderno. 

Sob esse prisma, os livros didáticos seguem a lógica do modelo de sociedade em que se 

vive, portanto, são produtos de consumo. A durabilidade “do produto” é de um ano, ou de um curso 

acadêmico, para o consumidor-estudante, enquanto que para o produtor-editor é de uma maior 

duração, pois apenas com algumas alterações simples, como mudança da capa, pequenas alterações 

ou correções de conteúdo, o produto se presenta no mercado como “novo”. Deste modo, “os 

maiores lucros vão para o editor capitalista que vê como seus produtos têm uma caducidade rápida 

e um mercado de consumo garantido” (TORRES SANTOMÉ, 1998, p.164). 

O material em análise apresenta muitas distorções informativas, evitando temas conflituosos 

como, por exemplo, a questão da imigração na Europa. Os imigrantes de outros continentes, quando 

aparecem, estão sempre numa situação pacífica e de assimilação da cultura local, são apresentados 

de forma esteriotípica ou como grupos sociais praticamente inexistentes no mundo real, como é o 

caso dos povos originários das Américas, africanos, mulçumanos, ciganos, asiáticos, comunidade 

LGBTT, entre outros. Além da omissão das dimensões culturais, também evidencia-se ocultação de 

aspectos referentes a temas como a realidade social, econômica e política, pois os ambientes 

representados nas imagens remetem sempre à ideia de uma sociedade ordenada, pacífica em seus 
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aspectos culturais, econômicos, políticos e religiosos. Assim, são ocultadas perspectivas cruciais e, 

em geral conflituosas que não são tratados nos materiais didáticos. 

Por fim, reafirma-se que os livros didáticos são um produto político e se constituem como 

instrumento para difundir e defender concepções pedagógicas, ideológicas e políticas, crenças e 

valores de determinados grupos sociais. Eles serão decisivos na conformação de um sentido comum 

para o currículo, para as práticas pedagógicas. No entanto, compreende-se que tanto alunos, como 

os professores não são passivos a essas distorções e ocultação de informações presentes nos 

materiais didáticos manifestam suas resistências. Cotidianamente, professores/as reinventam suas 

práticas pedagógicas, reconstroem e ressignificam o currícculo.  
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ANEXOS 

Tabela 1. Imagens em que aparecem crianças 

CRIANÇAS 
Nº DE VEZES QUE 

APARECEM 
PORCENTAGEM 

BRANCAS 269 72.7% 
PRETAS 25 6.7% 
PARDAS 62 16.7% 

AMARELAS 13 3.5% 
INDÍGENAS 1 0.2% 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela 2. Imagens em que aparecem adultos 

ADULTOS 
Nº DE VEZES QUE 

APARECEM 
PORCENTAGEM 

BRANCOS 107 75% 
PRETOS 5 3% 
PARDOS 20 14% 

AMARELOS 9 6% 
INDÍGENAS 1 0.7% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Tabela 3. Contextos de imagens em que aparecem crianças e adultos 

CONTEXTOS EM QUE 
APARECEM 

Nº VEZES QUE 
APARECEM 
CRIANÇAS 

Nº VEZES 
QUE 

APARECEM 
ADULTOS 

PORCENTAGEM 

URBANO 93 51 28% 
RURAL 10 4 2.7% 

SIN CONTEXTO 230 53 55% 
FANTASIA (NO REAL) 16 30 8.9% 

OUTROS (marítimo, neve) 21 4 21% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figuras 1 e 2 

  
Fonte: ACENSIO, 2018. 
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Figura 3 

 
Fonte: ACENSIO, 2018. 

Resumo 

Apresenta-se a análise de um libro didático de Língua espanhola de 1ª Primaria de escola pública da 
comunidade autônoma da Galicia, província de A Coruña-Espanha. Fundamenta-se nos estudos de 
Torres Santomé (1998; 2011; 2013; 2017), para quem os livros didáticos constituem-se como produto 
político, difundem e defendem crenças, valores, concepções teórico-metodológicas e contribuem com a 
(con)formação de um sentido comum para as práticas curriculares. O objetivo da pesquisa consiste em 
analisar imagens dos livros, destacando o que está presente e/ou ausente. Utilizam-se a abordagem 
qualitativa de pesquisa e sua empiria compõe-se por dados coletados de 3 volumes do livro Lengua E 
1º Primaria (2018), editora SM. Das imagens do livro em análise, depreendem-se reprodução de 
preconceitos e estereótipos em relação à gênero, raça, classe social e grupos etnicos minoritários, 
distorções de informações bem como a ocultação de aspectos referentes à realidade social, econômica, 
política e cultural. Conclui-se que perspectivas cruciais e conflituosas não são abordadas no material 
didático analisado e que a cultura encontrada nas imagens pertence a um ser humano neoliberal.  

Palavras-chave: Livro didático. Cultura. Imagens. Currículo. 
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Resumo 

A violência escolar, não difere das formas de violência praticadas na sociedade, mas existem formas de 
violência que são da escola, consideradas simbólicas em que os sujeitos da ação as executam 
normalmente, de forma natural por conta das desigualdades sociais, de gênero, de raça, dentre outras. Já 
as manifestações de violência que surgem nas escolas, podem ser frutos de ações violentas que ocorrem 
na sociedade, criminalidades como furtos, roubos, depredações de prédios, invasão, causando brigas, 
chacinas, entre um grupo contra outro grupo, ou um indivíduo contra outro ou contra os outros. Neste 
painel iremos apresentar três estudos acerca da temática em que o primeiro teve como objetivo analisar 
e compreender os desdobramentos da violência armada para as aulas de educação física e para a escola, 
localizada em uma região de constantes conflitos armados entre os traficantes e a polícia no Rio de 
Janeiro. O segundo estudo o objetivo foi de comparar os estudos de Oliveira (2007) que aplicou 
questionário sobre bullying, durante as aulas de educação física, com os estudos de Zequinão et al 
(2019), verificou-se as possíveis associações do bullying em Portugal e no Brasil, para saber se houve 
alguma mudança significativa na representação dos alunos (as) sobre serem maltratados por outros na 
escola. E o terceiro que teve como objeto de estudo discutir acerca da temática das atividades lúdicas 
cooperativas no processo de aprimoramento do relacionamento interpessoal no contexto escolar para 
uma mudança significativa no comportamento individual em relação à agressividade e preconceito, para 
enfrentamento direto de conflitos. 

Palavras-chave: Violência; Escola; Educação Física. 

VIOLÊNCIA ARMADA, EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO 

Leonardo Carmo Santos – SME/RJ - UNIVERSO/Niterói 

INTRODUÇÃO 

Este texto resulta de pesquisa de campo realizada no segundo semestre do ano letivo de 

2015, em escola localizada em comunidade conflagrada no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. O 

objetivo foi analisar e compreender os desdobramentos da violência armada para as aulas de 

Educação Física (EF) e para a escola, situada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. 

Para o ano letivo em questão (2015), as evidências apontam que 19,7 % do total de 1625 

Unidades Escolares (UE) da rede municipal estavam situadas em locais conflagrados (MENDES et 

al., 2015). Já especificamente no lócus deste estudo, uma matéria do jornal “O Globo” destacou que 

tiros foram relatados em 81% dos dias até o mês de agosto daquele ano (OUCHANA, 2015), porém 

nos anos letivos posteriores, o problema parece ter se agravado. 

Entre fevereiro de 2017 e de 2018, 46% das UEs tiveram pelo menos 1 disparo realizado por 

armas de fogo em um raio de 300 metros (FOGO CRUZADO, 2018). No ano letivo de 2018, outro 

estudo realizado identificou um crescimento de 156% de disparos em um raio de 100 metros das 

escolas em relação ao mesmo período do ano letivo anterior (RAMOS et al., 2019). Somados a 
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esses fatos está a gravidade de episódios de vitimação já ocorridos nos espaços de EF de escolas 

conflagradas. São possibilidades concretas alunos serem feridos por balas perdidas nas aulas de EF 

(MATTOS, 2017) e até mesmo a morte ocorrer durante a aula nesses espaços, como no caso da 

menina Maria Eduarda (JORNAL EXTRA, 2017). A classificação destas manifestações estão 

enquadradas no que Charlot (2002) chama de violência na escola. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Atualmente, o Rio de Janeiro padece com os resultados de um longo processo de 

acumulação social da violência (MISSE, 2011) cuja criminalidade afeta toda a região metropolitana 

(MISSE, 2011; VELHO, 2007). No enfrentamento à esse padrão de violência, o Estado brasileiro 

privilegia o modelo de combate armado, utilizando suas forças de segurança. Como resultado, 

produzem-se em toda a cidade casos regulares de “balas perdidas”, que atingem também pessoas 

inocentes nas favelas e vizinhanças (MISSE, 2011; VELHO, 2007). 

Para Velho (2007), tal conjuntura conformou o desenvolvimento de uma cultura da 

violência, que ameaça a vida social e deflagra o medo generalizado na vida dos cariocas. Sarlo 

(2014) afirma que o medo se instala a partir da percepção social sobre a violência urbana, 

organizando as relações das pessoas com o espaço público, conforme esta pesquisa, entrelaçando o 

medo da violência armada que adentra os muros nos espaços da escola e, privilegiadamente, os 

locais de educação física. Assim, Debarbieux (2006) entende que essa percepção conforma o “clima 

escolar”, onde se consideram, entre outros fatores, o sentimento de segurança relacionado às 

violências na escola e à caminho dela, por exemplo, percebidas pelos diferentes atores sociais 

presentes no cotidiano da instituição. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa configura-se como qualitativa com delineamento etnográfico (MERCIER, 

2012; GEERTZ, 2013). Realizamos observações participantes e entrevistas semiestruturadas 

(MALINOWSKI, 1976; ANDRÉ, 2012) com professoras de EF. O período de nossa pesquisa se 

deu entre os meses de julho à novembro do ano letivo de 2015. 

Acompanhamos o cotidiano de uma UE localizada entre os bairros líderes em todos ciclos 

de violência no estado (RUEDIGER, 2016) e próxima às regiões que registraram ‘recorde’ de 

conflitos armados no Rio de Janeiro (SOARES, 2018). Referenciados em Geertz (2013), 
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procuramos realizar uma “descrição densa” sobre a multiplicidade de estruturas presentes no 

campo. A escola estudada pertence à Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ) e atende à alunos 

da educação infantil até o 5° ano do ensino fundamental. Observamos aulas em oito turmas do 1°, 

2° e 5° anos. Desta etapa, todos os agentes presentes no cotidiano escolar estavam aptos a 

participar; das entrevistas, apenas as três professoras de educação física da escola. Todas deveriam 

ter mais de um ano de experiência na escola e atendiam aos critérios de inclusão. A pesquisa foi 

autorizada pelo conselho de ética da universidade (parecer 1.107.805) e também pela SME/RJ. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este estudo envolve dados qualitativos coletados no campo. Categorizamos como reflexos 

sutis a observação de confrontos armados e o fechamento da escola; o efeito fantasma; a mudança 

no padrão de comportamento dos alunos durante e após os dias com conflitos armados; o ruído alto 

produzido pelos alunos; o esgotamento, a percepção das professoras e seus comentários lamentosos; 

como uma aula pode ser afetada pelo cotidiano das facções; as manifestações de pertencimento à 

cultura da facção local e a presença simbólica das armas nas aulas de EF. 

 Houve dias que a escola fechou ou sequer abriu por conta dos tiros. Nos dias que a escola 

abriu e houve tiros, as aulas de EF foram transferidas de seus locais abertos, onde os corpos de 

professores e alunos estão mais expostos aos tiros, para que nos abrigássemos nos corredores (locais 

mais seguros porque protegidos por mais paredes de alvenaria). Professoras de EF relataram medo e 

declararam sentirem suas vidas ameaçadas; uma delas nos sinalizou janelas da escola já atingidas 

por balas perdidas e nos contou um caso em que, durante sua aula, um tiro vazou o grosso muro da 

escola. 

Também nestes dias comumente aconteceu o que nomearemos efeito fantasma. Este 

fenômeno se dá quando antes da entrada da escola ou durante o dia letivo os confrontos ocorrem e 

há um esvaziamento de alunos. Os motivos podem ser pelos alunos não comparecerem nas aulas 

quando os confrontos se dão antes do horário de entrada e/ou também quando responsáveis vêm 

buscar aleatoriamente seus parentes durante o horário das aulas. Nos dias supracitados, registramos 

a presença de menos de 40% do quantitativo de alunos regularmente frequentantes das aulas de EF 

e da escola. Esse número era ainda mais reduzido através da chegada dos responsáveis, que vinham 

buscar aleatoriamente os alunos que ainda estavam na unidade escolar. Com isso, a escola fica vazia 

e prática pedagógica do professor é atrapalhada por interrupções constantes em suas aulas. 
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O comportamento dos alunos também se altera nos dias de confronto e posteriores. As 

professoras verbalizavam e nós percebemos a alteração no padrão comportamental dos alunos para 

um estado de quebra de regras pré-estabelecidas, somado ao grande ruído que as turmas emitiam.  

Esses ruídos eram algo fora do normal dos alunos, inclusive com professoras regentes 

relatando acontecer o mesmo em suas salas de aula. Esses aspectos faziam as professoras parecerem 

inexperientes por ofertarem atividades que não eram aceitas por eles. Os comentários lamentosos 

das professoras davam conta da grande dificuldade em lidar com essas dificuldades. Ficava visível 

o cansaço e o desgaste sentido por elas. 

Interpretamos esse aspecto sensorial como forma de os alunos reagirem corporalmente à 

violência quando têm sua segurança ontológica (GIDDENS, 2009) desestabilizada. Le Breton 

(2016) afirma que pessoas com este sentimento voltam-se contra seu mundo social, quebrando os 

limites das relações com o outro. 

O comportamento também é afetado pelos acontecimentos do cotidiano das facções. As 

mortes de integrantes da facção local que resultam na ordem do fechamento do comércio entraram 

em cena nas aulas. Semelhante ao encontrado em Opipari e Timbert (2013), as crianças se utilizam 

dos corpos para dramatizar o que viram, conversam e gesticulam sobre fatos violentos ocorridos na 

comunidade. Nestes dias as professoras não conseguem seguir seus planejamentos, porque a 

atenção está voltada para esses temas. 

As manifestações de pertencimento à cultura da facção local e a presença simbólica das 

armas também foram dados relevantes observados. Coletamos o relato de uma professora que, ao 

dividir os grupos para fazerem uma atividade na aula de EF, ficou surpresa quando alunos a 

pediram para terem seu grupo nomeado de “Coreto” (SENRA, 2015), bondes de menores de idade, 

que, juntos, roubam relógios, smartphones e cordões na zona sul da cidade. 

Já a presença simbólica de armas se deu durante as aulas, construídas de acordo com 

características reais. Com elas nas mãos, alunos simulavam cenas de bailes funk, de ameaças à vida 

e subornos a policiais fictícios. 

CONCLUSÕES 

Constatou-se que os corpos de alunos e professores estão mais expostos nos espaços das 

aulas de EF por serem abertos e mais vulneráveis às balas perdidas em relação às outras disciplinas. 
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Os riscos e medo também levaram as professoras de EF a não conseguirem retomar as suas 

estabilidades emocionais para que as atividades de EF ocorressem normalmente. 

Acreditamos que os resultados dos reflexos sutis da violência armada e o efeito fantasma 

revelam efeitos mais perversos que potencializam os resultados das contabilizações realizadas de 

escolas com aulas canceladas por conta dos tiroteios. 

Subjugadas por conta da violência, as escolas e os fatos aqui colocados terminam por 

retroalimentar esse quadro, diminuindo as chances dos alunos se movimentarem nas aulas de EF. 

Apesar de termos encontramos alguns dos desdobramentos da violência armada para a aula 

de EF e para a escola, entendemos que os resultados dessa conjuntura são imensuráveis e 

evidenciam a necessidade de haver mais estudos sobre a compreensão desses contextos. 
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Resumo 

É de conhecimento público que a violência armada tem se aproximado das escolas fluminenses desde a 
implantação das Unidades de Polícia Pacificadora, iniciadas no ano de 2008. Com a escolha dessa 
política de segurança, as favelas do Rio de Janeiro passaram a conviver com disputas territoriais 
armadas entre traficantes e a polícia. Nessas comunidades, além dos outros espaços de convivência, 
estão as escolas. O objetivo deste estudo foi analisar e compreender os desdobramentos da violência 
armada para as aulas de educação física e para a escola, localizada em uma região de constantes 
conflitos armados entre os traficantes e a polícia no Rio de Janeiro. Para isso, foi escolhida uma unidade 
escolar situada no interior de uma das comunidades que mais registravam confrontos no Complexo do 
Alemão, no subúrbio carioca. Trata-se de uma pesquisa qualitativa - um estudo etnográfico - onde 
foram conduzidas observações participantes e entrevistas semiestruturadas com todas as três 
professoras de educação física da escola estudada. Observou-se o comportamento de alunos e 
professores ao longo do cotidiano escolar e constatou-se que esses corpos nos espaços de educação 
física estão mais expostos aos riscos de vitimização que nas demais aulas de outras disciplinas, devido à 
menor proteção física destes locais. Também observamos de dentro da escola a dinâmica que a 
violência armada impõe à comunidade escolar, nos momentos em que há confrontos e a escola 
permanece aberta, e constatamos que as repercussões dos conflitos podem permanecer mesmo dias 
após os confrontos terem terminado objetivamente, estendendo o tempo do que categorizamos como 
reflexos sutis. 

Palavras-chave: Educação; Violência Armada; Educação Física; Favela; Escola. 

BULLYING E O QUE OS ALUNOS DIZEM POR SEREM MALTRATADOS POR OUTROS 

NA ESCOLA: REVISITANDO AS PESQUISAS DE CAMPO  

Flavia F.de Oliveira – SME-RJ /PPCEE- GPEESc UERJ  

INTRODUÇÃO 

Por ser a forma mais primária de violência escolar, que em sua maioria não é percebida e 

nem notada, pode-se dizer que nem todas as formas de violência da escola são consideradas como 

sendo fruto do bullying, que é um comportamento que acontece entre estudantes, causando danos 

físicos, morais, materiais e principalmente emocionais. 
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O bullying é uma forma de agressão, intencional e repetida sem motivações aparentes, por 

um ou mais estudantes contra outros estudantes, causando dor e angústia, sendo realizadas dentro 

de uma relação desigual de poder, de idades, padrões físicos ou emocionais diferentes, e por ter 

maior apoio dos demais estudantes (LOPES NETO, 2005).  

De origem inglesa a palavra foi adotada em muitos países principalmente a partir da década 

de 1980, significa o ato consciente e deliberado de maltratar uma outra pessoa e colocá-la sob 

tensão. O termo bullying inicialmente ficou conhecido como "mobbing" ou "mobbning”, nos países 

da Escandinávia, mas foi no livro de Olweus (1978) – 'Aggression in the school: bullies and 

whipping boys', que o primeiro estudo sistemático do fenômeno bullying foi considerado um marco. 

Daí a palavra bullies, ou bully que é traduzido como "valentão" e por verbos como "amedrontar" e 

"tiranizar surgiu a palavra bullying. (FANTE, 2005; OLIVEIRA, 2007; CORREA et al., 2018) 

O bullying masculino difere do feminino, porque os meninos na maioria dos casos partem 

para violência física, enquanto as meninas a violência verbal e muitas vezes silenciosa, mas 

marginalizante. (BAUMAN & LEONCINI, 2018) 

Nos últimos anos há um consenso de que o bullying é um ato violento e se tornou um 

problema de saúde pública, segundo Zequinão et al. (2019), por causar prejuízos de ordem 

psicossocial na saúde das crianças e adolescentes,  e chamou atenção para diferentes estudos em 

diversos países.  

Oliveira (2007) e Zequinão et al. (2019) realizaram estudos utilizando o mesmo instrumento 

de coleta de dados. Sendo assim, é interessante compreender onde os estudos se tangenciam e se 

afastam e de que maneira esse instrumento pode auxiliar no estudo desse fenômeno. 

 Dar-se se aí o interesse em revisitar a pesquisa realizada em 2007 e comparar com estudo 

publicado em 2019, para ver se houve alguma mudança significativa na representação dos alunos 

(as) sobre serem maltratados por outros na escola.   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em ambas, os estudos foram exploratórios e com amostragem intencional. Na dissertação de 

2007, o estudo teve a finalidade de identificar em que termos o bullying é um fenômeno presente na 

escola e qual é a representação dos alunos (as) sobre ser maltratado por outros na escola. Na época 

realizou-se uma pesquisa descritiva em cinco escolas municipais do Rio de Janeiro, sendo uma da 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 933 

3ª Coordenadoria Regional de Educação do Rio de Janeiro (CRE), uma da 5ª CRE, três escolas da 

7ª CRE. 

O estudo de Zequinão et al (2019) a pesquisa realizada também é de base empírica,  

caracterizada como estudo transcultural,  porque  

[...] integraram o estudo quatro escolas públicas municipais e uma escola privada em 

Braga, e uma escola pública municipal e duas escolas privadas em Florianópolis. [...] 

Tendo em vista que todas as crianças e adolescentes do 3º ao 6º ano foram convidadas 

a participar, o número de participantes total foi de 789, sendo 392 em Portugal (308 de 

escola pública e 84 de escola privada) e 397 no Brasil (268 de escola pública e 129 de 

escola privada). (p.5 e 6) 

Iremos comparar a partir da análise dos estudos, Zequinão et al. (2019) analisou o fenômeno 

bullying aqui no Brasil e em Portugal a partir do Questionário de Olweus (1996), e em Oliveira 

(2007) o mesmo questionário foi adaptado por Figueira(2002) e sendo utilizado somente a primeira 

parte.   

A faixa etária predominante nos estudos estabeleceu-se entre 9 à 11 anos de idade. Os dois 

estudos fizeram tratamento Estatístico utilizado observou as técnicas da estatística descritiva 

considerando que a coleta de dados se deu através do instrumento questionário, com respostas de 

conteúdo discreto nominal, os resultados foram analisados segundo Tabelas de Frequências 

Cruzadas (Crosstabs) e seus respectivos Gráficos (os gráficos estão representados em forma de 

figuras).  Todas as análises foram realizadas usando o programa estatístico Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 10.0. e 20.0. 

ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados tratados neste estudo serão categorizados em temática, demonstrando as repostas 

de cada estudo. 

FREQUÊNCIAS COM QUE O ALUNO TEM SIDO MALTRATADO NA ESCOLA 

 Em Oliveira (2007) (na figura 1) a maior parte dos meninos (n=67) e das meninas (n=58) 

respondendo que não foram maltratados no último ano.   Entretanto, constatou-se um número 

elevado (n=75), tanto de meninos (n=38) quanto de meninas (n=37) afirmando terem sido 

maltratados na escola, de 1 a 2 vezes por semana. Este grupo mostrou uma frequência semelhante 
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ao de meninos (n=14) e meninas (n=13) que responderam terem sido maltratados várias vezes por 

semana.   

Já os dados da pesquisa Zequinão et al (2019) (tabela 1) demonstram que os alunos 

brasileiros relataram maior frequência em terem sido maltratados na escola (n=147 uma ou duas 

vezes) e (n=53 cinco ou mais vezes). Já os portugueses relataram maior frequência (n=40 três ou 

quatro vezes), totalizando Brasil e Portugal, (n=378 Nenhuma vez).  

Desta forma, podemos dizer que o número de crianças maltratadas por pares na escola é 

pequeno para caracterizarmos como bullying, porém há uma presença significativa de 

comportamentos violentos sendo praticados na escola.  “A violência na escola é aquela que se 

produz dentro do espaço escolar, sem estar ligado à natureza e as atividades da instituição escolar” 

(CHARLOT, 2002, p.434). 

LOCAIS EM QUE OS ALUNOS SOFREM MAUS TRATOS 

Com relação aos locais em que sofrem mais agressões no estudo de Zequinão et al. (2019) 

diz ter sido o recreio (n = 145 em Portugal; n = 128 no Brasil).  Porém o segundo lugar com maior 

incidência de maus tratos foi a sala de aula, porém os brasileiros relataram maior frequência em 

comparação os portugueses (n = 48 em Portugal; n = 90 no Brasil). Um outro dado importante é que 

os brasileiros relataram casos de agressão nos momentos de aula de educação física e na saída da 

escola (n = 0 em Portugal; n = 23 no Brasil), enquanto os portugueses não citaram nenhuma 

ocorrência nesse espaço. (Tabela 2)  

No estudo de Oliveira (2007) os locais mais frequentes onde aconteceram os maus tratos 

(Figura 2) entre os meninos, foram na própria turma (n=36) e no recreio (n=30), assim como entre 

as meninas onde a frequência obtida nestes locais foi igual (n=32).  

 Os locais onde a frequência de maus tratos é maior entre os alunos e alunas são, dentro da 

sua sala de aula e no recreio. Para Charlot (2005, p.126) “os alunos de 8 a 13 anos, às vezes, 

revelam-se violentos até frente aos adultos”.  Por isso os alunos dizem que são agredidos em sala de 

aula, até diante dos olhares dos professores. Porém no recreio, nem sempre há presença de adultos 

quando há inspetores, eles não conseguem perceber tudo o que acontece e acabam não controlando 

os diferentes grupos espalhados pelos mais variados espaços.  

  Em ambos estudos aparecem o recreio com uma incidência significativa, que segundo 

Charlot (2005), os alunos costumam acertar na escola contas de disputas nascidas no bairro e, com 
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isso, nem sempre eles são maltratados por colegas da mesma turma podem ser também agredidos 

por colegas de outras turmas.  

 Na pesquisa de Oliveira (2007) as meninas se mostraram mais intimistas, porque escolhem 

lugares do domínio privado para molestar suas vítimas, mostrando uma incidência maior no 

banheiro. Para Simmons (2004), a forma de agressão comum a meninas é aquela relacional. Com a 

formação de grupos há conspiração contra uma menina, como: “faça isso, ou não serei mais sua 

amiga”. (p.56) Sendo elas mais sutis, escolhem o banheiro como local privilegiado para agredirem 

suas vítimas.  

COM RELAÇÃO AO ALUNO TER CONTADO SOBRE A AGRESSÃO SOFRIDA 

Zequinão et al (2019) analisaram sobre o aluno ter contado sobre a agressão sofrida e apoio 

recebido (Tabela 3) verificou-se uma associação significativa que (n =51) dos participantes 

brasileiros não contaram a ninguém sobre a agressão sofrida, enquanto (n = 27 )  dos portugueses 

também não. “Na maioria das vezes, os alvos não falam ou reclamam sobre o bullying por medo de 

não serem ouvidos ou por vergonha de suas características” (p.10).  Com relação ao apoio recebido 

em situações de  bullying observou-se que ( n= 71) brasileiros relataram que ninguém os defendeu, 

contra apenas (n= 27) dos portugueses que relataram a mesma situação.   

A retroalimentação desse ciclo de violência se deve a incapacidade de a vítima 

denunciar a violência por sentir-se humilhada e com medo de sofrer novas violências 

ou violências mais graves, e também do espaço escolar, que é ineficiente na resolução 

do problema e muitas vezes assumindo a postura e o posicionamento de que o bullying 

é um fenômeno natural (FREIRE; AIRES, 2012; LOPES NETO, 2005 apud 

ZEQUINÃO et al. 2019, p. 10). 

Com relação se o aluno havia contado para alguém que tinha sido maltratado na escola no 

estudo de Oliveira (2007) (Figura 3), registrou que a maior parte dos meninos (n=36) maltratados 

na escola, registrou que contaram para seus pais/responsáveis, enquanto a maioria das meninas 

falou com os amigos (n=31). Em seguida, a frequência mais observada no grupo de meninos foi 

relacionada ao fato de eles não terem falado com ninguém embora tivessem sido maltratados (n=25) 

e entre as meninas foi que contaram para seus pais/responsáveis (n=29). As frequências observadas 

no grupo dos meninos foram: falou com amigo (n=22); falou com o diretor, coordenador ou outro 

funcionário (n=15) e falou com o irmão/irmã (n=14). Entre as meninas foram registradas as opções: 
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falou com o diretor, coordenador ou outro funcionário (n=17); não falou (n=14); falou com 

irmão/irmã (n=8). No grupo, sete meninos e cinco meninas apontaram outras opções. 

 As meninas confiam nos amigos, assim como nos pais. Já os meninos contam o que se passa 

com eles para os pais primeiro e para os amigos depois; eles preferem até mesmo não contar a 

ninguém a falar para os amigos.  

 Em ambos estudos os alunos contam com a ajuda de alguém, porém há uma frequência 

significativa de vítimas que não contam, para Fante (2005), as vítimas não violam a lei do silêncio, 

porque: “Em primeiro lugar, constatamos que a própria vítima teme denunciar seus agressores, seja 

por conformismo, seja por vergonha de se expor perante os colegas, temendo virar motivo de 

gozação ainda maiores”. (p.69) 

COM RELAÇÃO À ATITUDE DOS COLEGAS COM O ALUNO QUE FOI AGREDIDO 

Outra questão estudada (OLIVEIRA, 2007) foi à atitude dos colegas para com o aluno que 

foi maltratado na escola (Figura 4). A frequência mais observada no grupo dos meninos foi a opção 

relacionada ao fato de os colegas tentarem impedir e os maus tratos terminarem (n=23) e no grupo 

das meninas, em que os colegas não tentaram nada (n=17). Em seguida, no grupo dos meninos, as 

frequências das opções: “os colegas tentaram e os maus tratos diminuíram”, “não sabiam que 

estavam sendo maltratados”, “os colegas tentaram e nada mudou” e “não tentaram”, foram 

aproximadas (n= 14, n=13, n=12 e n=10 respectivamente). Entre as meninas as frequências das 

opções “os colegas tentaram e nada mudou” e “tentaram e os maus tratos diminuíram” foram iguais 

(n=15), sendo seguida da frequência do item “tentaram e os maus tratos terminaram” (n=11). A 

frequência da alternativa “os colegas tentaram e os maus tratos pioraram”, no grupo dos meninos 

foi a menor (n=8), assim como no grupo das meninas (n=2).  

  A associação entre os participantes em ajudar a agredir um colega que não gostava 

(ZEQUINÃO et al., 2019) os participantes portugueses têm uma maior frequência em não ajudar a 

agredir um colega de quem não gostavam (n= 130 em Portugal; n=  98 no Brasil) (Tabela 4).  

Diante desta última análise de ambos os estudos percebemos que as atitudes de que tentaram 

impedir que os maus tratos ou agressões diminuíssem ou terminassem foi maior, porém no estudo 

de Zequinão et al. (2019) pode-se observar que maioria dos alunos não ajudavam a agredir os 

colegas que não gostavam.  Para Fante (2005), os próprios colegas, embora sejam testemunhas, não 
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querem se atrever a denunciar os agressores, nem tampouco querem se envolver, com medo de se 

tornarem vítimas. E aí, quem os ajudaria? 

CONCLUSÃO 

A representação dos alunos mediante o resultado dos estudos, que apresentamos na 

interpretação dos dados quanto aos maus tratos na escola e bullying, percebemos que existem os 

atos de violência, porém não podemos identificar que todos são bullying e sim “comportamentos 

agressivos entre os alunos”, “entre as alunas” e “entre os alunos e as alunas”. Podemos até dizer que 

nas duas pesquisas brasileiras há maiores indícios de atos violentos não velados, como os mesmos 

disseram na própria sala de aula. Com isto na nossa percepção ou o questionário não está adequado 

para realidade cultural brasileira ou os professores, ou inspetores ou adultos não sabem identificar 

que os atos agressivos são atos de violência.  

As manifestações de violência, agressão, discriminação, maus tratos e desrespeitos na 

escola, são uma forma de as crianças e jovens demonstrarem poder perante os outros. Cabe a nós, 

educadores, termos cuidado especial com esses acontecimentos dentro da escola, de modo a 

diminuir o risco de a agressividade atingir as raias do bullying. 
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Tabela 1. Frequência com que sofreu vitimização na escola. 

Quantas vezes algum(a) 
aluno(a) fez algo de mal a você 

no último período? 

Total Portugal Brasil  
p-valor* n (%) n (%) n (%) 

Nenhuma vez 378 (47,9) 206 
(52,6) 

172 (43,3)  

0,001 
Uma ou duas vezes 245 (31,1) 98 (25,0) 147 (37,0) 

Três ou quatro vezes 65 (8,2) 40 (10,2) 25 (6,3) 
Cinco ou mais vezes 101 (12,8) 48 (12,2) 53 (13,4) 
n: número de participantes. *Qui-quadrado. Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração dos autores. 

 
Tabela 2. Lugares onde ocorrem as vitimizações. 

Em que lugar essas situações 
acontecem? 

Total Portugal Brasil 
p-valor* 

n (%) n (%) n (%) 
Corredores e/ou escadas 91 (11,6) 49 (12,5) 42 (10,6) ,232 

Recreio 273 (34,7) 145 (37,1) 128 (32,3) 0,092 
Sala de aula 138 (17,5) 48 (12,3) 90 (22,7) <0,001 

Refeitório e/ou cantina 49 (6,2) 27 (6,9) 22 (5,6) 0,263 
Casas de banho 36 (4,6) 15 (3,8) 21 (5,3) 0,208 
Educação física 3 (2,9) 0 (0,0) 23 (5,8) <0,001 
Saída da escola 28 (3,5) 0 (0,0) 28 (7,1) <0,001 

n: número de participantes. *Qui-quadrado. Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração dos autores. 
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Tabela 3. Informações das vítimas sobre contar a alguém da agressão sofrida e apoio recebido. 

Variáveis 
Total Portugal Brasil 

p-valor* 
n (%) n (%) n (%) 

Você contou a alguém que 
alunos(as) fizeram algum mal a 

você na escola? 

   
0,012 

Não 78 (18,5) 27 (13,7) 51 (22,7)  

Sim 344 (81,5) 170 (86,3) 174 (77,3)  
Há alunos(as) que te 
defenderam quando 

outros tentaram fazer 
mal a você? 

    
<0,001 

Nenhum(a) aluno(a) 
fez algo de mal para 

mim 

363 (46,1) 199 (50,9) 164 (41,3)  

Ninguém me defendeu 98 (12,4) 27 (6,9) 71 (17,9)  
Um(a) ou dois(duas) 

alunos(as) me 
defenderam 

191 (24,2) 95 (24,3) 96 (24,2)  

Três ou mais alunos(as) 136 (17,3) 70 (17,9) 66 (16,6)  
n: número de participantes. * Qui-quadrado. Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração dos autores. 

 
Tabela 4. Frequência sobre ajudar a agredir um colega. 

Ajudavas a agredir um(a) 
colega de quem não gostavas? 

Total Portugal Brasil  
p-valor* n (%) n (%) n (%) 

Não 228 (58,2) 130 (65,3) 98 (50,8)  
 

0,003 
Acho que não 52 (13,3) 30 (15,1) 22 (11,4) 

Só se ele me irritar muito 78 (19,9) 26 (13,1) 52 (26,9) 
Talvez 22 (5,6) 8 (4,0) 14 (7,3) 

Sim 12 (3,1) 5 (2,5) 7 (3,6) 
n: número de participantes. *Qui-quadrado. Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração dos autores. 

Resumo 

O bullying é um comportamento violento, intencional e repetitivo, contra uma pessoa, que pode causar 
danos físicos e psicológicos. Durante a pesquisa de mestrado Oliveira(2007) investigou o fenômeno em 
escolas públicas municipais do Rio de Janeiro, durante as aulas de Educação Física, em que a 
competitividade e a agressividade estavam presentes, além de ocorrência de casos de violência física e 
verbal, por parte de alguns alunos ou alunas, por serem mais habilidosos que os outros, o que acabou 
gerando agressividade ou exclusão de alguns meninos e meninas da atividade. Na pesquisa conduzida 
por Zequinão et al (2019), verificou-se as possíveis associações do bullying em Portugal e no Brasil, 
através Questionário de Olweus aplicado em 789 crianças e adolescentes. Os resultados deste estudo 
mostraram que os brasileiros se autodeclararam mais vítimas e os portugueses mais vítimas-agressoras, 
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em ambos os países, o local em que mais aconteceram agressões foi no recreio. Neste estudo iremos 
comparar se houve alguma mudança significativa na representação dos alunos (as) sobre serem 
maltratados por outros na escola, em ambos os estudos. A pesquisa é exploratória de campo, de caráter 
descritivo de ambos os estudos. Concluiu-se que nem todos os atos de violência ocorridos na escola 
pode-se considerar como sendo bullying, como apresentou a pesquisa de Oliveira (2007), já a pesquisa 
recente de Zequinão (2019) mostrou que, os brasileiros apresentaram mais indícios de vulnerabilidade 
para o envolvimento em situações de bullying. Com isto na nossa percepção ou o questionário não está 
adequado para realidade cultural brasileira ou os professores, ou inspetores ou adultos não sabem 
identificar que os atos agressivos são atos de violência. 

Palavras- chave: Bullying; Violência; Agressão; Escola. 

A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ESPAÇO DE MELHORA DAS RELAÇÕES PESSOAIS, 

ESTRATÉGIAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 

Nanci Luz Pimenta Baliulevicius – SME/RJ - UNISUAM-RJ 

INTRODUÇÃO 

Na Educação Física, o movimento corporal se insere na dinâmica cultural específica da 

disciplina, através das lutas, ginásticas, danças, esportes, jogos e brincadeiras, próprias do contexto 

da cultura escolar da Educação Física. 

Essa dinâmica ocorre em uma relação dialética entre professores e alunos, de acordo com 

Freire (1996), a relação de ensinar é mais que um verbo transitivo-relativo, pois ensinar inexiste 

sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que historicamente mulheres e homens 

descobriram que era possível ensinar.  

Não se pode simplesmente, na escola, reproduzir as práticas corporais realizadas fora dela, 

como um saber instituído e concluído, como antes era observado. O importante é submeter essas 

práticas ao caráter específico da escola na qual se constitui a Educação Física. Oliveira e Silva e 

Baliulevicius (2018) apontam para a proposição de que  

os elementos da cultura corporal sejam relativizados nas aulas de Educação Física, 

tendo como ponto de partida as culturas discentes e o contexto social no qual estes 

atores estejam inseridos. 

Refletimos acerca de possibilidades “outras”, sobre a possibilidade de uma Educação 

Física que leve à reflexão e ao diálogo permanente, que empodere os indivíduos como 

atores sociais que produzem cultura e estão inseridos na sua teia de significados. 

(p.11) 
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Assim é possível que o professor possa refletir sobre esta prática e agir de forma crítica, 

além de facilitar o processo de percepção do outro, com uma empatia que vá além da aceitação do 

outro, com respeito, mas para uma convivência de fato igualitária. 

Contribuir para a construção de uma educação de qualidade, uma escola para todos, tem sido 

um dos grandes desafios encontrados por aqueles e aquelas que trabalham com a formação de 

escolares. Sabe-se que a sociedade está em constante movimento e a escola brasileira necessita 

acompanhar as transformações ocorridas ao longo dos tempos. Não é mais possível tolerar a 

presença de atitudes preconceituosas e agressivas no contexto escolar. Por isso a necessidade de um 

trabalho que tenha como prioridade a busca por essa sociedade plural. 

Quando se coloca o repúdio à violência como objetivo, diretamente está se relacionando à 

construção da Educação para a Paz, onde a agressividade corporal, gestual e verbal passam a ser 

vistas como fator inaceitável nas relações e, portanto, faz-se imperiosa a intervenção do professor 

durante sua ocorrência. 

Pode-se entender que a Educação para a Paz consiste em um processo contínuo e 

permanente de conscientização dos indivíduos e da sociedade, que, a partir da concepção positiva 

da paz e da mediação criativa do conflito. Esta paz não entendida como docilização e submissão dos 

corpos, mas pela luta não violenta pela igualdade social (VELÁSQUEZ CALLADO, 2004).  

Portanto, neste estudo, que engloba a problemática dos jogos como facilitador das relações 

pessoais e assim, mediador e ferramenta de intervenção sobre a agressividade, o objetivo é discutir 

acerca de como a temática das atividades lúdicas cooperativas no processo de aprimoramento do 

relacionamento interpessoal no contexto escolar contribui para uma mudança significativa no 

comportamento individual em relação à agressividade e preconceito.  

Este estudo justifica-se pela necessidade de apresentar uma estratégia de trabalho sobre a 

questão da violência que arrebata toda a sociedade contemporânea com reflexos bastante visíveis na 

escola, demonstrando um olhar mais aprofundado para uma possibilidade de combate real a 

violência escolar.  Segundo Fante (2005) a violência escolar nas últimas décadas adquiriu crescente 

dimensão em todas as sociedades, devido à grande incidência de sua manifestação em todos os 

níveis e instituições escolares. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Bullying 
A nossa cultura parece só ver com repúdio atos de violência quando são trágicos, mas 

quando são de ocorrência cotidiana, em esferas menos abrangentes não se nota o mesmo rigor de 

rejeição. São exemplos dessa mecânica de violência na escola as brigas, os xingamentos, as 

coações, os “tapas e ponta pés”, no que se entende atualmente por bullying.  

O Bullying é um termo utilizado para conceituar comportamentos agressivos e anti-sociais, e 

está se destacando dentro da problemática da violência escolar. É um fenômeno antigo que vem 

tomando proporções preocupantes nos últimos anos.  

Por definição, de acordo com o Sócio Fundador Associação da Brasileira Multiprofissional 

de Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA), o médico Lopes Neto (2005) o bullying é 

uma atitude repetida adotada por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia. O 

bullying só acontece dentro de uma relação desigual de poder, causando a intimidação da vítima. 

É qualquer tipo de apelido, de representação de superioridade ou agressão, mesmo que 

ambos, agressor e agredido, considerem estes eventos mera brincadeira.  Pode ocorrer 

em diversas esferas da sociedade como: nas comunidades, em escolas, cinemas, 

universidades, no âmbito familiar, em rodas de amigos, nos esportes, nas boates, nos 

meios de comunicação em massa, como por exemplo, Orkut e MSN. (PERFEITO, 

2011, p, 3) 

 Por isso o imperativo de trabalhar não só a repulsão à violência, mas também a relação de 

igualdade entre as pessoas para que seja inadmissível a ocorrência de bullying na escola.  

Educação Física Plural 
A Educação Física vem evoluindo, paulatinamente, durante as décadas que vieram pós o 

rompimento com a prática higienista e tecnicista do início do seu surgimento. O despertar para uma 

nova necessidade, uma educação mais voltada para o ser e não para a prática do gesto técnico sem 

significado, vem tomando lugar expressivo nas práticas pedagógicas atuais pelo ponto de vista de 

diferentes autores que investigam o componente curricular. 

Então, a instituição escola deveria valorizar a atitude lúdica, ao invés de estar, em nome de 

uma evolução cultural, baseada no embotamento das sensações prazerosas, no anestesiamento das 

emoções, na falta da alegria natural e espontânea das coisas simples e da convivência fraterna 

provocando o desrespeito nos âmbitos individual e coletivo, na violência que gera mais 
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comportamento violento, na vulgarização das condutas com relação às coisas e às pessoas. 

(SCHWARTZ, 2004) 

A Educação Física quando voltada para o compromisso com a diminuição da agressividade 

e competividade entre o grupo social envolvido, precisa modificar a escolha das práticas 

tradicionais que estimulam o perfil da vitória a qualquer custo nos discentes. 

 “Pensar em educação no Brasil atualmente é pensar em diferentes sujeitos que estão 

configurados por identidades híbridas e são atores em diferentes realidades. Nesse sentido, trata-se 

não somente de respeitar as diferenças, mas também de desafiar práticas homogeneizadoras que 

abafem a pluralidade cultural.” (OLIVEIRA e SILVA e BALIULEVICIUS, 2018) Nesse 

pensamento, busca-se não reproduzir as atividades clássicas da educação física, mas substituí-las 

por atividades que tenham a intencionalidade de modificar o status quo de discriminação e 

agressividade no espaço escolar. 

Segundo Oliveira e Daolio (2010), quando entende-se que “a escola não é algo a parte da 

vida dos sujeitos mas, sim, parte de seus projetos pessoais, que, ao depositarem nela aspirações 

diversas, fazem com que a mesma tenha legitimidade social que a valorize enquanto instituição 

formadora.” (p.151) vê-se o grau de sociabilidade que permite no âmbito escolar o aparecimento de 

valores através do brincar, que não permitam a ocorrência de atitudes violentas.  

Ao pensar na Educação Física como educação para transformação da sociedade é imperativo 

olhar para a escolha dos conteúdos que privilegiem um comportamento mais solidário, cooperativo 

e humano e também, pluralizar as práticas para além dos esportes, com utilização de conteúdos que 

possam viabilizar a troca, a ajuda mútua, a coletividade, a solidariedade e a empatia. 

A Educação Física e os Jogos Cooperativos 
Um dos caminhos que a Educação Física pode encontrar como potencializador de uma 

pratica transformadora é o uso dos jogos Cooperativos dentro da filosofia da Educação para a Paz.  

Quando utiliza os Jogos Cooperativos como estratégia de ensino associa um bem maior a esta 

alegria porque, 

“este novo conceito de jogo tem possibilitado a promoção de valores e atitudes 

humanas, todos podem participar e viver uma sensação de bem-estar e realização, pelo 

motivo de serem, individualmente, importantes para o coletivo. Nesta dimensão 

interior, descobrimos quem somos autenticamente, mostrando o que há para além das 

aparências e diferenças, focalizando o que há de melhor em cada um apesar das 

desigualdades.” (BALIULEVICIUS, 2006, p. 59) 
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Sabendo-se que os princípios originais dos Jogos Cooperativos são: participação, inclusão, 

diversão e cooperação, cada pessoa é importante e valiosa pelo que é e não pelos pontos que marca 

ou recordes que quebra. Esses jogos tornaram-se uma alternativa real para os novos tempos de 

maior complexidade. 

 “[...] aprendendo a jogar dentro do Estilo Cooperativo desfazemos a ilusão de sermos 

separados, isolados uns dos outros e percebemos o quanto é importante ser a gente 

mesmo, respeitar a singularidade do outro e compartilhar caminhos para o bem-estar 

comum.” (BROTTO, 2001, p.60) 

Percebe-se assim, que o jogo torna-se um encontro entre os participantes, encontro que 

viabiliza um diálogo consciente, através da harmonia entre as oposições, entre os conflitos, 

chegando a um caminho central, um encontro que é realizado através da cooperação, propiciando o 

exercício da auto-estima e do relacionamento social. 

Desta forma, encaminha-se para o pensamento de uma nova proposta que privilegie ações 

concretas de mudança de pensamento frente as ações que envolvem situações de evidenciamento de 

situações de conflitos morais e físicos para o encontro de soluções que não seja para punir 

agressores e sim precaver futuros acontecimentos. Encontra-se assim, uma metodologia que  

promove “um novo tipo de cultura, a Cultura da Paz, caracterizada por uma tríplice harmonia do ser 

humano consigo mesmo, com os demais e com o meio ambiente onde vive.” (VELÁSQUEZ 

CALLADO, 2004, p. 35) colocar no referencial 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa do tipo exploratória de campo com abordagem qualitativa, do tipo 

etnográfico que segundo Bouché (1994) foi desenvolvida pelos antropólogos para estudar a cultura 

e a sociedade; etimologicamente significa “descrição cultural”. Porém, para os educadores o foco 

não é descrever a cultura (práticas, hábitos, valores, linguagens) de um grupo social, e sim, 

descrever o processo educativo como preocupação central. 

No intuito de apresentar as atividades realizadas na aula Educação Física como estratégia 

para tratar os assuntos em voga neste estudo e a percepção dos alunos sobre os mesmos, as 

atividades serão descritas e em seguida, as falas dos alunos ocorridas no processo, em uma escola 

pública localizada na cidade do Rio de Janeiro, por fim, haverá um resumo da entrevista realizada 

com as professoras regentes de núcleo comum das turmas. 
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Nos limites deste estudo, temos como foco a aplicação realizada em duas turmas de 5o ano 

fundamental da escola, na aula de Educação Física, e suas respectivas professoras. Os nomes são 

fictícios para garantir o anonimato dos participantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As aulas de Educação Física para as turmas de quinto ano, ocorriam uma vez por semana, às 

quintas-feiras, no pátio da escola. 

A seguir apresentaremos as três atividades em que houve maior incidência de falas 

significativas sobre o tema no decorrer de sua realização e, ao fim, no momento do debate. Desta 

forma, foram selecionadas porque percebeu-se que de fato causou impacto nos participantes. 

Atividade – Macaco, girafa e elefante 

Faz-se uma roda e um aluno é voluntário para iniciar o jogo, ficando no centro do círculo. O 

professor pede que ele aponte para alguém e fale bem alto: Macaco! A pessoa apontada faz o 

movimento de coçar a barriga com as duas mãos e as que estão ao seu lado, com a mão mais 

próxima, “coçam a cabeça do macaco” e assim segue-se o jogo até que alguém faça o movimento 

errado ou muito lento, tomando o lugar do que está no centro.  

Após algumas rodadas, pede-se que a pessoa do meio, novamente, escolha um colega e 

grite: Girafa! O escolhido eleva os dois braços e une as mãos, os que estão na lateral colocam suas 

mãos no “joelho da girafa”. O aluno que está no centro agora tem a opção de falar, macaco ou 

girafa, quando aponta os amigos no círculo. 

Adiante, após algumas repetições é incluído o elefante. O apontado coloca os abraços à 

frente do rosto, unindo as mãos como se fosse a tromba e os ao seu lado, com as mãos espalmadas 

fazem as “orelhas”. As opções agora são, macaco, girafa ou elefante, assim, a atenção ao jogo fica 

cada vez maior. 

Por fim, quando o professor grita, a qualquer tempo, “Confusão na floresta” todos devem 

trocar de posição no círculo, o último que chega a ocupa uma posição no círculo, vai para o meio. 

As falas registradas durante o jogo foram: 

“Davi é muito burro, toda hora erra!” João 

“Poxa tia, toda hora me chamam de macaco, só porque sou preto!” Kauã 

“Escolhe outra para chamar de elefante que a Mariana está ficando chateada” Sarah 
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Estão me chamando de girafa só porque sou a maior da turma! Que saco” Amanda. 

O que se pode analisar é que, no decorrer do jogo, as crianças foram associando os animais 

aos estereótipos de preconceito ligados à ele. Além de pouca paciência com os colegas que tinham 

maior dificuldade na velocidade de reação em relação ao movimento a ser executado. 

Na roda de conversa, ficou evidente o desconforto de algumas crianças que foram chamadas, 

propositalmente, pelos animais. Foi ressaltado que no jogo, na brincadeira, os alunos se 

comportaram com preconceito em relação aos colegas de turma. Este momento, foi aproveitado 

para conversar sobre bullying, pela perspectiva de Lopes Neto (2005), a partir das falas registradas 

nas turmas. A professora perguntou se outros animais poderiam entrar no jogo, tendo retorno 

positivo.  

Vale destacar, que algumas crianças relataram não ter percebido, nem se ligado nas relações 

de preconceito que ocorreram durante a brincadeira. 

Atividade – Câmbio sentado 

Adaptado do jogo vôlei sentado, inicia-se o jogo com duas equipes de nove participantes, 

sentadas em colchonetes que marcam as posições dos jogadores. A principal regra é que para 

segurar e lançar a bola, os glúteos devem estar encostados no chão. Três passes tem ser dados entre 

a equipe antes de lançar para o adversário, alternando linha de ataque – frente, linha intermediária e 

linha de fundo, ambas defesa. Sempre se alterna os sacadores, e quando todos do fundo sacam, 

invertem-se as posições. 

As principais falas expressas sobre empatia, nesse jogo cooperativo, são: 

“Como é difícil ter que ficar sentado o tempo todo esperando a bola chegar!” Lucas 

“Não pensava que era tão chato ficar dependendo de alguém pra participar!” Carol 

“Ninguém joga a bola pra mim porque não tenho força!” Ryan 

“Pô! Ficar na cadeira de rodas deve ser muito ruim, não dá pra fazer o movimento 

direito.” Paulo 

É muito relevante perceber que a atividade fez com que os alunos vivenciassem as 

dificuldades de uma pessoa cadeirante, ou com mobilidade reduzida. Como a turma da tarde tem 

um aluno deficiente (Richard), que teve paralisia cerebral e problemas motores, ficou mais evidente 

o que a atividade se propunha, por sua vez o Richard conseguiu participar do jogo com mais 

igualdade de condições.  
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Ao remeter a teoria dos Jogos cooperativos, na perspectiva de Brotto (2001), entende-se a 

necessidade de desenvolver um olhar para o outro, para a percepção das diferenças e desigualdades. 

Assim, utilizando essa adaptação de um tradicional jogo competitivo, foi possível emergir o 

sentimento de empatia, próprio a esses jogos, que na forma tradicional, não é possível trabalhar. 

Atividade – Desafio da Ponte 

Uma corda de 12m aproximadamente, é dobrada ao meio e amarrada em nós de 50cm em 

50cm. 

O desafio é caminhar sobre os nós, com os colegas segurando lateralmente a corda como se 

fosse uma ponte. 

Todos devem realizar a atividade. Mesmo os mais pesados, tendo confiança nos colegas que 

não pedem deixá-los cair no chão. 

“Ninguém vai aguentar a Lavínia, ela é muito gorda!” Matheus 

“Fica calma Lavínia, ninguém vai te deixar cair, acredita! Se você não for, a turma não 

ganha o desafio.” Pedro 

“Tô morrendo de medo, sou muito pesada, vou atrapalhar a turma.” Maria Clara. 

“Se a Maria Clara cair fura o chão!” Davi 

“Eu acredito! Eu acredito!” Toda a turma, na passagem da Maria Clara. 

As crianças mais leves foram as primeiras a se voluntariar para participar do desafio. E 

deram mais confiança aos que estavam receosos. O que ocorre é o que sempre aparece nas relações 

pessoais em relação ao bullying no que tange a obesidade.  

Durante a própria atividade foram debatidas entre os alunos as falas preconceituosas, nas 

duas turmas, que foram defendidas pelos amigos mais próximos. Evidentemente, a professora 

também argumentou sobre o que foi dito. 

Após isso, na turma da tarde, os colegas tomaram a iniciativa de incentivar a aluna gritando 

para encorajá-la. Esta foi uma atividade que tornou-se de grande escolha nos momentos de recreio 

escolar, principalmente entre as meninas. 

Isto demonstra o ideal de trabalhar a solidariedade e espírito de coletividade que a realização 

do jogo se propõe. 

Por fim, apresenta-se o resumo da entrevista realizada com as professoras regentes das 

turmas sobre sua percepção pelo trabalho desenvolvido na Educação Física. 
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De maneira geral, ambas mostraram perceber diferenças nas atividades propostas na aula de 

Educação Física do ano letivo, para as tradicionais aulas que elas conheciam. Destacaram o caráter 

cooperativo das atividades ocorridas na aula e a necessidade de diálogo, bem como, uma mudança 

de comportamento, observada ao longo do ano. 

Para evidenciamento, declara-se a seguir, a fala das professoras:  

“Os alunos ficaram mais interessados em cooperar, participar nas atividades propostas 

pelo professor.” Professora Daniela. 

Isso deixa claro que o conteúdo desenvolvido na Educação Física foi para além dos 

objetivos procedimentais das prática da atividade física, conseguindo alcançar os objetivos 

atitudinais propostos para o período letivo, principalmente, na opção por ajuda mútua e colaboração 

entre o participantes. O vínculo afetivo foi fortemente impactado por uma metodologia que se 

propunha a transformação social.  

A professora da turma da tarde, ainda apontou, que: 

“As atividades das aulas de Educação Física buscavam trabalhar a cooperação. 

Observei que eles repetiam as brincadeiras durante a recreação (tempo livre de 

recreio)” Professora Roberta. 

Pode-se extrair dessas falas uma melhora no comportamento pessoal e também quebra da 

incidência normal de brincadeiras competitivas no recreio, a partir da prática de atividades com 

intencionalidade de desenvolvimento da Teoria dos Jogos Cooperativos, segundo Brotto (2001),. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por ocasião da realização de aulas práticas, podemos perceber que, embora seja nítida, por 

parte da docente, a proposta de se trabalhar com jogos mais inclusivos e menos competitivos, a 

Educação Física precisa evoluir no sentido de tornar mais efetiva e em grande escala desse tipo de 

trabalho, não sendo um exemplo isolado da preocupação com uma sociedade mais justa, igualitária 

e empática. 

Os jogos apresentados para ilustração de estratégias de implantação da filosofia cooperativa 

deflagaram um total necessidade de um olhar do profissional de Educação Física mais para a 

cooperação do que a competição tradicional. 
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Ao analisar as falas dos discentes, nota-se a ocorrência de falas e atitudes preconceituosas 

encaradas como naturais entre os envolvidos no processo e utilizada de modo corriqueiro pelos/as 

estudantes. 

A investigação sobre as percepções dos professores acerca das possibilidades das atividades 

recreativas realmente atenderem aos objetivos da Cultura da Paz para a educação física, mostrou 

que os professores acreditam no potencial dos Jogos Cooperativos para adoção de atitudes de 

respeito mútuo, dignidade e solidariedade, repudiando as de violência em situações lúdicas e 

esportivas. 

O professor, quando vive a experiência real dos conflitos de criam uma habilidade maior 

para superar as dificuldades em torno da mediação dos conflitos. Vislumbram que estas devem ser 

enfrentadas no tempo real que acontecem, ou seja, os conceitos de certo, justo, respeito, inclusão e 

não violência devem ser trabalhados no momento que ocorrem, durante a atividade recreativa. 

Essa é a educação reflexiva que se espera da Educação Física, trabalhar as atitudes e a 

percepção dos preconceitos no instante corrente do jogo. Ajuizando possíveis mudanças de 

comportamento para uma próxima situação semelhante. 

É atribuição do professor de Educação Física fazer com que o aluno perceba que o corpo do 

outro não é um corpo adversário, é um corpo amigo, que o seu contato deve lhe trazer sentimentos 

de prazer, bem estar, apreço, ao invés de desprazer, mal estar, menosprezo. 

Todos têm direito a aprender a Educação Física, para isso todos devem ter acesso a ela sem 

discriminação, todos devem praticar colocando o seu melhor nas aulas. A cooperação e 

solidariedade são indispensáveis para uma pedagogia que seja uma prática social libertadora, para 

todos e por todos. 

Conclui-se portanto que, a Educação Física no contexto escolar deve privilegiar a 

participação do aluno dentro de suas possibilidades, valorizando suas qualidades. Para isso, a 

existência de um ambiente agradável em que ocorra a afetividade e o respeito entre toda a 

comunidade escolar é importante para uma educação pautada em valores.  
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo discutir acerca de como a temática das atividades lúdicas 
cooperativas no processo de aprimoramento do relacionamento interpessoal no contexto escolar 
contribui para uma mudança significativa no comportamento individual em relação à agressividade e 
preconceito, para enfrentamento direto de conflitos. E justifica-se pela necessidade de apresentar uma 
estratégia de trabalho sobre a questão da violência que arrebata toda a sociedade contemporânea com 
reflexos bastante visíveis na escola, demonstrando um olhar mais aprofundado para uma possibilidade 
de combate real à violência escolar.  Para tanto, foi elaborada uma revisão de literatura sobre os 
elementos teóricos envolvidos, sendo esses: bullying, educação física plural e jogos cooperativos 
abordando a Cultura da Paz como temas centrais; e um estudo de caso do tipo etnográfico, através de 
um relato de experiência. O estudo foi desenvolvido por meio da oferta de atividades, de caráter 
cooperativo, para uma população alvo composta de alunos regularmente matriculados no quinto ano 
do ensino fundamental de uma escola da rede pública da cidade de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
Brasil durante o ano letivo passado. Após essas atividades, procedeu-se uma pesquisa, utilizando-se o 
registro de falas significativas, no sentido de captar se houve conscientização e mudança de atitude dos 
alunos sobre as relações pessoais e investigação das percepções das professoras regentes de núcleo 
comum acerca do objetivo de diminuição da agressividade entre os alunos e maior colaboração após a 
realização do trabalho. Após descrição das atividades mais relevantes, os resultados da pesquisa foram 
analisados descritivamente, indicando uma tendência à melhoria do relacionamento interpessoal após a 
realização das atividades de caráter cooperativo. 

Palavras-chave: Jogos cooperativos, Escola, Relacionamento interpessoal. 
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Resumo 

Nossas trajetórias de pesquisa e ensino possuem um aspecto paradoxal: simultaneamente se aproximam 
e se distanciam. Nos aproximamos na medida em que assumimos o compromisso em comum com 
lógicas e práticas escolares que tenham como horizonte a comunhão com as diferenças. Todavia, 
tendemos ao distanciamento quando buscamos em referenciais teórico-metodológicos distintos os 
fundamentos com base nos quais damos sentido a conceitos como sujeito, conhecimento e formação. Neste 
painel, entrelaçamos os dois aspectos citados acima, tendo como propósito discutir as possíveis 
relações entre as ideias de tempo, diferenças e educação. Entendemos que o tempo é um dos eixos 
determinantes da estruturação do cotidiano escolar e que seus usos, desde a Modernidade, foram 
responsáveis por contribuir nos processos de exclusão de indivíduos e grupos considerados desviantes. 
A necessidade de ressignificar a ideia de tempo e discutir suas potencialidades na instauração de uma 
educação que se pergunte pelas diferenças nos parece urgente. Assim, o diálogo com pensadores que 
fizeram do tempo uma dimensão importante de suas teorias pode oferecer valiosas contribuições. Em 
cada um dos artigos deste painel, dialogaremos com um pensador de referência: no primeiro texto com 
Henri Bergson, no segundo com Jean Piaget e no terceiro com Edgar Morin. Bergson nos oferece uma 
concepção original da temporalidade humana – denominada por ele de duração – a partir da qual as 
diferenças assumem uma significativa radicalidade. O conceito de duração nos permite repensar 
diversos aspectos da prática educacional e indicar princípios pedagógicos essenciais para a educação 
com as diferenças. Jean Piaget traz ao diálogo a construção da noção de tempo na criança segundo os 
pressupostos da Epistemologia Genética. Suas reflexões possibilitam a revisão do tempo escolar e a 
indicação das bases para uma pedagogia que respeite as temporalidades dos estudantes em favor de 
uma educação para todos. Por fim, Edgar Morin restaura uma visão ampla do tempo tendo como 
paradigma o Pensamento Complexo. Morin recupera a indissociável relação vidaconhecimento e revela 
como o tempo e as diferenças são inseparáveis do modo como pensamos e praticamos a educação, 
instituindo a alteridade como a mais bela dimensão da formação humana.  

Palavras-chave: Tempos; Diferenças; Henri Bergson; Jean Piaget; Edgar Morin. 

A DURAÇÃO EM HENRI BERGSON: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS PARA UMA 

EDUCAÇÃO COM AS DIFERENÇAS  

Luka de Carvalho Gusmão – SEE/MG 

INTRODUÇÃO 

Mudanças profundas nas práticas de ensino promovidas nas escolas dependem de 

deslocamentos paradigmáticos em relação a conceitos como os de sujeito, conhecimento, tempo e 

espaço. O deslocamento do paradigma do Universal para o do Múltiplo parece ser um dos mais 

desafiadores para a renovação das práticas pedagógicas de nossa época. 

Marques e Marques (2003) consideram que uma característica marcante do período histórico 

da Modernidade foi a instauração de concepções universais de mundo, sociedade e ser humano. O 

pensamento Moderno estabeleceu a separação entre normalidade e anormalidade e criou uma série 

de dispositivos institucionais que promoveram a segregação de todos os indivíduos e grupos 

considerados desviantes. Sendo a escola uma das instituições com raízes na Modernidade, é 
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possível perceber nela ainda hoje diversos mecanismos de exclusão decorrentes do paradigma do 

Universal. Na Atualidade – chamada por alguns pensadores de Pós-Modernidade –, o horizonte 

ético que nos desafia é o da superação das lógicas de exclusão Modernas em favor da construção do 

paradigma do Múltiplo, isto é, do princípio segundo o qual a multiplicidade dos modos se sentir, 

pensar e agir do ser humano são constituintes da vida em sociedade. De acordo com Marques 

(2012), no cenário do cotidiano escolar isso representa a passagem da negação e da marcação das 

diferenças para a comunhão com as diferenças. 

 Ainda segundo Marques (2012), o conceito de tempo constituiu um dos dispositivos centrais 

nos processos de exclusão promovidos pela maquinaria escolar Moderna. Desse modo, caminhar na 

direção da comunhão com as diferenças no âmbito das práticas pedagógicas implica 

fundamentalmente em repensar as temporalidades vividas pelos múltiplos sujeitos que compõem o 

cotidiano escolar. Para tanto, o diálogo com alguns pensadores contemporâneos oferece elementos 

importantes para a instauração de novas ideias e práticas de ensino. Neste artigo, trarei para o 

diálogo as reflexões do pensador francês Henri Bergson, cuja filosofia instaura uma concepção de 

tempo renovada, baseada no conceito de duração.  

A DURAÇÃO COMO BASE DAS DIFERENÇAS HUMANAS  

Henri-Louis Bergson foi um importante filósofo francês que viveu entre os anos de 1859 e 

1941. Sua produção filosófica é extensa, adquirindo seu maior reconhecimento com o Prêmio Nobel 

de Literatura de 1927. A filosofia bergsoniana, embora rica em ideias originais, tem no conceito de 

duração seu conceito central. 

No contexto de sua juventude, quando procurava encontrar um ponto de apoio com base no 

qual pudesse desenvolver seu trabalho filosófico, Bergson se aproximou da obra de Herbert 

Spencer. Apesar de identificar na obra spenceriana um conjunto de generalidades vagas, as quais 

denotavam fragilidade quanto ao aprofundamento das ideias últimas da mecânica, Bergson 

considerou que poderia retomar esta parte da obra, completando-a e consolidando-a. Ao iniciar tal 

empreendimento, Bergson (2006) diz ter se surpreendido, pois notou que a concepção de tempo na 

qual se apoiava o evolucionismo de Spencer era a mesma que a física mecânica utilizava para 

calcular o movimento de objetos no espaço. Tal concepção, concluía Bergson (2006), negligenciava 

o tempo real – denominado por ele de duração – para representá-lo em função de símbolos 

matemáticos extraídos de nossa visão do espaço.  
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O modelo mecanicista de apreensão do conhecimento e representação da natureza, 

inaugurado no século XVII por René Descartes, defendia que o movimento e a mudança eram nada 

mais do que o deslocamento mecânico de partículas materiais no espaço. Ora, se o movimento era a 

soma das unidades de espaço percorrido por uma partícula ou um corpo, o tempo era uma sucessão 

de instantâneos justapostos, unidade homogênea cuja finalidade era servir de convenção para 

calcular a velocidade de uma trajetória. O que não se viu, salienta Bergson (2006), é que, assim 

representado, o tempo não passa de simples projeção do espaço: “Estuda-se então o espaço, 

determina-se sua natureza e função, e depois se transportam para o tempo as conclusões obtidas” (p. 

7). Desse modo, passa-se pelo tempo sem nele tocar, pois expresso segundo a representação do 

espaço, ele perde sua característica fundamental, que, de acordo com Bergson, consiste em durar.  

Para penetrar no estudo da duração, Bergson (2005) faz da experiência psicológica humana 

seu primeiro campo de investigações. Mergulhando, então, em nossa própria vida interior, o que 

vemos? O que caracteriza nosso existir? Em um primeiro momento, poderíamos dizer que é a 

mudança, pois passamos constantemente de um estado de consciência a outro. Todavia, se 

repararmos com mais cuidado no modo de representação da mudança dos nossos estados de 

consciência, veremos que falamos de nossas sensações, sentimentos e volições como se 

constituíssem blocos homogêneos que se substituem mutuamente. Ora, de fato mudamos 

incessantemente, entretanto, em um fluxo no qual cada um dos referidos estados não cessa ele 

mesmo de alterar-se a cada novo instante. Ao caminhar pela estrada do tempo, inflamos 

continuamente com a duração que vamos reunindo; nosso ser, “[...] por assim dizer, faz bola de 

neve consigo mesmo” (BERGSON, 2005, p. 2). No entanto, é mais cômodo e útil à nossa ação 

sobre as coisas não nos aplicarmos com atenção a essa mudança ininterrupta e só repará-la quando 

se torna considerável o suficiente para comunicar uma nova reação ao corpo ou um outro impulso à 

consciência. Exatamente porque cerramos os olhos à contínua transformação de cada estado da 

consciência, vemo-nos forçados, quando a modificação tornou-se significativa a ponto de se impor 

à nossa atenção, a dizer que um outro estado se sobrepôs ao anterior. Nosso olhar se fixa na 

passagem da duração da consciência por uma série de atos descontínuos, e por isso percebe estados 

separados uns dos outros. Se, todavia, por um esforço de atenção contínua, abarcássemos nossa 

duração psicológica em sua verdadeira natureza, veríamos o movimento de nossa consciência como 

uma melodia na qual as notas musicais se misturam, produzindo um efeito dinâmico.  

A duração ultrapassa a concepção de tempo espacializado que, conforme dito antes, consiste 

num encadeamento linear de instantes interligados em uma cadeia matemática de causa e efeito. Ela 
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se apresenta como fluxo ininterrupto de criação que incorpora uma pluralidade de elementos que se 

fundem dinamicamente. Bergson (2006) considera que a duração conjuga o uno – pois é uma única 

corrente de movimento – e o múltiplo – pois essa corrente é composta por uma multiplicidade 

qualitativa de elementos subjetivos que se interpenetram. Todavia, justamente porque não se deve 

nunca substituir a vivência efetiva de uma consciência por sua tradução em conceitos gerais, é que 

não podemos resumir a experiência psicológica humana ao puro jogo especulativo entre uno e 

múltiplo. Certamente Bergson não pretende contradizer suas primeiras considerações sobre a 

duração da consciência. O tempo de nossa experiência psicológica, de fato, apresenta-se como um 

movimento uno tingido por uma multiplicidade qualitativa que se interpenetra dinamicamente. No 

entanto, essa noção não deve nos manter no campo da abstração pura, mas sim preparar-nos para 

entrar nos domínios da mobilidade interior em sua coloração própria. Assim, o que Bergson (2006) 

procura indicar é que o conceito não substitui a percepção simples que se pode obter quando se 

entra em contato com a consciência que, agindo, sentindo e desejando, se diferencia, isto é, se torna 

única.  

Ao avançar na estrada da duração, cada um de nós se singulariza, nosso passado se conserva 

por inteiro, segue-nos a cada momento, evidenciando-se no conjunto dos hábitos que adquirimos ou 

nas lembranças de certos fatos particulares de nossa vida. Graças à conservação da memória, nossa 

consciência se vê impossibilitada de reproduzir integralmente uma mesma vivência. Ainda que as 

condições materiais nas quais realizamos um ato sejam aparentemente similares às anteriores, ainda 

que também nos esforcemos para evocar o que sentíramos na ação original que procuramos imitar, 

ao executá-lo nós próprios nos encontramos em um momento diferenciado de nossa duração 

psicológica: já não somos hoje a pessoa que éramos ontem. Por esse motivo, nossa duração é 

irreversível.  

Ao mesmo passo em que vamos nos constituindo pelos eventos que já nos ocorreram, 

deparamo-nos também com acontecimentos novos, os quais podemos verdadeiramente considerar 

que são imprevisíveis. Ora, diz Bergson (2005), se de um lado não nos é possível passar duas vezes 

pelo mesmo estado, de outro vamos nos formando na relação com os eventos que emergem na 

própria caminhada do tempo. Toda vez que procuramos antever determinado acontecimento de 

nossa vida, lançamos no futuro uma projeção que, em última análise, é composta por imagens de 

fatos que havíamos percebido no passado, ou por um novo arranjo que elaboramos a partir dessas 

mesmas imagens. Porém, se no porvir nossa consciência experimentará sensações e sentimentos 

que nunca antes tinha percebido, podemos concluir que o passado não poderia abranger o futuro e 
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que este, consequentemente, será imprevisível. Enfim, cada uma de nossas vivências é “[...] um 

momento original de uma história não menos original” (BERGSON, 2005, p. 7).  

A estrada da duração que percorremos não é indeterminada só porque nosso futuro não está 

dado, mas também porque a pessoa que seremos mais adiante depende, pelo menos em parte, das 

escolhas que formos realizando no fluxo do devir. A esse respeito, Bergson (2005) faz a seguinte 

consideração: 

Cada um de nós, deitando um lance de olhos retrospectivo sobre sua história, 

constatará que sua personalidade de criança, ainda que indivisível, reunia nela pessoas 

diversas que podiam permanecer fundidas entre si porque estavam em estado 

nascente: essa indecisão cheia de promessas é mesmo um dos maiores charmes da 

infância. Mas as personalidades que se interpenetram tornam-se incompatíveis ao 

crescer e, como cada um de nós só vive uma única vida, por força tem de fazer uma 

escolha. Na verdade, escolhemos incessantemente e incessantemente também 

abandonamos muitas coisas. A estrada que percorremos no tempo é juncada pelos 

destroços de tudo o que começávamos a ser, de tudo o que poderíamos ter-nos tornado 

(p. 109). 

Mas não são exclusivamente nossas escolhas que se diferenciam, porquanto as razões que 

encontramos para realizá-las também são distintas. Bergson (2005) diz que:  

Essa criação de si por si é tanto mais completa, aliás, quanto melhor raciocinamos 

sobre o que fazemos. Pois a razão não procede aqui como na geometria, onde as 

premissas são dadas de uma vez por todas, impessoais, e onde uma conclusão 

impessoal se impõe. Aqui, pelo contrário, as mesmas razões poderão ditar a pessoas 

diferentes, ou a uma mesma pessoa em diferentes momentos, atos profundamente 

diferentes, ainda que igualmente racionais. A bem dizer, não são exatamente as 

mesmas razões, uma vez que não são as razões da mesma pessoa, nem do mesmo 

momento. É por isso que não se pode operar sobre elas in abstracto, de fora, como na 

geometria, nem resolver para outrem os problemas que a vida lhe coloca. Cada um 

deve resolvê-los de dentro, por sua conta (p. 7-8).  

Em síntese, no fluxo da duração cada consciência torna-se singular graças à constante 

mudança de estados no conjunto de sua vida psicológica, ao contínuo crescimento da memória, à 

vivência de novas e imprevisíveis experiências a cada momento, ao que escolhe fazer das coisas e 

de si mesma e, por fim, às razões que toma como referência para dar sentido às suas vivências. 
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A DURAÇÃO ENQUANTO FUNDAMENTO PARA A EDUCAÇÃO COM AS DIFERENÇAS 

Assumindo seu papel de instituição difusora das lógicas de uma nova sociedade, a escola 

Moderna apoiou-se no pressuposto Iluminista de um sujeito ideal, imagem abstrata de um pretenso 

tipo humano universal, eminentemente racional e produtivo; o currículo, entendido como um 

artefato pedagógico fundamental na estruturação da escola Moderna, teve na concepção de tempo 

espacializado um forte dispositivo disciplinar que reforçou ainda mais a referida concepção de 

sujeito (VEIGA-NETO, 2002, 2003). 

A partir da segunda metade do século XX, a constatação de que a escola Moderna era 

excludente por manter fora de seus muros os indivíduos e grupos considerados desviantes deu lugar 

a iniciativas de integração desses sujeitos nos processos educacionais. Tais iniciativas não tardaram 

a revelar sua face excludente, porquanto a integração dos referidos sujeitos no cotidiano escolar 

ocorreu sob o signo da anormalidade. Marques (2012) dá a esses dois fenômenos, respectivamente, 

o nome de negação e marcação das diferenças.  

Ainda hoje, mesmo que subliminarmente, as concepções de sujeito ideal e tempo 

espacializado ocupam um lugar central nas práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas. Com 

efeito, o currículo escolar ainda carrega fortes traços Modernos, de tal modo que ele projeta suas 

ações em vista da crença de que ao fim de um determinado período letivo haverá um suposto 

desenvolvimento normal dos estudantes. Ainda que se pense na elaboração de currículos 

alternativos para sujeitos e grupos específicos – geralmente associados a necessidades educacionais 

especiais –, corre-se o risco de manter a lógica subjacente da dicotomia entre normalidade e 

anormalidade, construindo a ideia de que o outro diferente é aquele que possui um tempo de 

desenvolvimento atípico, ao passo em se reforça a noção de que a maioria dos estudantes tem um 

tempo de desenvolvimento que aparenta ser o mesmo. 

A construção de lógicas e práticas pedagógicas que avancem de modo mais radical na 

compreensão das diferenças humanas não depende da simples adoção de novas metodologias de 

ensino. Em última análise, é justamente a redução da ação docente à aplicação de técnicas 

pedagógicas que elimina do fenômeno educacional seus aspectos mais essenciais. Urge entender 

que toda metodologia de ensino está amalgamada a um conjunto de princípios ontológicos e 

epistemológicos, mesmo que nem sempre eles estejam claros. Desse modo, a reinvenção da escola 

no sentido de uma comunhão efetiva com as diferenças depende, antes de tudo, da adoção de novos 

modos de se entender o próprio ser humano, para além da concepção de sujeito ideal indicada 

acima. Trata-se, portanto, de realizar primeiramente deslocamentos conceituais, para que, então, se 
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possa habitar o cotidiano escolar com outras disposições educacionais. Para fomentar algumas 

reflexões que podem auxiliar nesses deslocamentos, trago a seguinte questão: na medida em que 

desenvolve uma teoria do tempo baseada no conceito de duração, de que modo a filosofia 

bergsoniana possibilita uma ressignificação das concepções e práticas educacionais no sentido da 

comunhão com as diferenças humanas?  

 O que Bergson (2006) denuncia no conceito de tempo espacializado é sobretudo sua 

incapacidade de explicar a experiência efetiva que o ser humano tem do tempo. Em outras palavras, 

o tempo espacializado é uma abstração cuja finalidade é contribuir na compreensão de 

determinados fenômenos físicos ou na organização de certos eventos da vida em sociedade; todavia, 

essa imagem conceitual em nada se assemelha ao tempo de nossa subjetividade. A duração da 

consciência humana é viva, pulsante, colorida pela multiplicidade de desejos, sentimentos, 

sensações e tudo mais que a subjetividade comporte. Qualquer tentativa de representar o ser 

humano como ente universal e abstrato, por mais precisão filosófica que alcance, sempre deixará 

escapar os sujeitos reais, os viventes em suas durações concretas. Esse princípio basilar da filosofia 

bergsoniana revela as diferenças humanas em seu aspecto mais profundo, pois já não se pode dizer, 

em hipótese nenhuma, que um grupo de indivíduos considerados normais possui uma mesma 

temporalidade de desenvolvimento, ou que outros tidos como anormais tenham um tempo de 

desenvolvimento atípico. Do ponto de vista educacional, isso significa dizer que cada estudante e 

professor é um ser com duração própria, substancial e viva, que nada têm de abstrata ou 

generalizável. A rigor, cada vivente do cotidiano escolar experimenta o tempo de modo singular; 

compreensão que funda uma significativa abertura para o conceito de alteridade em seu sentido 

pedagógico, isto é, como elemento fundamental da formação do ser humano.  

 Para Bergson (2005), um desdobramento importante do princípio anunciado no parágrafo 

anterior é aquele segundo o qual as experiências da consciência humana não podem ser expressas 

por signos quantitativos. Porém, se entendermos o tempo como uma sucessão linear de instantes 

justapostos, os fenômenos da subjetividade como fatos que crescem ou diminuem de intensidade e 

as operações cognitivas como eventos que revelam maior ou menor nível de inteligência, de fato 

nos parecerá possível representar os dados da consciência em termos numéricos. Ao estabelecermos 

a tradução de uma experiência psicológica por meio de signos matemáticos, logo nos parecerá 

possível também comparar os números obtidos por diferentes sujeitos e estabelecer juízos de valor 

entre eles, como melhor e pior, bom e ruim, desejável e indesejável, superior e inferior etc. Ora, se a 

duração é, antes de tudo, uma experiência subjetiva singular, ela só pode ser efetivamente percebida 
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enquanto um fluxo qualitativo. Esse princípio filosófico, na medida em que revela a impossibilidade 

de traduzir a temporalidade humana em signos matemáticos, mostra também a inviabilidade de 

traçar mensurações e posteriores comparações entre diferentes sujeitos. No campo educacional isso 

implica em afirmar que as lógicas de ensino e avaliação que se sustentam em processos de 

quantificação, classificação e comparação entre diferentes indivíduos se afastam muito de qualquer 

possibilidade de apreender efetivamente os processos de transformação e desenvolvimento de uma 

consciência. Tendo em vista que cada ser humano tem uma duração singular, é crucial que haja um 

esforço de atenção para práticas de ensino e avaliação que considerem cada sujeito em seu percurso 

próprio. Os instrumentos de ensino e avaliação desenvolvidos nas escolas geralmente buscam 

abordar e mensurar um aspecto específico da aprendizagem – o cognitivo –, para depois representá-

lo matematicamente. Essa representação matemática se faz acompanhar de um juízo de valor que 

acaba por se tornar uma marca indelével sobre o sujeito. Com base no conceito de duração postula-

se, porém, que a experiência humana é multifacetada, não podendo ser reduzida a apenas um dos 

seus aspectos, como o cognitivo. Entende-se também que as características apresentadas por um 

sujeito em determinada etapa de sua duração não permanecem como marcas fixas, pois o tempo da 

subjetividade é movente. Portanto, é essencial que os processos avaliativos e as práticas de ensino 

que dele podem advir, além de qualitativos e individuais, sejam também multidimensionais e 

contínuos, permitindo a compreensão dos sujeitos em seu amplo desenvolvimento em diversos 

momentos da sua trajetória. 

 Outra dimensão importante do conceito de duração desenvolvido por Bergson (2005) diz 

respeito à compreensão de que as experiências da subjetividade são vividas como totalidade, isto é, 

em profundidade a subjetividade não vive fatos ou acontecimentos fragmentados e isolados. Se a 

duração representa a temporalidade viva da consciência, o âmbito no qual essa temporalidade vibra 

em sua integralidade é justamente o da memória. Ela, a memória, não é um departamento no qual a 

subjetividade armazena e busca recordações de acontecimentos passados; é sobretudo o substrato 

que vai se avolumando e transformando qualitativamente a partir de nossas experiências e que 

permanece sempre presente em nosso modo de pensar, sentir e agir. A memória é, por assim dizer, 

o fio invisível que costura numa tapeçaria única as imagens das múltiplas experiências de uma 

consciência: ela, enfim, indica mais propriamente a singularidade pulsante de cada ser humano e a 

indissociabilidade das experiências subjetivas. Do ponto de vista das práticas escolares, de modo 

mais geral a memória é entendida como um instrumento de registro e reprodução mecânica dos 

saberes curriculares. Ela acaba assumindo a feição de impessoalidade, universalidade e 

fragmentação que é própria da epistemologia Moderna, a qual hipersegmentou os saberes 
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científicos e os depositou em compartimentos isolados para o ensino escolar. Assim, o modo como 

as práticas pedagógicas entendem a organização dos conhecimentos curriculares e o uso da 

memória desconfiguram a vivacidade e a totalidade das temporalidades dos diferentes sujeitos. 

Dessa forma, a defesa de modos mais transversais de organização do currículo e a busca por tornar 

significativa para os múltiplos estudantes a produção de conhecimentos não são apenas princípios 

didáticos interessantes; são as condições mesmas de uma educação que se esforça para ser coerente 

com o princípio segundo o qual as diferentes temporalidades humanas são vivas e integrais. 

 Por fim, Bergson (2005) entende que nos tornamos sujeitos singulares não só em 

decorrência dos princípios citados acima, mas também por realizarmos nossas próprias escolhas no 

curso do devir, bem como por atribuirmos razões pessoais a essas escolhas, dando-lhes sentidos 

únicos. A rigor, na medida em que avançamos na estrada do tempo nossas escolhas e produções de 

sentido determinam o modo como nos inserimos no mundo e, retroativamente, criam a 

singularidade de nossa consciência: somos, pelo menos em parte, artífices de nós mesmos. 

Certamente, o potencial criador de nossa liberdade por si só não é portador dos princípios éticos que 

cabem ao ser humano na medida em que esse se faz responsável por suas ações. Para que tais 

princípios se incorporem às reflexões com base nas quais a consciência decide e dá sentido a seus 

atos, é fundamental que haja um processo educacional. Agir no mundo e sobre si com a 

compreensão cada vez mais ampla de sua liberdade e consequente responsabilidade ética é um 

aprendizado. A concepção Iluminista de sujeito que está na raiz da escola Moderna entende que a 

liberdade do ser humano é uma conquista mediante a aquisição do conhecimento científico, isto é, o 

auge de um longo processo de ilustração da inteligência pelo qual passa o estudante. Assim 

entendida, ela, a liberdade, não está dada como um potencial que se manifesta no ser humano em 

qualquer etapa de sua vida e, portanto, como fenômeno que precisa se tornar objeto de reflexões e 

aprendizado dos próprios estudantes em todas suas vivências. Por consequência, o desenvolvimento 

de uma compreensão ética que permita a cada estudante assumir gradualmente as responsabilidades 

por sua ação no mundo e por seu próprio processo de formação, condição indispensável para uma 

educação com as diferenças, não é pedagogicamente estimulado. Todavia, se entendemos que a 

duração de cada consciência é inseparável de seu potencial de escolha e criação e que esse mesmo 

potencial determina em grande parte a construção de nossas singularidades, assumimos de modo 

incontornável que uma educação para e com as diferenças é necessariamente uma educação para e 

com as liberdades. Em suma, as condições para que os estudantes reflitam sobre seu potencial de 

liberdade e criação, bem como sobre uma determinada dimensão de responsabilidade ética lhes 
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cabe em cada momento de seu desenvolvimento, é um aspecto indispensável do processo 

educacional desde o início da escolarização. 

CONCLUSÕES 

No início do texto procurei situar o problema mais geral da transição paradigmática da 

Modernidade para a Atualidade, colocando no centro desse problema o deslocamento da concepção 

universal de ser humano para aquela que pensa os múltiplos modos de sentir, pensar e agir dos 

sujeitos. Indiquei que na base do referido problema está uma mudança profunda no conceito de 

tempo, entendido na Modernidade como um dispositivo disciplinar e, portanto, excludente. 

Anunciei, então, que iria repensar o conceito de tempo à luz da filosofia bergsoniana, trazendo para 

a discussão o conceito de duração. 

Após mostrar alguns dos sentidos do conceito bergsoniano de tempo, indicando-o como 

experiência subjetiva qualitativa, como realidade viva e substancial, como memória que totaliza as 

vivências da consciência e, por fim, como fluxo de onde emana um potencial de liberdade e criação, 

creio ter evidenciado em que medida o conceito de duração instaura uma compreensão radical das 

diferenças humanas. 

Concluí o texto buscando desdobrar tal compreensão em relação ao campo da educação, 

apontando como princípios importantes a realidade temporal dos sujeitos em sua concretude, a 

multidimensionalidade e processualidade dos processos de ensino e avaliação, a organização de 

lógicas mais transversais e significativas de produção de conhecimento e, finalmente, a liberdade e 

suas consequências éticas como objetos de reflexão e aprendizagem. 

Finalizo reafirmando que o pensamento filosófico, em diálogo com o campo da educação, 

não tem como compromisso central a proposição de técnicas pedagógicas que possam ser 

generalizáveis e que acabem, por isso mesmo, se tornando receituários de uma suposta prática 

pedagógica ideal. Minha pretensão foi tão somente indicar e, talvez, reafirmar princípios que estão 

na base mesma de qualquer prática educativa que tenha como horizonte a comunhão com as 

diferenças humanas. 
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Resumo 

Neste artigo meu objetivo é refletir sobre o deslocamento do paradigma do Universal para o do 
Múltiplo no campo educacional, discutindo sobretudo em que medida podemos pensar em uma 
educação com as diferenças a partir do diálogo com a filosofia de Henri Bergson. Para tanto, elejo o 
conceito de tempo como um aspecto central para a mudança nas concepções e práticas pedagógicas. Ao 
abordar o referido conceito, denominando-o de duração, a filosofia bergsoniana busca essencialmente 
compreender a temporalidade da consciência humana, afastando-se, assim, de uma tradição que entende o 
tempo como uma extensão do espaço e das ciências matemáticas. Na medida em que desvela o sentido 
do tempo experienciado pela subjetividade, Bergson instaura uma visão radical das diferenças humanas. 
Com base no conceito de duração, aponto como elementos essenciais para a compreensão da alteridade 
os seguintes fundamentos filosóficos: a dimensão viva e pulsante das durações dos diversos sujeitos, a 
irredutibilidade das diferentes durações humanas a signos matemáticos e quantificações, a totalização da 
duração no âmbito da memória e, enfim, seu potencial de liberdade e criação. Partindo dos referidos 
fundamentos, entendo que uma educação que se faça com as diferenças precisa necessariamente 
repensar a noção de sujeito ideal, as práticas de ensino e avaliação baseadas em quantificações e 
classificações, as lógicas fragmentadas e impessoais de produção de conhecimento e, finalmente, a ideia 
de formação para a liberdade e a responsabilidade ética como uma meta a se alcançar. Embora não 
proponha técnicas pedagógicas aplicáveis a qualquer contexto de ensino, o presente artigo indica 
fundamentos filosófico-educacionais para uma prática educativa que se pergunte pelas diferenças. 

Palavras-chave: Educação; Diferenças; Tempo; Duração; Henri Bergson. 

TEMPO E EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DA EPISTEMOLOGIA GENÉTICA DE JEAN 

PIAGET 

Sandrelena da Silva Monteiro – UFJF 

INTRODUÇÃO 

Jean Piaget, epistemólogo suíço, que viveu entre 1896 e 1980, construiu, juntamente com 

seus colaboradores, uma complexa e ampla teoria sobre o desenvolvimento infantil. Intentaram 

olhar o desenvolvimento infantil em sua integralidade, buscando não apenas o desenvolvimento do 

aspecto cognitivo, mas também afetivo, moral e social. No estudo minucioso de busca por entender 

o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento da criança, muitas questões foram 

abordadas por Piaget, dentre elas a noção de tempo. Defendia que o tempo, enquanto noção 

cognitiva é estruturante do real e organizadora das experiências do sujeito.  A provocação 
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para que Piaget se voltasse ao estudo da gênese da noção do tempo na criança foi realizada por 

Albert Einstein, em um Simpósio sobre Filosofia da Ciência em 1928. A partir desse encontro 

Piaget se propõe a “saber como se formam os conceitos temporais na criança pequena” (PIAGET, 

2002, p. 8).  No contexto de seus experimentos algumas questões foram ganhando forma: a noção 

de tempo é algo inato nas crianças? As noções temporais já se acham terminadas antes de serem 

traduzidas no plano da linguagem e da reflexão consciente? A noção temporal é fruto de uma 

transmissão social? Voltou, também, sua atenção para os relatos de profissionais da educação sobre 

a incompreensão do tempo por parte das crianças; queria saber como interpretar tal situação. 

Ao realizar seus estudos, Piaget não tinha como pretensão construir uma teoria pedagógica, 

no entanto, seus estudos influenciaram e ainda influenciam de forma significativa os profissionais 

da educação, especialmente os que atuam com crianças na etapa da Educação Infantil. A presença 

de Piaget na educação se justifica pelo trabalho minuciosos envolvendo o desenvolvimento 

humano, tendo a criança como principal sujeito de suas pesquisas. E ainda que não tenha construído 

uma teoria pedagógica, há em seus escritos indícios de sua preocupação com o ensino escolar. Uma 

marca desta preocupação pode ser encontrada na introdução do livro “A noção de tempo na 

criança”, quando o autor afirma que: 

O conhecimento dos processos construtivos que engendram as noções fundamentais 

da ordem temporal, da simultaneidade, da igualdade e da superposição das durações, a 

partir de um estado em que a criança nem sequer suspeita ainda da existência de um 

tempo comum a todos os fenômenos, lhes será talvez de alguma utilidade e é por isso 

que, entre outros motivos, pensando nas aplicações pedagógicas possíveis, 

multiplicaremos os exemplos concretos na obra que se vai ler (PIAGET, 2002, p. 9). 

Percebe-se na fala do próprio autor que, se não se preocupou primeiramente com o 

aprendizado escolar, não desconsiderou a importância de falar àqueles que convivem diretamente e 

diariamente com as crianças, os professores e professoras. 

No contexto aqui apresentado, esse ensaio tem como objetivo trazer um pouco da 

contribuição da Epistemologia Genética de Jean Piaget para pensar a gênese da noção de tempo na 

criança. Isso porque, pensar a apreensão temporal implica em pensar o tempo não apenas como 

conceito cognitivo, mas como variável que implica a organização do currículo e do planejamento 

escolar, especialmente quando se trata de crianças pequenas, na Educação Infantil, ou, quando se 

quer uma educação inclusiva, que se fundamente na perspectiva de uma comunhão com as 

diferenças nela existente e não no paradigma da exclusão (MARQUES, 2012). Pensar a variável 
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tempo no âmbito de uma educação para todos implica em trazer à tona a luta pelo direito à 

educação ou, de outra forma, a educação como direito de todos e para todos. 

Entendo que os marcadores temporais construídos socialmente são constitutivos da dinâmica 

escolar e que desconsiderar sua existência ou ação coercitiva não fará com que eles deixem de 

existir. Dessa forma, conhecê-los, não apenas na aparência, mas em sua implicação, é a melhor 

forma de, não apenas aprender a lidar com sua ação, mas construir alternativas de mudanças quando 

assim se fizer necessário. 

SOBRE O TEMPO... A CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE TEMPO NA CRIANÇA 

Os estudos sobre o tempo têm ocupado lugar em diversas áreas do conhecimento. Sendo 

assim, faz-se importante situar, incialmente, com que conceito de tempo estaremos trabalhando. No 

âmbito dessa reflexão o tempo  

[...] é a coordenação dos movimentos: quer se trate dos deslocamentos físicos ou 

movimentos no espaço, quer se trate desses movimentos internos que são as ações 

simplesmente esboçadas ou reconstituídas pela memória mas cujo desfecho e objetivo 

final é também espacial, o tempo desempenha a seu respeito o mesmo papel que o 

espaço em relação aos objetos móveis (PIAGET 2002, p. 12). 

Ao considerar o tempo como sendo a coordenação dos movimentos, o autor ressalta dois 

tipos de apreensão temporal: o tempo físico e o tempo vivido.  

O tempo físico diz respeito aos esquemas temporais construídos pelo indivíduo para 

sua adaptação ao mundo, para a compreensão das relações entre os objetos do mundo 

físico, em termos de ordem, simultaneidade, sincronização, imbricação, etc. O tempo 

físico conduz ao tempo métrico, à avaliação e medida das durações de intervalos 

temporais de maneira objetiva. Já o tempo vivido poderia ser descrito como a duração 

psicológica do tempo, como as percepções do sujeito em relação às durações dos 

movimentos, à sensação de passagem do tempo. O tempo vivido é uma coordenação 

interna de diferentes eventos e situações percebidas (FOLQUITTO; SOUZA, 2015, p. 

94). 

Apesar das diferenças, o tempo físico e o tempo vivido apresentam uma inter-relação que se 

torna cada vez mais evidente à medida que o pensamento progressivamente vai se estruturando, 

possibilitando a organização mútua do sujeito (em si mesmo) e do mundo que o cerca. Nesse 

complexo processo, Piaget (2002) defende que a noção de tempo na criança é uma construção 

progressiva que evolui de uma intuição pura à coordenação operatória. Tal construção permite tanto 
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uma aproximação lógica com a realidade quanto uma regulação interna que possibilitará ao sujeito 

coordenar e reavaliar suas experiências, sensações e percepções.   

Considerando que a noção de tempo não é inata, nem se dá por simples transmissão social, 

mas sim é construída pela criança, podemos entender que será construído paulatinamente e envolve 

a elaboração de um sistema de relações.  

Se pensarmos, por exemplo, um bebê: ele começa a ter sua experiência temporal quando, ao 

chorar clamando por atenção, precisa esperar até que uma outra pessoa possa vir ao seu encontro. 

Aos poucos vai aprendendo que os acontecimentos ocorrem em sequência: com o aparecimento da 

mãe, a mamadeira ou o acalento vem logo em seguida. Certamente, a construção da noção de tempo 

se inicia por essa espera que acontece em uma relação do antes com o depois. Ao considerar essa 

relação, chegaremos ao entendimento de que o tempo é inerente à causalidade, não prescindindo da 

presença da memória. 

Em relação aos bebês, a percepção do tempo é subjetiva e inexata, isso significa que eles 

ainda não são capazes de reconstruir a história dos fenômenos externos. Os bebês, inicialmente, não 

dispõem de memória de eventos sequenciais e flexibilidade de pensamento, o que faz com que suas 

ações posteriores se deem na sequência em que vivenciaram os acontecimentos anteriores. É ao 

longo do desenvolvimento, com as interações sociais e a multiplicidade de experiências, que pouco 

a pouco a criança “amplia sua capacidade de reter os eventos na memória, que se estende a 

acontecimentos cada vez mais remotos” (PULASKI, 1986, p. 168). Assim, no período sensório-

motor a criança aprende a ordenar seu esquema temporal ao das coisas exteriores, relacionando de 

um modo prático a sequência dos eventos e a duração dos intervalos. Aqui, vemos a importância da 

rotina na vida das crianças. Não uma rotina rígida e coercitiva, mas uma que se constitua de forma 

significativa e cooperativa, com possibilidades, inclusive, de negociação: “hora de acordar”, "hora 

de dormir”, “hora de almoçar”, “hora de tomar banho”, “hora de ir para a creche”, dentre outras. 

Com todos os ganhos adquiridos a cada construção, a criança vai gradativamente 

construindo novas formas de relacionamento com o mundo a sua volta. Também de forma gradativa 

vai construindo sua noção de tempo. Quando no período pré-operatório a criança já é capaz de 

muitas ações relacionadas à ideia de tempo, no entanto pela presença do pensamento egocêntrico 

analisa o mundo de forma bem peculiar, aqui predomina o pensamento intuitivo, no qual o 

raciocínio não consegue ultrapassar o tempo presente e os dados imediatamente percebidos. Uma 

pesquisa realizada por Piaget (2002) envolvendo a noção de idade, demonstra que a criança tende a 

confundir a idade com a altura. Sendo assim, a pessoa seria mais nova ou mais velha não pela data 
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do seu nascimento, mas pela sua estatura física: “para as crianças, envelhecer é crescer: ao termo do 

crescimento, o tempo como que cessa, para eles, de operar” (PIAGET, 2002, p. 327). 

 Somente quando superado o pensamento egocêntrico e construído o pensamento operatório 

é que as crianças são capazes de coordenar as ideias de sucessão e duração. Aqui já é possível, por 

exemplo, distinguir a ideia de idade da de tamanho. Com a construção de estruturas que permitem a 

reversibilidade já é possível pensar em termos de presente, passado e futuro de forma independente 

e interdependente.  

 Aqui, podemos dizer que a criança já consegue trabalhar com a sucessão de eventos. No 

entanto, além da sucessão, há o aspecto duração, que está relacionado ao espaço dos intervalos de 

tempo. “Enfim, quando as durações dos movimentos e as sucessões de parada são percebidas 

corretamente pela criança a noção operatória do tempo físico se constitui” (FOLQUITTO; SOUZA, 

2015, p. 96). 

 A compreensão da sucessão e duração de intervalos de tempo tem uma implicação 

significativa quando pensamos no aprendizado de marcações sociais do tempo, como, por exemplo, 

o uso do relógio mecânico. Segundo Piaget (2002), para que esse aprendizado se dê com 

compreensão real e não mera repetição de memorização mecânica de uma marcação, é preciso que 

a criança tenha aprendido o conceito de intervalos sucessivos de tempo. Isto porque o que ocorre é a 

presença de distâncias iguais percorridas sucessivamente no mostrador de um relógio. Em outras 

palavras, a criança pode aprender a fazer a associação entre os números no mostrador de um relógio 

e alguns eventos (por exemplo, “hora do recreio”, “hora do parquinho”, “hora da aula de educação 

física”), mas sem uma compreensão de que ali há uma sucessão de eventos sinalizados por 

intervalos de tempo aos quais denominamos horas, ou seja, marcadores do tempo físico para 

organização dos eventos sociais. Tal entendimento tem implicação significativa na prática docente, 

especialmente quando se vê que “as horas despendidas pelos professores de primeira série, 

desenhando mostradores de relógios no papel para que seus alunos coloram os ponteiros 

corretamente, bem poderiam ser empregadas de maneira mais eficaz” (PULASKI, 1986, p. 179). 

Essa não é uma prática de simples leitura, mas de compreensão envolvendo seriação, sucessão, 

simultaneidade e duração de intervalos contínuos.  

 Em síntese, pode-se dizer que a noção operatória de tempo físico se constitui quando a 

criança é capaz de ir além do imediatamente percebido.  Por um processo de descentração do 

pensamento a criança se faz capaz de retomar, também pelo pensamento, os movimentos 

observados, integrando-os em um esquema temporal único, “coordenando diferentes possibilidades, 
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para que as regulações ocorridas na etapa anterior se convertam em operações lógicas verdadeiras, e 

possa haver uma tomada de consciência da ação” (FOLQUITTO; SOUZA, 2015, p. 97). A 

construção da noção operatória do tempo físico traz consigo a capacidade de antecipar, retomar, 

comparar eventos possibilitando avaliações e tomadas de decisão. 

 Resta agora nos deter para entender a construção da noção temporal em relação ao tempo 

vivido, ou tempo subjetivo. 

 O estudo empreendido por Piaget para investigar a noção de tempo vivido, ou noção 

subjetiva do tempo, envolveu a noção de idade cronológica (passagem do tempo) e a duração 

interior da ação própria. Como dito alhures, a criança pequena tende a confundir a idade 

cronológica, referente ao nascimento de cada um, com o tamanho físico (altura). Somente quando 

da construção do pensamento operatório a criança terá a noção de idade como uma duração própria, 

independentemente do tamanho ou características da pessoa, por exemplo, cabelo branco, rugas etc. 

 Quando a avaliação se deu a partir da duração de atividades realizada pela própria criança, 

em um primeiro momento as respostas se baseiam na velocidade da ação, relacionando essa ao 

tempo transcorrido. No experimento realizado por Piaget (2002), que implicava no desenho de 

barras durante um certo intervalo de tempo em velocidades diferenciadas (ora devagar, ora rápido), 

a avaliação das crianças se deu em função do resultado, ou seja, da quantidade de barras desenhadas 

e não em função do intervalo de tempo durante o qual desenhou. Somente quando já é capaz de 

descentralizar o pensamento, podendo, assim, distinguir por meio da introspecção as durações 

internas e externas, a criança foi capaz de “dissociar o tempo transcorrido durante a ação da 

sensação subjetiva da passagem do tempo” (FOLQUITTO; SOUZA, 2015, p. 98). 

 Dissemos antes que percebemos no bebê uma primeira experiência temporal com o ato de 

esperar: esperar a chegada da mãe, da mamadeira, do acalento etc. Ao tratar da noção temporal 

subjetiva, Piaget (2002) voltará a falar da espera.  Segundo o autor, além das capacidades 

operatórias, dois importantes aspectos irão implicar na avaliação subjetiva da passagem do tempo: a 

ação e o interesse. Isso porque ao comparar dois intervalos de tempo iguais, mas com ocupações 

diferentes (por exemplo, um no qual a criança executa uma atividade de seu interesse e outro no 

qual ela apenas espera por um acontecimento, sentada, parada, “de braços cruzados”), tendem a 

considerar o segundo mais longo que o primeiro. Ainda que saibam que quantitativamente os dois 

tenham o mesmo intervalo de tempo. Uma hipótese explicativa dessa percepção temporal está para 

o fato de que, ao esperar sem nenhuma atividade interessante, a criança tem sua ação paralisada, 

imobilizada, sua motricidade é freada. A segunda hipótese traz à tona a dimensão afetiva que 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 968 

intervêm na construção da noção de tempo enquanto um dinamizador de energia. Quando em uma 

atividade que lhe é agradável, há aí uma valorização positiva, o que influenciará na estruturação da 

própria atividade, mudando também a experiência temporal. 

 Por tudo que foi dito até aqui, infere-se que não se ensina “o tempo” na escola. No entanto, 

há experiência pedagógicas que podem provocar na criança desequilíbrios cognitivos que exijam 

que ela pense e reflita, realizando coordenações envolvendo, por exemplo, noções de tempo e 

causalidade. Piaget (2002) nos convida a esse pensamento quando em seus experimentos, ao buscar 

analisar as noções temporais das crianças, procura  

 [...] descobrir que vínculo temporal o sujeito introduz entre os acontecimentos de uma 

pequena história, quando esses acontecimentos são caracterizados por uma 

causalidade muito simples (queda de objetos, etc.). Apresentamos à criança algumas 

imagens distribuídas ao acaso e lhe pedimos para seriá-las na ordem correta, ordem 

que será ao mesmo tempo, temporal e causal (PIAGET, 2002, p. 16).  

Para o autor, na pesquisa esse tipo de técnica permite colocar em evidência o caráter 

operatório e não intuitivo da ordem temporal. Em uma dimensão pedagógica, esse tipo de atividade 

poderia convidar a criança a reflexões e operações mentais envolvendo a própria noção de tempo e 

causalidade, possibilitando ações mais conscientes. O exercício de, após uma primeira ordem de 

seriação, convidar a criança a criar outras possibilidades, ou seja, uma permuta entre as 

imagens/acontecimentos, constitui desafio cognitivo e a necessidade de desenvolvimento que supõe 

uma reversibilidade do pensamento (ou seja, capacidade de percorrer a sequência dos 

acontecimentos em mais de um sentido). Piaget (2002) explica que enquanto não há a 

reversibilidade operatória, a criança não alcança a ordem correta dos acontecimentos e permanece 

fixada, de maneira irreversível, à primeira ordenação que lhe ocorreu.  

A TÍTULO DE CONCLUSÕES ALGUMAS IMPLICAÇÕES  

Até aqui nos ocupamos de pensar sobre a gênese da noção de tempo na criança. A partir de 

agora nosso olhar se volta para uma outra dinâmica em que, não raro, a variável tempo dá a tônica: 

a dinâmica escolar. 

No livro “Para onde vai a educação?” não vamos encontrar Piaget problematizando a 

variável tempo na dinâmica escolar, no entanto, suas preocupações ali registradas estão imersas na 

forma como a instituição escolar concebe o tempo: tempo de aprender, tempo de ensinar, tempo de 

ser e estar.  
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Logo de saída o autor destaca a “existência de diferenças individuais de aptidões entre os 

alunos” (PIAGET, 1998, p. 13). Após a realização de mais de 120 pesquisas envolvendo a formação 

das operações lógico-matemáticas, a indução de leis físicas elementares e a análise do 

desenvolvimento da causalidade física e outras questões sumamente complexas, Piaget e seus 

colaboradores chegaram à seguinte hipótese: 

Nossa hipótese é portanto a de que as supostas aptidões diferenciadas dos “bons 

alunos” em Matemática ou Física etc., em igual nível de inteligência, consistem 

principalmente na sua capacidade de adaptação ao tipo de ensino que lhes é fornecido; 

os “maus alunos” nessas matérias, que entretanto são bem sucedidos em outras, estão 

na realidade perfeitamente aptos a dominar os assuntos que parecem não compreender, 

contando que estes lhes cheguem através de outros caminhos: são as “lições” 

oferecidas que lhes escapam à compreensão, e não a matéria (PIAGET, 1998, p. 14). 

Continuando a defesa da hipótese apresentada, o autor afirma que foi possível verificar em 

diversos casos que “o insucesso escolar em tal ou tal ponto decorra de uma passagem demasiado 

rápida da estrutura qualitativa dos problemas [...] para a esquematização quantitativa ou matemática 

[...] (p. 14). Isso que Piaget está nomeando de passagem rápida de uma estrutura a outra, não 

considerando o tempo necessário ao entendimento e aprendizado do aluno pode ser o fator decisivo 

para sua relação com o conhecimento escolar. Vemos aqui a variável tempo implicando no processo 

de aprendizagem, não como um construto cognitivo a ser feito, mas como um elemento organizador 

do currículo/planejamento.  

 Ao pensar as condições de aprendizagem oferecidas aos estudantes, Piaget (1998) irá propor 

uma prática docente que rompa com o modelo conferencista e se coloque na condição de pesquisa e 

esforço de descoberta, em que o professor não se contenta com a condição de transmissor de 

soluções já prontas, mas de desafiador e estimulador.  Piaget ressalta que, considerando o tempo 

que a humanidade demorou para construir o conhecimento que à época era denominado “moderno” 

e/ou “contemporâneo”, seria um absurdo esperar que a criança possa a eles chegar sem uma 

orientação voltada para a “tomada de consciência” das questões centrais. 

 Ao destacar a importância de os professores conhecerem sobre o desenvolvimento dos 

estudantes, afirma que se eles se dispusessem a conhecer sobre a formação psicogenética das 

operações lógico-matemáticas (por exemplo, no que se refere a construção da noção de tempo), não 

ocupariam seu tempo com atividade como a descrita alhures, de fazer com que as crianças pintem 

ponteiros em relógios de papel, com o objetivo de que aprendam sobre os intervalos de tempo. 

Considera Piaget (1998, p. 16) que uma coisa é “inventar na ação e assim aplicar praticamente 
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certas operações”, outra coisa muito diferente é “tomar consciência das mesmas para delas extrair 

um conhecimento reflexivo e sobretudo teórico”. Aqui ressalta a importância de se “falar na 

linguagem das crianças antes de lhes impor uma outra já pronta e por demais abstrata, e sobretudo 

levar a criança a reinventar aquilo que é capaz, ao invés de se limitar a ouvir e repetir” (p. 16-17). 

 É com essa perspectiva que o autor defende que “compreender é inventar, ou reconstruir 

através da reinvenção, e será preciso curvar-se ante tais necessidades se o que se pretende, para o 

futuro, é moldar indivíduos capazes de produzir ou de criar, e não apenas de repetir” (PIAGET, 

1998, p. 17). 

Ao falar do imperativo da variável tempo na construção do conhecimento, podemos retomar 

os estudos de Piaget (1998) quando destaca que, para a compreensão de certos fenômenos 

elementares, as crianças necessitam passar por certas fases, caracterizadas por ideias que adiante 

poderá considerar erradas, mas que parecem ser necessárias para o encaminhamento às soluções 

finais corretas. Consideramos, assim, que é sinal de respeito ao tempo de aprendizagem da criança 

respeitar essas fases, no entanto, com conhecimento o suficiente para avaliar cada uma delas e sua 

utilidade no processo. 

Por fim, trazemos a concepção do autor sobre o direito à educação:  

Afirmar o direito da pessoa humana à educação é pois assumir uma responsabilidade 

muito mais pesada que a de assegurar a cada um a possibilidade de leitura, da escrita e 

do cálculo: significa, a rigor, garantir para toda criança o pleno desenvolvimento de 

suas funções mentais e a aquisição dos conhecimentos, bem como dos valores morais 

que correspondem ao exercício dessas funções, até a adaptação à vida social atual 

(PIAGET, 1998, p. 34). 

Em outro momento, ainda discorrendo sobre o direito à educação, o autor irá defender que o 

direito à educação é “o direito que o indivíduo tem de se desenvolver normalmente, em função das 

possibilidades de que dispõe, e a obrigação, para a sociedade, de transformar essas possibilidades 

em realizações efetivas e úteis” (p. 35). 

Finalizando essa reflexão, retomamos que Piaget não fez uma teoria pedagógica, não se 

ocupou com a educação escolar, no entanto, como cidadão e pesquisador, não se eximiu da sua 

responsabilidade social quando chamado a contribuir com a educação em seu país. Em seus 

escritos, Piaget (1998) apresenta não apenas sua concepção sobre educação, mas uma reflexão sobre 

os métodos ativos, sobre o direito à educação e, especialmente, sobre formação de professores ao 
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ressaltar a importância de estes conhecerem o desenvolvimento de seus alunos e a implicação desse 

no processo de ensino e aprendizagem. 
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Resumo 

Esse ensaio tem como objetivo trazer um pouco da contribuição da Epistemologia Genética de Jean 
Piaget para pensar a gênese da noção de tempo na criança. Inicialmente apresenta-se processos 
presentes na construção da noção de tempo na criança: de uma apreensão intuitiva à apreensão 
operatória. Destaca-se a importância dessa construção considerando que o desenvolvimento da noção 
operatória do tempo traz consigo a capacidade de antecipar, retomar, comparar eventos possibilitando 
avaliações e tomadas de decisão. Já nesse primeiro movimento da reflexão há a presença de implicações 
dessa construção na dinâmica escolar, isso porque, pensar a apreensão temporal implica em pensar o 
tempo não apenas como conceito cognitivo, mas como variável que implica a organização do currículo 
e planejamento escolar, especialmente quando se trata de crianças pequenas, na Educação Infantil, ou, 
quando se quer uma educação inclusiva, que se fundamente na perspectiva de uma comunhão com as 
diferenças nela existente e não no paradigma da exclusão (MARQUES, 2012). Pensar a variável tempo 
no âmbito de uma educação para todos implica em trazer à tona a luta pelo direito à educação ou, de 
outra forma, a educação como direito de todos e para todos. Ao pensar o presente da educação escolar 
brasileira, e a educação enquanto direito de todos e para todos, corroboramos com a perspectiva de 
Piaget (1998, p. 35) de que direito à educação é “o direito que o indivíduo tem de se desenvolver 
normalmente, em função das possibilidades de que dispõe, e a obrigação, para a sociedade, de 
transformar essas possibilidades em realizações efetivas e úteis”. 

Palavras-chave: Tempo; Epistemologia Genética; Jean Piaget; Educação. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 972 

O QUE PODE A VIDACONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO? TEMPOS E COMPLEXIDADE 

PELA VIA DE EDGAR MORIN 

Alan Willian de Jesus – SE/PJF 

INTRODUÇÃO 

O pensador francês Edgar Morin, iniciador do pensamento complexo e um dos principais 

nomes da Atualidade1, vêm nos mostrando vias possíveis de estabelecermos processos mais 

pertinentes no conhecimento, mostrando a necessidade de construirmos relações mais solidárias nas 

ciências, nas políticas da humanidade, na sociedade e na vida, através de diversas discussões nas 

múltiplas áreas do conhecimento. Seguindo alguns rastros da vidaconhecimento2 deste pensador, o 

objetivo desses manuscritos é refletir sobre como a compreensão de tempo que perpassa pelas 

ideias de Edgar Morin nos possibilita pensar a produção de diferenças na educação. 

Pelos princípios cognitivos da complexidade, percebermos que a nossa história é 

constitutiva de acontecimentos fundamentais que nos alimentam e nos possibilitam reinventar o 

nosso pensarfazer e fazerpensar, onde a vivência das contradições e a introspecção nas marcas 

indeléveis do nosso ser e saber podem nos mostrar que tempo e complexidade são indissociáveis, 

nos possibilitando aberturas e fechamentos para habitarmos de forma outra a educação.     

PENSAR COMPLEXO COM TEMPOS COMPLEXOS 

Edgar Morin vem nos convidando pela sua temporalidade, itinerância e produção de 

conhecimento, a aprendermos a bem viver, nos provocando a diminuirmos a distância entre a vida e 

as ideias, possibilitando compreender que a crise pode ser tanto um risco quanto uma esperança 

para nós mesmos. 

Filho único do casal Vidal Nahum e Luna Beressi, Edgar Nahum, que vinte anos mais tarde, 

ao servir na resistência francesa, assumiria o nome Edgar Morin, nasceu em 8 de julho de 1921, em 

Paris. Aprendeu com o seu nascimento a morte, e com a morte o seu nascimento. Quando tinha 

nove anos de idade sua mãe faleceu; marca indelével à vidaconhecimento. “Mas o que aprendi, não 

 
1 Por Atualidade, entendemos o momento atual de questionamento das grandes verdades acabadas que nos legaram. 
2 A junção das palavras vida e conhecimento se constituem para problematizar a dicotomia posta sobre elas em seus 
usos na educação. Buscamos ao mesmo tempo reunir, distinguir, mas sem separá-las, reconhecendo a complexidade que 
constitui o ser o saber.  
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de minha família, mas na minha família, foi o mais importante de tudo: aprendi, aos nove anos, o 

que é a morte” (MORIN, 2003c, p. 14): “foi e é o acontecimento de minha vida” (MORIN, 1969, p. 

417).  

Edgar Morin viveu aquilo que ele denominou de Onívoro Cultural3, tendo enveredado para 

devorar as culturas que estavam ao seu redor. Foi formado e alimentado pela multiplicidade da 

música, do romance, dos pensamentos filosóficos, sociais, das ciências, da literatura... “Assim, parti 

para a vida sem Cultura nem Verdade, somente com a ausência da morta e a presença da morte” 

(MORIN, 2003c, p.15). Tornou-se filho da pátria na escola, onde absorveu e integrou a história da 

França. E o que Morin aprendeu por ele mesmo? “O resto...” (MORIN, 2003c, p. 14). Chegado os 

quarenta anos de idade Morin contraiu uma doença que o deixou numa quarentena. Neste ínterim, 

fez inúmeras meditações e recorreu àquilo que ele chamou de o seu melhor conselheiro, o amigo 

mortal: o tempo (MORIN, 1969). Procurou mostrar a convergência entre a descontinuidade-

multiplicidade que desvela em si mesmo e a filosofia para a qual tem e que se funda na natureza 

histérica do homem e na natureza caótica do mundo (MORIN, 1969). 

Enquanto desafio do pensamento, enfrentar as incertezas através de uma noção do ser e 

saber que seja cada vez menos fragmentada e reducionista é um convite a se posicionar frente a 

cegueira paradigmática que vem atravessando o ocidente. Conforme Morin (2007d), no princípio da 

redução, para conhecer o todo, foi preciso reduzi-lo às suas partes, e no princípio da disjunção 

apresenta-se a proposta de separação dos conhecimentos uns dos outros, que “pode também cegar e 

conduzir a excluir tudo aquilo que não seja quantificável e mensurável, eliminando, dessa forma, o 

elemento humano do humano, isto é, paixões, emoções, dores e alegrias” (MORIN, 2007d, p. 42).  

Vimos percebendo que a noção de tempo se dilui nas obras de Edgar Morin como que se sua 

estrutura narrasse a composição do movimento de seus caminhos complexos. Uma espécie de fluxo 

de seu pensamento intrínseco à sua própria escrita, admitindo as incertezas e as desordens no 

movimento da própria vidaconhecimento. 

Estabelecer apenas uma forma de pensar o tempo para análise e desdobramentos na 

educação, porém, não é suficiente. “O novo universo nascendo nos faz descobrir a complexidade. O 

tempo é um e é múltiplo. Ele é contínuo e descontínuo, factual, agitado por rupturas, sobressaltos, 

que rompem o seu fio e eventualmente recriam, em outros lugares, outros fios” (MORIN, 2008a, p. 

113). Complexidade e tempo se articulam no devir das ideias e na vida. 

 
3 Autointitulação que Edgar Morin traz em sua obra Meus Demônios (2003c). 
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A complexidade compreendida em seu sentido etimológico – isto é, do latim complexus –, 

significa “aquilo que é tecido junto” (MORIN, 2003c, p. 44). Conforme Morin (2007a), a 

complexidade num primeiro olhar coloca o paradoxo do uno e do múltiplo e num segundo momento 

é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, 

que constituem o nosso mundo fenomênico. 

Somos herdeiros do pensamento cartesiano, que vem logrando a nossa forma fragmentada e 

reducionista de conhecermos o sujeito e o objeto. O discurso de Descartes (1983) carrega a noção 

de certeza, de uma fragmentação das partes para conhecer o todo. Tal pensamento delineia pensar o 

sujeito determinado, que, não obstante, culmina no abismo entre o objeto a ser conhecido e o sujeito 

que conhece. 

Edgar Morin diz que para construir as formas não lineares e não compartimentadas, ou seja, 

para nos ajudar a pensar a complexidade, destacam-se alguns operadores ou princípios: o dialógico, 

hologramático, e o recursivo e a auto-eco-organização (MORIN, 2003a, 2003b). O princípio 

dialógico significa entrelaçar coisas que aparentemente estão separadas como a razão e a emoção, o 

real e o imaginário. A dialogia permite a associação de noções contraditórias, procurando conceber 

um mesmo fenômeno complexo, onde podemos ver que não é possível entender a realidade a partir 

de uma única verdade (MORIN, 2003b). O princípio hologramático coloca em evidência o aparente 

paradoxo dos sistemas complexos, onde não somente a parte está no todo, mas o todo se inscreve na 

parte (MORIN, 2003b). O princípio recursivo é um anel gerador no qual o produto e os efeitos são 

produtores e causadores do que os produz (MORIN, 2003b). E a ideia de auto-eco-organização nos 

mostra o quão os seres humanos são capazes de emergirem ao mesmo tempo no/com o mundo – 

junto com o todo – a partir de sua auto-organização, intrínseca à autonomia e à dependência 

(MORIN, 2003b). 

Os princípios cognitivos da complexidade nos ajudam a fazer o movimento de nos perguntar 

e de perguntar ao mundo sobre os implícitos das formas discursivas que nos constituem. Ou seja, 

evidencia o problema da relação dicotômica entre vida e conhecimento, tempo e espaço, e sujeito e 

objeto posta pela Modernidade, sobretudo pela via do pensamento cartesiano. O pensamento 

complexo não perde de vista a realidade dos fenômenos e tampouco separa a subjetividade da 

objetividade, não excluindo o indivíduo da sociedade e da espécie (MORIN, 2007b). Somos uno e 

múltiplo, observador e observado. “O princípio da redução é desumano quando aplicado ao 

humano” (MORIN, 2007b, p. 117). 
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O princípio de redução e de disjunção que repousou sobre o século XX, sobretudo pela 

ciência clássica, procurou destacar a ordem e a lógica matemática, na tentativa de responder às 

necessidades humanas pautando-se na racionalidade e no pensamento determinante para explicar as 

questões da ciência, do homem e da natureza. Conforme nos diz Morin (2007d, p. 59), “o ser 

humano não só vive de racionalidade e de técnica; ele se desgasta, se entrega, se dedica a danças, 

transes, mitos, magias, ritos”. 

Vemos o devir no pensamento de Edgar Morin enquanto processo do ser que já é em 

movimento numa noção de tempo que acolhe as incertezas, as contradições, as indeterminações, os 

acontecimentos, os acidentes, os ciclos, as catástrofes, os ritmos pelos rastros dos romances de 

Dostoiévski, com uma temporalidade carregada de compaixão pelo sofrimento (MORIN, 2014); 

com Beethoven, onde a temporalidade aprece como uma espécie de encantamento pelo mundo, que 

é ao mesmo tempo maravilhoso e horrível (MORIN, 2014); com Heráclito, onde o “logos”, o 

“viver de morte, morrer de vida”, “o caminho da ascensão e o caminho da queda são o mesmo”, nos 

convida perceber a temporalidade no corpo: “um aspecto determinante de auto-eco-organização é 

que esta se regenera em permanência a partir da morte de suas células, conforme a fórmula de 

Heráclito, ‘viver de morte, morrer de vida’, e que essas duas ideias antagônicas são aí 

complementares” (MORIN, 2003b, p. 17); e com a força de Pascal, através do tetragrama fé, 

dúvida, razão e religião que são simultaneamente complementares e antagônicos (MORIN, 2014, p. 

56), convida-nos a perceber que a temporalidade se expande para além e entre nós, numa relação 

tensionada pela contradição. 

Somos filhos e herdeiros do céu e da humanidade em devir. “A eternidade das Leis da 

Natureza foi assim liquidada. Não há mais physis congelada. Tudo nasceu, tudo apareceu, tudo 

surgiu, uma vez. A matéria tem uma história” (MORIN, 2008a, p. 113).  

Como o enxergar e o viver na e com as contradições que constituem a nossa temporalidade 

nos possibilitam experienciar formas outras de habitar a educação? Tempo e complexidade são 

indissociáveis. Morin (2008a, p. 113) nos diz que “este tempo é, no seu mesmo movimento, o 

tempo das derivações e dispersões, o tempo das morfogêneses e dos desenvolvimentos”. Com Henri 

Bergson, Morin soube aproximar-se de um problema fundamental: “Como é possível que, ao lado 

das fantásticas forças de desorganização, separação, morte, existam forças biológicas inesperadas 

de organização que produzem as maravilhas e as prodigiosas invenções da vida, tais como flores, 

asas, fígado, cérebro?” (MORIN, 2014, p. 132); com Jean Piaget, Morin encontrou o “círculo das 
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ciências” e conservou seu caráter transdisciplinar, “no qual as relações entre as ciências são 

visualizadas de um ponto de vista não reducionista e recursivo” (MORIN, 2014, p. 134).    

Para Edgar Morin, podemos romper com uma visão que dicotomiza os tempos, que 

supostamente são disjuntos e se desconhecem pelo esteio das áreas do conhecimento. O papel dos 

paradoxos e das contradições em relação ao pensar, sugere a necessidade de nos vermos no fluxo do 

inacabamento, olhando por outros metapontos de vista provisórios (MORIN, 2007a), admitindo as 

incertezas, desconstruindo e construindo razões com verdades provisórias que mostram as 

antinomias próprias da razão. “O conhecimento pertinente deve revelar as diversas faces de uma 

mesma realidade, em vez de se fixar em uma só” (MORIN, 2015a, p. 98). Estas concepções, estes 

tempos, surgem aparentemente opostos, entretanto, se complementam e dialogam no cotidiano do 

espaçotempo. Fazem, pois, surgir o tempo complexo (MORIN, 2008a). 

O grande tempo do Devir é sincrético (e é isso que ignoraram as grandes filosofias do 

devir, a começar pela de Hegel). Ele confunde em si, de diversas maneiras, em seu 

fluxo, em seus embaralhamentos, esses diversos tempos, como ilhotas temporárias de 

imobilização (cristalização, estabilização), turbilhões e ciclos de tempo reiterativo. A 

complexidade do tempo real está neste sincretismo rico. Todos estes tempos diversos 

estão presentes, agindo e interferindo no ser vivo e, certamente, no homem: todo o ser 

vivo, todo o ser humano traz consigo o tempo do acontecimento/acidente/catástrofe (o 

nascimento e morte), o tempo da desintegração (a senilidade que, via morte, conduz a 

decomposição), o tempo do desenvolvimento organizacional (a ontogênese do 

indivíduo), o tempo da reiteração (a repetição quotidiana, sazonal, dos ciclos, ritmos e 

atividades), o tempo da estabilização (homeóstase). De maneira refinada, o tempo 

catastrófico e o tempo da desintegração se inscrevem no ciclo reiterativo, 

ordenado/organizador (os nascimentos e as mortes são constitutivos do ciclo de 

recomeço, de reprodução). E todos esses tempos se inscrevem na hemorragia 

irreversível do cosmo... (MORIN, 2008a, p. 114). 

“A concepção simplista acredita que o passado e o presente são conhecidos, que os fatores 

de evolução são conhecidos, que a causalidade é linear, e, por conseguinte, que o futuro pode ser 

predito” (MORIN, 2010, p. 11). Ao compreendermos o tempo do devir como sincrético (MORIN, 

2008a), a tendência humana de descrever o passado e o presente, e a partir deles tentar alinhavar o 

futuro através de uma educação pautada na exaustão do controle, numa suposta inovação que 

favorece o sucesso e aos anseios da produção e consumo para o mundo como causa e efeito linear 

darão lugar aos dados da experiência e do pensar complexo que se dão neste mesmo devir, pois a 
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chave da compreensão da realidade encontra-se nela mesma. Quando consideramos a complexidade 

dos acontecimentos, vamos articulando a vida, o tempo e o conhecimento no cotidiano da educação.  

Se por um lado as experiências do presente contribuem para o conhecimento do passado, 

transformando marcas cristalizadas, o passado adquire seu sentido também a partir do olhar 

posterior, que lhe dá o sentido de história. Outrossim, as experiências novas, as construções e 

desconstruções no presente também dão um novo enfoque aos acontecimentos do passado. Cada 

novo presente corresponderá a um novo passado (MORIN, 2010). “O conhecimento do presente 

requer o conhecimento do passado que, por sua vez, requer o conhecimento do presente” (MORIN, 

2010, p. 13). E complementa: como o futuro nasce do presente, a dificuldade para pensar o futuro é 

a dificuldade de se pensar o presente. Desta forma, “a cegueira sobre o presente nos torna, ipso 

facto, cegos em relação ao futuro” (MORIN, 2010, p. 13). 

Nossas temporalidades têm muito a nos dizer, ou mesmo, fazerem emergir produções de 

diferenças nos caminhos da educação. Nossas temporalidades nos constituem enquanto sujeitos 

com múltiplas histórias. Sujeitos uno e múltiplos que participam de um sistema uno e múltiplo. 

Todo sistema é uno e múltiplo. A multiplicidade pode só dizer respeito aos componentes 

semelhantes e distintos, como os átomos de conjunto cristalino (MORIN, 2007b). E complementa 

Morin (2007b, p. 147) que “estes sistemas são também uno/diversos. Sua diversidade é necessária à 

sua unidade e sua unidade é necessária à sua diversidade”. 

Unidade e multiplicidades que aparecem pela educação numa sala de aula que forma, se 

forma e reforma o pensamento. “Em todas as coisas humanas, a extrema diversidade não deve 

mascarar a unidade, nem a unidade básica mascarar a diversidade. Deve-se evitar que a unidade 

desapareça quando surge a diversidade e vice-versa” (MORIN, 2007b, p. 65). O que pode uma 

educação que se ocupa com os gestos de revisitar e provocar os nossos caminhos de 

vidaconhecimento para pensar como estamos sendo enquanto sujeitos na educação? O que pode a 

noção de tempo e complexidade na educação? O que pode uma consciência de religação entre a 

vida e o conhecimento na educação? 

O QUE PODE A VIDACONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO? 

As provocações sobre a potência da vidaconhecimento na educação aparecem nesses 

manuscritos pela sinalização das lógicas de tempo fragmentadas que pensa a vida em detrimento do 

conhecimento, indicando dentre outras coisas, os mais diferentes mecanismos de desencaixes e 

tentativas de eliminar as incertezas e o que é demasiadamente humano nas ciências através de 
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nossos próprios discursos, espargindo no âmbito micro e macro da educação sequelas da cegueira 

paradigmática.  

Eliminar as incertezas é apagar o espírito humano, “pois toda certeza subjetiva se toma por 

realidade objetiva, a desordem é justamente o que faz surgir a incerteza no observador, e a incerteza 

tende a fazer com que o incerto se interrogue [...]” (MORIN, 2008a, p. 115).  

Nos rastros que nos provoca a temporalidade em Edgar Morin, não vemos uma teoria de um 

lado e uma vida do outro, vemos uma vidaconhecimento. Pelo devir sincrético do tempo não 

compreendemos uma educação que fala de uma torre de controle que desarticula a vida e o 

conhecimento, centrada numa hierarquia dos saberes que ganham poder na escola, sobretudo pelo 

discurso das ciências e pelo afastamento das incertezas como forma de separar o sujeito e objeto 

para se conhecer; mas uma educação que religa os saberes enfrentando a hiperespecialização, 

tencionando com as diferenças e igualdades, acolhendo a complexidade, e abraçando o sujeito com 

os operadores cognitivos, favorecendo um diálogo e uma religação do ser e saber indo para além, 

com e entre as disciplinas. 

A educação se constitui na e com a diferença. Seja pelas múltiplas concepções que lhe são 

inerentes, seja nas diferenças expressadas pelos próprios sujeitos que a constituem. A educação 

carrega uma preservação da diferença e uma proteção da igualdade através da espécie humana que 

compartilha suas semelhanças e dessemelhanças pela resistência ao reducionismo e à fragmentação. 

Reduzir e fragmentar são também formas de nos entocarmos na intolerância e no afastamento do 

Outro, repugnando as diferenças e ignorando os nossos mecanismos de projeção do princípio do 

Universal emaranhado em nosso íntimo de tentar assegurar suas certezas e fragilidades no mundo.  

Se no pensamento cartesiano vemos pouca abertura à inclusão, expressada por uma 

temporalidade que fragmenta a vida do conhecimento e reduz a causa e efeito a uma linearidade dos 

acontecimentos que determinam o homem no mundo; no pensamento complexo, digamos, vemos o 

impulso da esperança e abertura no próprio abismo da humanidade, isto é “a exclusão da exclusão: 

o reconhecimento. A ética para o outro reclama portanto, antes de mais nada, não remeter o outro 

para fora da humanidade” (MORIN, 2007c, p. 104).  

O outro significa, ao mesmo tempo, o semelhante e o dessemelhante; semelhante 

pelos traços humanos ou culturais comuns; dessemelhante pela singularidade 

individual ou pelas diferenças étnicas. O outro comporta, efetivamente, a estranheza e 

a similitude. A qualidade de sujeito permite-nos percebê-lo na semelhança e 

dessemelhança. O fechamento egocêntrico torna o outro estranho para nós; a abertura 
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altruísta o torna simpático. O sujeito é por natureza fechado e aberto. (MORIN, 2007b, 

p. 77) 

Em última instância, educar seria levar de um lugar para o outro, suas técnicas, suas 

abordagens, suas teorias, suas práticas, sua ética, seu corpo, sua linguagem. Ao levarmos, também 

trazemos do Outro uma potência inerente ao ato de estar junto e dialogar com as diferenças. Uma 

educação traz para o reduto da aula e para além dela o uno e múltiplo que permeia os modus de ser 

e do saber dos sujeitos em diversas expressões. Uma educação traz um modo aula, e também um 

corpo, uma linguagem, o ser e o saber na tapeçaria da experiência. Ao trazer, se afeta. Ao afetar-se, 

leva. Na intercessão do afetar-se surge a formação; “repensamos a reforma e reformamos o 

pensamento” (MORIN, 2002a).  

A reforma do pensamento vai gerar um pensamento que liga e enfrenta a incerteza. O 

pensamento que une substituirá a causalidade linear e unidirecional por uma 

causalidade em círculo e multirreferencial; corrigirá a rigidez da lógica clássica pelo 

diálogo capaz de conceber noções ao mesmo tempo complementares e antagonistas, e 

completará o conhecimento da integração das partes em um todo, pelo 

reconhecimento da integração do todo no interior das partes (MORIN, 2002a, p. 92-

93). 

Insurgem, pela própria variância do ser no mundo, gestos educacionais que moldam a 

materialidade da educação, formas de produzirmos trilhas abertas e fechadas no firmamento da 

vidaconhecimento.  

A vidaconhecimento na educação se constrói na relação estabelecida entre o sujeito e o 

objeto. Há uma relação recíproca entre os dois elementos. Ambos, o sujeito e o objeto são o que são 

apenas na medida em que o são um para o outro. O que está em jogo é questionarmos como e para 

que fazemos parte desse sistema educacional de relação entre sujeito e objeto. Ao perguntarmo-nos 

durante o caminho sobre o que pode a vidaconhecimento na educação talvez apareça a necessidade 

de reaprendemos a viver neste sistema.  Digamos com Morin (2015b) que “somente se pode ajudar 

a aprender a viver. Aprende-se a viver por meio das próprias experiências, primeiro com a ajuda 

dos pais, depois dos educadores, mas também por meio dos livros, da poesia, dos encontros” 

(MORIN, 2015b, p. 15). Sejamos, pois, enriquecidos pelo sistema, sem sermos reduzidos ao 

sistema (MORIN, 2008b). 

Vivemos a educação quando com ela nos colocamos em movimento com o mundo. Pela via 

do acontecimento entre vidaconhecimento que se religam durante o caminho, tempo e educação vão 
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ganhando outras paragens e sentidos complexos que nos ajudam a pensar com mais pertinência os 

desafios da Atualidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU SOBRE AS MESMAS HORAS QUE JÁ NÃO SÃO MAIS AS 

MESMAS 

“O tempo é a vida, a vida como tal. E isso intensifica o paradoxo. Sem o tempo, o mundo 

não pode sustentar-se. Mas definir o tempo significa, assim como no mito, fazê-lo morrer por suas 

próprias mãos, devorado por si próprio” (MALDONATO, 2001, p. 111). Ansiamos por uma 

vidaconhecimento que acolha nossas temporalidades e dos Outros nas diferenças, na igualdade, 

semelhanças, diversidade, emergências, no inesperado, a partir dos princípios cognitivos da 

complexidade como possibilidades outras de um ato da potência na educação; em outras palavras, é 

necessário trabalharmos com uma racionalidade aberta (MORIN, 2007d). 

O tempo complexo tem por campo de ação a liberdade, que no fluxo do movimento que lhe 

é inerente de tomada de consciência e responsabilidade, favorece ideais democráticos de escuta pela 

ética da compreensão. “A ética da compreensão exige argumentar, refutar, em vez de excomungar e 

lançar anátemas” (MORIN, 2003c, p. 91).   

Para Morin (1969) o tempo deixou de ser a primeira e a última palavra. “Todas as coisas 

giravam em torno do devir; atualmente, tudo gira em torno da problemática do tempo” (MORIN, 

1969, p. 399). Com efeito, podemos dizer que se os marcadores temporais não medem o tempo em 

si mesmo, mas as horas e suas fragmentações sucessivas que se reiniciam com a finalidade cíclica-

contínua de nos situarmos coletivamente na sociedade; a vidaconhecimento se constitui como 

fragmento no devir caleidoscópio do tempo e vida como tal, possibilitando a inovação e a criação 

na educação no seio de sua (des) continuidade que produz diferença e beleza indizível. 
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Resumo 

À luz/sombra do pensamento complexo (MORIN, 2003c, 2003b, 2008a, 2007a), escrevemos sobre o 
que pode a vidaconhecimento na educação, a partir de alguns rastros da temporalidade da vida e obra do 
pensador Edgar Morin. Debruçamo-nos nestes manuscritos com o objetivo de refletir sobre como a 
compreensão de tempo que perpassa pelas ideias de Edgar Morin nos possibilita pensar a produção de 
diferenças na educação. Nossas temporalidades têm muito a nos dizer, ou mesmo, fazerem emergir 
produções de diferenças nas formas de ser e saber na educação. Nossa temporalidade nos constitui 
enquanto sujeitos com múltiplas histórias. Sujeitos uno e múltiplos que participam de um sistema uno e 
múltiplo. Como o enxergar e o viver na e com as contradições que constituem a nossa temporalidade 
nos possibilitam experienciar formas outras de habitar a educação? O que pode uma educação que se 
ocupa com os gestos de revisitar e provocar os nossos caminhos de vida e conhecimento para pensar 
como estamos sendo enquanto sujeitos na educação? O que pode a noção de tempo e complexidade na 
educação? O que pode uma consciência de religação entre a vida e o conhecimento na educação? A 
experiência da vidaconhecimento como acolhida das diferenças, semelhanças, diversidades, igualdades e do 
inesperado a partir dos princípios cognitivos da complexidade nos possibilita encontros que a educação 
anseia na Atualidade. Pensar o devir sincrético dos tempos à luz/sombra do pensamento complexo nos 
provoca a pensar e habitar a educação enquanto campo de expressão da liberdade que se move na e 
com as diferenças, sob a tomada de consciência e responsabilidade que favorecem ideais cada vez mais 
democráticos de escuta pela ética da compreensão (MORIN, 2003). 

Palavras-chave: Complexidade; Edgar Morin; Tempo; Educação.  
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Resumo 

Norma(l)tizações são tecnologias de poder que, desde o século XVIII, produziram (e ainda produzem)  
subjetividades dóceis, reguladas, subservientes, ou pelo menos, tentam... No entanto, compreendemos 
que as formas dissidentes de ser-viver encontram brechas potentes que colocam em xeque a fragilidade 
de normas limitadoras da liberdade. São tempos de ódio e acirramento da violência em diversas esferas 
sociais e as discussões provocadoras propostas neste painel, frutos de pesquisas, apontam para 
pensarmos e problematizarmos algumas concepções muito caras aos estudos de gênero que buscam 
defender a constituição e defesa das diferenças. As dissidências, pensadas no confronto das 
norma(l)tizações de gênero, promovem uma reação conservadora que precisamos enfrentar. Assim, nos 
deparamos com  os impasses colocados neste confronto. Pensar sobre as interdições/atravessamentos 
pelas quais tentam nos submeter, principalmente, confrontando discursos enviesados sobre as diversas 
manifestações de sexualidades, às questões de gênero, aos preconceitos e violências reforçados nas 
práticas pedagógicas diversas é de fundamental importância para esta resistência. Neste contexto, não 
só os cotidianos escolares produzem discursos e realidades de violência contra a mulher, contra a 
população LGBT+, mas, outros espaçotempos não-escolares também se engendram neste cenário. Busca-
se provocar reflexões sobre como a escola e outros espaços educativos, por meio de seus processos 
pedagógicos e dos diversos artefatos culturais disponíveis (currículos, livros didáticos, tecnologias, redes 
sociais, audiovisualidades, etc) se constituem como espaçostempos de enfrentamento ao conservadorismo, 
desenvolvendo posturas críticas e formativas a partir do respeito às diferenças de gênero. Nossas 
pesquisas  focalizam nas audiovisualidades como veículos de (des) construção dos padrões de gênero, 
na formação de professorxs em todas as suas configurações de masculinidades, feminilidades, 
transmasculinidades e transfeminilidades e as nas experiências docentes   com práticas pedagógicas 
insurgentes na construção de conhecimentos outros que nos municiem para o enfrentamento da 
heteronormatividade . 
Palavras-chave: Gênero, norma, diferenças, LGBTIfobia, experiência pedagógica. 

QUANDO CORPOS INFANTIS ARBITRARIAMENTE GENERIFICADOS ENTRAM EM 

CENA: VÍDEOS DE “CHÁS DE REVELAÇÃO” DO YOUTUBE EM ANÁLISE 
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O SEXO DO BEBÊ EM DISPUTA: NOTAS INTRODUTÓRIAS 

A gravidez, para muitas/os, é um processo envolto em grande ansiedade, principalmente, 

quando se quer “descobrir” o sexo do bebê. Desde o anúncio da gravidez, a mesma pergunta é 

proferida diversas vezes: “é menino ou menina?”. A partir daí, são lançadas suposições diversas 

sobre o corpo que ainda é apenas uma promessa (BENTO, 2011). A existência do corpo parece só 

adquirir inteligibilidade quando se anuncia o sexo do bebê. Conforme Bento (2011, p. 550), as 

palavras proferidas pela/o médica/o após o exame ecográfico têm o “poder mágico de gerar 

expectativas que serão materializadas posteriormente em brinquedos, cores, modelos de roupas e 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 984 

projetos para o/a futuro/a filho/a”. A partir dessa necessidade de conhecer o sexo do bebê, 

celebrações diversas se espalham e compõem os mais diversos contextos socioculturais. 

Dessa forma, além dos famosos “chás de bebê”, realizados próximo ao nascimento, os “chás 

de revelação”, celebrações para revelar o sexo da criança, tornaram-se uma espécie de febre em 

todo o mundo. Essas celebrações nos levam a questionar a arbitrariedade das atividades planejadas 

e que reforçam o enquadramento de um bebê em um único gênero a partir de seu órgão genital. 

Entretanto, conforme pontua Butler (2017, p. 37), “embora venhamos ao mundo em meio a normas 

obrigatórias, elas nem sempre nos ordenam e nem sempre emergimos da imagem do que é esperado 

pelos significantes ‘homem’ e ‘mulher’”. 

Nossa intenção com este texto é refletir sobre processos de desnaturalização de práticas 

sociais culturalmente concebidas como usuais, questionando/problematizando a normatização da 

vida por detrás de discursos-atos, aparentemente inofensivos, mas que colocam em xeque as 

múltiplas formas de existência que não são alinhadas com a organização social binária 

(mulher/homem, homossexual/heterossexual, para citar alguns). Não há como desconsiderarmos a 

popularização dos “chás de revelação” no Brasil, da preocupante reiteração das normas regulatórias 

de gênero no cotidiano da educação de crianças e da facilidade com a qual podemos produzir e 

compartilhar nossas próprias produções audiovisuais em/na rede com outras/os usuárias/os 

geograficamente dispersas/os. É dentro deste panorama que nos lançamos no desafio de tecer 

algumas considerações não conclusivas sobre o enquadramento dos corpos infantis em categorias 

binárias (menino/menina) expressos em vídeos de “chás de revelação” publicizados na rede social 

YouTube. 

Pesquisar questões envolvendo a temática gênero e infância, no contexto da rede social 

YouTube, nos traz como desafio pensar no quanto a normatização dos corpos, gêneros e 

sexualidades passaram a ocupar outros espaços-tempos, cujas práticas sociais vêm, cada vez mais, 

sendo mediadas pelas tecnologias digitais em rede. Uma das características mais notáveis dessas 

produções é a insistente correlação entre menino-azul e menina-rosa, evidenciando uma 

normatização binária que demarca o enquadramento dos gêneros em atributos culturalmente 

construídos. Para Bento (2011), todas as expectativas do “ser menino ou ser menina” centram-se em 

um conjunto de referenciais simbólicos que vão, culturalmente, definindo estes corpos como 

femininos ou masculinos. De forma alguma os “chás de revelação” esperam algo diferente da 

relação menino-pênis-heterossexualidade ou menina-vagina-heterossexualidade. Muito embora os 

movimentos e posições de dissidência sejam constituintes das relações humanas, é preciso reiterar 
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práticas-discursos através de esforços e empreendimentos para manter intacta a supremacia das 

normas regulatórias de gênero desde a infância (LOURO, 2009). 

Este breve panorama é o pano de fundo deste texto, fruto de pesquisa de pós-doutorado em 

educação em andamento que vem investigando as experiências sociais de sujeitos que construíram 

trajetórias marcadas por movimentos e posições de inconformidade às normas de gênero e 

sexualidade, com ênfase nas lembranças de suas infâncias. A partir da interlocução com autoras/es 

do campo de estudos de gênero e sexualidade que vêm centralizando seus esforços em torno do 

questionamento das normas de gênero, este trabalho busca problematizar o enquadramento dos 

corpos infantis em categorias estáticas, hierarquizantes e binárias expressos em vídeos de “chás de 

revelação” publicizados no YouTube. 

Na próxima seção, apresentamos os caminhos teórico-metodológicos da pesquisa e, em 

seguida, analisamos alguns dos vídeos de “chá de revelação” do YouTube que foram selecionados 

para integrar nossas reflexões. Por fim, realizamos algumas breves considerações voltadas para 

questionar a produção e reiteração de práticas sociais responsáveis pela naturalização de formas 

cristalizadas de entender o que é ser “menino” e “menina”, trazendo algumas contribuições para se 

(re)pensar o cotidiano da educação de crianças. 

A CARTOGRAFIA COMO CAMINHO TEÓRICO-METODOLÓGICO: O YOUTUBE COMO 

LÓCUS DE PESQUISA 

As produções audiovisuais digitais constituem-se parte do cenário sócio-técnico 

contemporâneo denominado de cibercultura (SANTOS; CARVALHO, 2018). Por meio do uso de 

algum dispositivo com acesso à internet, usuárias/os de todos os cantos do planeta podem acessar e 

produzir em/na rede novas informações, entrando em contato com uma rica produção audiovisual 

que retrata os acontecimentos sociais de um determinado tempo-espaço (SANTOS; WEBER, 

2013). 

Os computadores de mesa (desktops), cada vez mais, dão espaço aos leves laptops, tablets e 

smartphones, permitindo o acesso cada vez mais dinâmico a uma quantidade aparentemente 

inesgotável de informações (imagens, vídeos, sons etc) que se encontram disponíveis para as/os 

usuárias/os de redes sociais (COUTO JUNIOR, 2013). As diversas informações digitais produzidas 

e compartilhadas na rede mundial de computadores vêm constituindo-se como um importante 

material empírico de análise para as pesquisas das ciências humanas e sociais. 
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Pesquisar o tema dos “chás de revelação” na internet nos permitiu lançar um olhar de 

alteridade sobre a forma com a qual grupos de sujeitos relacionam-se com acontecimentos 

socioculturais de uma época. Com esse desafio em mente, nos apropriamos da cartografia como 

princípio ético-estético-político com a intenção de questionar os jogos de saber-poder considerados 

inquestionáveis (COUTO JUNIOR; POCAHY, 2017). Investigar os vídeos sobre “chá de 

revelação” publicizados na internet por meio da abordagem cartográfica constitui-se como um 

convite para que possamos desestabilizar verdades culturalmente construídas e que são reiteradas 

cotidianamente através das práticas sociais. 

Nos inspiramos no trabalho de Carvalho, Roseno e Pocahy (2017), para quem propõem a 

cartografia em tempos de cibercultura. De acordo com os autores, as práticas sociais mediadas pelo 

digital em rede se constituem uma arena cultural, se abrindo “tanto à produção de regulações quanto 

de formas de resistência. Não se está ‘fora’ de uma zona de saber-poder, joga-se apenas outramente 

com os termos que a cultura impõe como viáveis e possíveis” (p. 5). Nessa linha de pensamento, 

adentrar no contexto das dinâmicas culturais, mais especificamente na rede social YouTube, 

significa reconhecermos a importância de (re)criarmos estratégias metodológicas que possam 

evidenciar as novas relações de saber-poder engendradas pela emergência do digital em rede. Em 

tempos de dinâmicas comunicacionais digitais em/na rede, reconhecemos a importância da 

cartografia para pensar nos “espaços por onde outros arranjos e hierarquias podem se 

(re)estabelecer, agora desde outros fluxos semióticos, ético, estéticos e políticos insurgentes na 

cibercultura” (CARVALHO; ROSENO; POCAHY, 2017, p. 5). 

Os “chás de revelação” nasceram de uma demanda social que encontrou elementos 

importantes na cultura em prol da celebração do sexo do bebê que ainda virá ao mundo. Esses 

elementos culturais são importantes na presente investigação, pois buscamos tensionar as normas 

regulatórias de gênero com a intenção de melhor compreender os processos de generificação dos 

corpos infantis nesses “chás”. Somando-se a isso, o uso da cartografia como referencial teórico-

metodológico se justifica por se tratar de uma abordagem que nos possibilita buscar “estratégia de 

análise crítica e ação política, olhar crítico que acompanha e descreve relações, trajetórias, 

formações rizomáticas, a composição de dispositivos, apontando linhas de fuga, ruptura e 

resistência” (PRADO FILHO; TETI, 2013, p. 47). Entendendo que as interações sociais vêm cada 

vez mais ocorrendo através dos fluxos informacionais digitais, cabe olharmos atentamente para os 
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discursos (cishetero)normativos1 que encontraram nas redes sociais um espaço fértil para sua 

propagação. No entanto, não podemos desconsiderar o pensamento foucaultiano, para quem aponta 

que em toda relação de poder com o mínimo de liberdade, há resistência (FOUCAULT, 2014). 

Diante de nosso compromisso ético em tratar do tema gênero e infância neste texto, entendemos 

que a prática cartográfica nos auxilia na tessitura de reflexões que se constituem enquanto um ato 

de resistência porque favorecem a reflexão sobre a normatização dos corpos infantis arbitrariamente 

generificados pelas práticas socioculturais hegemônicas. 

No que se refere aos procedimentos metodológicos, optamos pela análise das narrativas 

digitais presentes nos três vídeos de “chás de revelação” mais visualizados do YouTube. Para isso, 

no mecanismo de busca da interface digitamos “chá de revelação de bebê” e acionamos o filtro para 

organizar os vídeos por ordem de visualização. Os vídeos selecionados, apresentados no quadro 

abaixo, foram compartilhados na rede em 2017 e apresentam, cada um, mais de três milhões de 

visualizações. Além desses dados, outros aspectos que julgamos importantes, como o número de 

comentários realizados em cada vídeo, bem como o link de acesso a cada um deles, encontram-se 

listados abaixo: 
Quadro 1. Vídeos de “chá de revelação” do YouTube analisados 

Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 

Título: E o nosso neném é... CHÁ 
REVELAÇÃO ♡ 

Título: CHÁ DE REVELAÇÃO - 
Gabriela Almeida 

Título: chá de revelação incrível 
papai desmaia ao saber sexo do 
bebê, leia descrição 

▪ Canal: Taciele Alcolea 
▪ Duração do vídeo: 19min, 49s 
▪ 3.400.000 visualizações 
▪ 32.000 comentários 
▪ Data de postagem do vídeo: 

03/12/2017 
▪ Link de acesso do vídeo: 

https://bit.ly/2BI5mXU 

▪ Canal: Gabriela Almeida 
▪ Duração do vídeo: 7min, 14s 
▪ 3.400.000 visualizações 
▪ 2.300 comentários 
▪ Data de postagem do vídeo: 

13/03/2017 
▪ Link de acesso do vídeo: 

https://bit.ly/2UsJU3y 

▪ Canal: fortes emoçoes 
▪ Duração do vídeo: 5min, 40s 
▪ 3.000.000 visualizações 
▪ 3.300 comentários 
▪ Data de postagem do vídeo: 

22/10/2017 
▪ Link de acesso do vídeo: 

https://bit.ly/2L5BXNt 

Fonte: dados da pesquisa coletados em dezembro de 2018 na rede social YouTube 

Não é nossa intenção aqui esgotar todas as reflexões possíveis a partir das narrativas digitais 

presentes nos três vídeos. Buscamos colocar em prática um olhar interpretativo alteritário sobre os 

acontecimentos sociais sem a intenção de fornecer a última palavra, mas proporcionar elementos 

 
1 As (cishetero)normas dizem respeito às normas regulatórias de gênero que agem sobre todos os corpos, independente 
da orientação sexual ou da identidade de gênero. No entanto, tais normas agem de forma mais brutal sobre todos os 
corpos que “desviam” de aspectos sociais considerados padrão, como a orientação sexual heterossexual e a 
cisgeneridade (a pessoa cisgênero é aquela que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no ato do nascimento). 

https://bit.ly/2BI5mXU
https://bit.ly/2UsJU3y
https://bit.ly/2L5BXNt
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reflexivos que nos auxiliam a (re)pensar a produção de conhecimento em torno dos atravessamentos 

das normas regulatórias de gênero expressos nos vídeos sobre o “chá de revelação”. 

“ELA AINDA NÃO SABE QUEM SOU EU. LOGO, TODOS SABERÃO”: ADENTRANDO O 

CAMPO DA INTELIGIBILIDADE CULTURAL 

Com o uso de equipamentos conectados à internet, somos produtoras/es em potencial de 

informação digital, garantindo que nossas narrativas sejam difundidas através das dinâmicas 

comunicacionais interativas da internet. Neste contexto, buscamos conhecer um pouco da produção 

audiovisual compartilhada no YouTube sobre os “chás de revelação”, comemorações comumente 

presentes na vida cotidiana familiar que permitem profícuas reflexões sobre a reiteração das normas 

regulatórias de gênero em torno dos corpos dos bebês ainda em gestação. 

Como profissionais do campo Educacional no Brasil, não podemos deixar de mencionar 

nossa preocupação em torno do fato de que é a anatomia do corpo que vem determinando o gênero 

de uma pessoa, com as práticas sociais (cishetero)normativas impondo uma única forma de ser 

menino/homem ou menina/mulher. Como pesquisadores, essas questões nos interpelam a 

“estranharmos o que é aceito como normal” (MEYER, 2014, p. 60), implicando-nos na tarefa de 

problematizar os acontecimentos sociais cotidianos. Nesse contexto, um de nossos desafios vem 

sendo investigar quais masculinidades e feminilidades são (mais e menos) valorizadas no cotidiano 

da educação básica (e para além dela), focalizando nossos investimentos reflexivos em torno da 

produção e reiteração de discursos responsáveis pela desqualificação de determinados grupos de 

sujeitos. 

Algumas das narrativas dos “chás de revelação” selecionadas a seguir nos interpelam a 

refletir sobre o encontro de familiares em eventos planejados com a intenção de celebrar a chegada 

da criança ao mundo. Esses eventos apresentam atividades realizadas em parceria com amigas/os e 

familiares e envolvem momentos de confraternização voltados para a “revelação” do gênero de um 

bebê que ainda está em desenvolvimento no útero. 

- Vídeo 1 - 

[Amiga da família lê uma mensagem sobre a gravidez do casal, contada sob o ponto 

de vista do bebê] Papai e mamãe ficaram muito felizes e surpresos. A família 

precisava saber. Foi tudo uma grande surpresa emocionante. Hoje estão todos reunidos 

aqui: papai, mamãe, familiares e amigos. Eu já sei quem sou, mas como mamãe e eu 

gostamos de uma surpresinha, ela ainda não sabe quem sou eu. Logo, todos saberão. 
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Adentrar o campo da inteligibilidade cultural significa dar nome e forma a alguma coisa, que 

passa a ser melhor compreendida por determinado grupo social. Isso fica evidente no entendimento 

da amiga da família, no excerto acima, quando escreveu a mensagem, narrada sob o ponto de vista 

do bebê: “ela [mãe] ainda não sabe quem sou eu. Logo, todos saberão”. Nessa linha de 

pensamento, o sujeito só se torna alguém quando um gênero lhe for atribuído, reiterando a ideia de 

que “as crianças são educadas pelos adultos a partir das normas dos gêneros inteligíveis. Ou seja, os 

comportamentos, os gostos, as características de desenvolvimento [que demarcam os gêneros] são 

reforçadas direta ou indiretamente no cotidiano” (SILVA JUNIOR; CAETANO; GOULART, 2018, 

p. 99). Se o corpo é circunscrito no contexto de normas inteligíveis, nos preocupam todas as vidas 

que, por ventura, desviam-se das práticas e ações hegemônicas, performatizando gêneros em 

inconformidade com as normas regulatórias. Essas questões nos convidam a refletir sobre as 

consequências sociais da vigilância de todos os corpos infantis, constantemente na mira dos olhares 

(cishetero)normativos antes mesmo do nascimento. A definição do sexo do bebê parece funcionar 

como “um batismo que permite ao corpo adentrar na categoria ‘humanidade’” (BENTO, 2011, p. 

551). Dessa forma, a enunciação “é uma menina” não descreve a menina, mas cria um vasto campo 

de expectativas para o corpo que foi enunciado como menina. A linguagem é, portanto, produtora 

de determinada rede de significados que materializa dada realidade. Assim, ao proferirmos os 

vocábulos “menino/menina”, não estamos retratando uma situação, mas estamos produzindo 

masculinidades e feminilidades condicionados à genitália (BENTO, 2011). 

O próximo fragmento narrativo, extraído do vídeo 2, mostra parte da conversa estabelecida 

entre um casal grávido e sua primeira filha durante a realização de um “chá de revelação”. A 

singela comemoração foi planejada para que a primeira filha do casal pudesse conhecer o gênero do 

bebê ainda em gestação. 

- Vídeo 2 - 

Filha: Que legal, uma festa! 

Mãe: Mas essa não é qualquer festa.  

Filha: [Olha para o bolo e pergunta] Mamãe, é um bolo de massinha? 

Mãe: Não, filha, é um bolo de verdade. 

Filha: Eu posso abrir? 

Mãe: Você sabe o que é esse bolo?  

Filha: Não sei. 
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Mãe: Esse é um bolo de chá de revelação. 

Filha: ah?  

Mãe: Você sabe o que significa? 

Filha: Não. 

Mãe: Que hoje você vai descobrir se o bebê que a mamãe está esperando é uma 

menina ou um menino. 

Pai: Que será? Que será? 

Mãe: O que você acha que é? 

Filha: Eu acho que é uma menininha. 

Mãe: É? 

Pai: Por que você acha que é uma menininha? 

Filha: É porque eu gosto de menina. 

Mãe: É, filha? Mas e se for um menino, você vai ficar triste? 

Filha: Claro que não, vou gostar. 

Mãe: Para quem você pediu uma menina? 

Filha: Para o Papai do Céu. 

Mãe: Então vamos abrir este bolo. 

A filha do casal, desde muito nova, já começa a participar das tradições familiares, incluindo 

aprender sobre os diferentes aspectos dos “chás de revelação” na medida em que é filmada pelos 

pais. Ao perguntar para a filha “Você sabe o que significa [chá de revelação]?”, a mãe coloca em 

prática o desejo de ensinar para a menina questões culturais envolvendo a interface corpo-gênero. É 

justamente a partilha das experiências sociais que permite a (re)configuração das dinâmicas 

culturais, possibilitando que diferentes sujeitos sejam capazes de reconhecerem-se (ou não) como 

membros de um grupo (MEYER, 2014). Ao mesmo tempo, cabe considerar que esse sentimento de 

pertencimento social evidencia o quanto a cultura funciona “como um processo arbitrário, uma vez 

que cada grupo pode viver de forma diferente ou atribuir um significado diferente a um mesmo 

fenômeno ou objeto” (MEYER, 2014, p. 54). As convenções culturais são fundantes nas relações 

humanas, por isso tamanho é nosso desafio de desconstruir determinadas normas/condutas, mesmo 

quando, através da linguagem, certos costumes naturalizam e desqualificam determinadas formas de 

ser e estar no mundo. 
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A narrativa acima traz ainda a presença da religião no atravessamento da inter-relação 

gênero-corpo. Sobre isso, a menina afirmou que rezou “Para o Papai do Céu” ao ser questionada 

pela mãe sobre o gênero da criança em gestação (“Para quem você pediu uma menina?”). O 

próximo fragmento, extraído do vídeo 3, também evidencia a forte presença do marcador religião 

durante o “chá de revelação”: 

- Vídeo 3 - 

Pai: Primeiro eu quero falar algumas coisas. Primeiro eu quero agradecer a presença 

de todos, [agradecer a presença] da minha família e da família da Letícia. Quero 

agradecer a Pat, que fez o almoço para nós, tá? 

[Todas/os vibram e aplaudem] 

Pai: Independente do sexo que vim, vai ser bem vindo. Se for menina ou menino [vai 

ser bem vindo]. Vamos orar. 

Mãe da grávida: Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, por tudo. Por cada um 

que chegou aqui [no chá de revelação] em segurança que Deus trouxe. Por cada um 

que não pôde vim. [se emociona] Que essa criança seja bem vinda. Em nome de Jesus, 

independente do sexo. [...] Agradeço a Deus por essa oportunidade de ver todo mundo 

reunido. [...] Deus preparou tudo isso. Amém. 

Toda família em coro: corta! Corta! Corta! [bolo] 

É menino! 

[Mãe entrega uma carta para o pai ler] 

Pai: ai, amor, o que é isso? 

[pai desmaia] 

Pedir que venha uma menina “Para o Papai do Céu” (vídeo 2) e “agradecer a Deus em 

primeiro lugar, por tudo” (vídeo 3) durante os “chás de revelação” evidenciam o quanto há a forte 

influência da religião nas práticas culturais. Historicamente, não há como desconsiderar a presença 

dos fundamentos religiosos nas tradições socioculturais brasileiras. Nos últimos anos, todavia, um 

cenário bastante alarmante vem se configurando com o crescimento dos movimentos anti-gênero, 

que atuam de forma bastante intensa para a manutenção de uma ordem social que busca manter 

intacta a hegemonia dos padrões (cishetero)normativos. De acordo com Bento (2011), os discursos 

religiosos no Brasil atuam na constituição das subjetividades, incidindo também sobre a forma 

como as condutas de gênero são produzidas e reiteradas através da ideia de que seria pecaminoso 
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não agir conforme as expectativas sociais impostas pelas normas regulatórias. No caso dos grupos 

ultraconservadores, evocar constantemente os preceitos religiosos em defesa dos “velhos costumes” 

implica desconsiderar a vivacidade das dinâmicas culturais, silenciando vozes que, historicamente, 

vêm demandando constantemente o direito de existir. 

Os “chás de revelação” são manifestações culturais atravessadas por diferentes marcadores 

sociais de identidade de diferença. A nosso ver, essas comemorações celebram a normatização da 

vida da criança ao gerar uma expectativa social considerável para todas/os aquelas/es que 

participam ativamente do convívio de determinado grupo familiar. Ornamentos, vestimentas, 

convites e comida, para citar alguns itens importantes, são criteriosamente escolhidos para fazer 

dessa celebração um acontecimento. Não nos surpreende que, ao final do vídeo 3, ao ficar sabendo 

do gênero da criança pela cor do recheio do bolo (azul), o esposo desmaia. Agora que o gênero foi 

“revelado, o que era uma abstração passa a ter concretude. O feto já não é feto, é um menino ou 

uma menina” (BENTO, 2011, p. 550). Com essa revelação, novas expectativas sociais serão 

geradas em torno da vida de um bebê que, embora esteja em gestação, chegará ao mundo com 

muitos de seus primeiros passos já planejados. 

Analisar as narrativas apresentadas nos convidou a perceber que “diferentes discursos e 

significados podem contribuir (e têm contribuído) para produzir desigualdades entre homens e 

mulheres, garotos e garotas, moças e rapazes e reforçar distinções” (PARAÍSO, 2014, p. 32-33). 

Em função disso, nos interessa (re)pensar o quanto a produção e reiteração dos discursos trazem 

implicações diretas sobre a forma como pensamos/agimos, ou seja, nos convidam a refletir sobre 

como vimos pensando/agindo em um determinado tempo e espaço (MEYER, 2014). 

Consequentemente, essas questões trazem implicações diretas para o campo Educacional, conforme 

discutiremos brevemente a seguir. 

EDUCAÇÃO, GÊNERO E INFÂNCIA: BREVES CONSIDERAÇÕES (IN)CONCLUSIVAS 

Como profissionais do campo Educacional implicados com o planejamento de estratégias 

voltadas para o enfrentamento das normas regulatórias de gênero em sala de aula, não podemos 

ignorar a quantidade significativa de materiais produzidos e compartilhados na rede por usuárias/os 

de todos os cantos do mundo e que evidenciam a reiteração cotidiana dessas normas. Esses 

materiais, disponíveis principalmente na forma de imagens, vídeos e sons, retratam a complexidade 

das práticas cotidianas, nos convidando a (re)pensar as experiências infantis em articulação com o 

marcador social gênero. Atribuir interpretações analíticas aos vídeos de “chá de revelação” 
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disponibilizados no YouTube trouxe como contribuição atentarmos para a urgente necessidade de 

desconstruir convenções socioculturais que, embora sejam pensadas com a intenção de celebrar a 

chegada de uma nova vida, acaba por normatizar os corpos e gêneros das crianças, inserindo-os em 

categorias sociais bastante restritas. Se por um lado, uma quantidade significativa de vídeos do 

YouTube coloca em manutenção a força das (cishetero)normas, por outro lado, não podemos 

desconsiderar que essa rede social também constitui-se como uma plataforma importante de 

divulgação de informação que pode auxiliar educadoras/es na tarefa de construir práticas 

pedagógicas direcionadas para potencializar reflexões de gênero em sala de aula. 

Seguimos nos rastros de Silva Junior, Caetano e Goulart (2018, p. 100) e acreditamos que a 

“escola, por ser um dos primeiros núcleos sociais nos quais meninos e meninas se encontram ao sair 

da quase exclusividade do seio familiar, pode ser um campo fértil de resistência e acolhimento”. 

Crianças de todas as idades, gêneros, raças, etnias e contextos socioculturais são bombardeadas 

cotidianamente por diversas expectativas normativas que naturalizam formas cristalizadas de 

entender o que é ser “menino” e “menina”. A nosso ver, celebrar a vida não deveria se constituir em 

um rito envolvendo a reiteração de normas e convenções socioculturais que contribuem para 

reforçar os binarismos de gênero. Que cada nascimento nos convide a (re)pensar nossas visões de 

mundo, permitindo-nos criar novas práticas educacionais, em parceria com as crianças, que sejam 

convidativas a outras formas de entender/ver o mundo. 
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Resumo 

Fruto de pesquisa de pós-doutorado em educação, o texto é focado em refletir sobre o enquadramento 
dos corpos infantis em categorias estáticas, hierarquizantes e binárias expressos em vídeos de “chás de 
revelação” publicizados no YouTube. Pesquisar na internet nos traz como desafio pensar no quanto a 
normatização dos corpos, gêneros e sexualidades passaram a ocupar outros espaços-tempos, cujas 
práticas sociais vêm, cada vez mais, sendo mediadas pelas tecnologias digitais em rede. Os corpos de 
muitas crianças, embora ainda em processo de gestação no útero, já se constituem enquanto 
protagonistas dos “chás de revelação”, cuja popularidade é percebida por meio da intensa produção de 
vídeos compartilhados nas diversas redes sociais. Com esta pesquisa, operamos de forma teórica e 
metodológica através da abordagem cartográfica (Kleber Prado Filho, Marcela Teti) e adotamos o 
YouTube como lócus de pesquisa, rede social que já se constitui como parte do cenário sócio-técnico 
contemporâneo. O estudo, ancorado em uma perspectiva pós-estruturalista (Dagmar Meyer, Marlucy 
Paraíso) e situado no campo de estudos de gênero e sexualidade, é fundamentado teoricamente nos 
conceitos de corpo e gênero (Judith Butler, Berenice Bento). As narrativas presentes nos “chás de 
revelação” trouxeram alguns apontamentos reflexivos importantes, incluindo a necessidade de 
problematizarmos as tradições culturais que reforçam a compreensão estereotipada do gênero desde os 
primeiros anos da criança. Com isso, percebemos a urgência de subverter as normas regulatórias por 
meio de processos de ensinar-aprender que questionem a naturalização dos discursos por detrás dos 
processos de subalternização de determinados grupos sociais. Frente a isso, que nossa ação docente 
praticada nos cotidianos educacionais seja potente para vislumbrarmos a multiplicidade de formas de 
nos constituirmos seres humanos, rebatendo discursos preconceituosos e discriminatórios que, desde a 
infância, bombardeiam incessantemente nossos corpos e gêneros. 

Palavras-chave: YouTube; norma; gênero; crianças; educação. 
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GÊNERO E SEXUALIDADE EM CENA: PERCEPÇÕES E POSSIBILIDADES DO TEATRO NA 

ESCOLA 

Bruno Rodrigues Ganem – SME/RJ 

O teatro é importante para a educação porque ele trabalha com atitudes instintivas e 

impulsivas, com a criatividade e o relacionamento com o mundo exterior, e isso é a raiz 

de toda a atividade educacional. (WERNECK, 2013)  

INTRODUÇÃO 

“E você? Quer fazer teatro com a gente? As inscrições começam amanhã na secretaria da 

escola”. Fixados nas paredes das muitas salas de aula, os cartazes, com letras grandes e coloridas, 

chamavam a atenção de alunas e alunos ávidos por fazerem atividades mais diferentes de suas 

rotinas. É que no ano anterior, ali mesmo na quadra do colégio, uma turma de formandos 

contagiava o público instigando criativamente o relacionamento com o mundo exterior em uma 

apresentação que revelava medos, vulnerabilidades, dores e mostrava a interioridade de cada ser, de 

cada adolescentes ali representados/a.  Boquiabertos/as, em vibração, olho no olho; muitas meninas 

e meninos pareciam fazer-se cúmplices nas histórias contadas em cena; vibrando com aquela 

possibilidade de assistir a essas histórias compartilhadas com a escola.  

Intitulado “Na minha pele”, o exercício teatral nascido dos encontros dos adolescentes com 

o professor de teatro, trazia à cena as questões sobre gênero, sexualidade, orientação sexual e raça, 

tão latentes no universo escolar e quase sempre emudecidas no dia a dia. Frases como “tá dando 

mole pra viado”, “menina jogando bola?” e “isso é coisa de menina” eram um convite à reflexão. 

Originadas nos depoimentos da turma, num processo de criação coletiva, as falas denunciavam os 

preconceitos e as violências a que os/as jovens eram submetidos/as dentro da escola e muitas vezes 

ali, em sala de aula. 

Pouco a pouco, insurgia, em meio àquela plateia ressabiada, um discurso de protesto, era a 

realidade encenada da vida. Lágrimas e aplausos confundiram-se quando ao final da apresentação. 

Um aluno, do palco, entoava com força: “Sou preto, sou gay, sou livre!”. 

Aquela manifestação artística trazia à escola a oportunidade de agregar ainda mais às suas 

atividades as discussões sobre o respeito às diferenças: uma possibilidade de transgredir/progredir 

que encontrava na linguagem teatral uma potente ferramenta de mediação dos diálogos com a 

escola. A sexualidade é viva no cotidiano escolar. Está presente nas relações que se estabelecem, 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 996 

nas transgressões que se conflitam e nas discriminações que se instauram. Quando o teatro, como 

processo de educação, e a educação sexual são contemplados num mesmo projeto político 

pedagógico, todos podem aprender com as experiências compartilhadas nas relações estabelecidas 

nessas atividades.  

A contribuição que o ensino das artes cênicas propicia através de sua capacidade de 

experimentação é fundamental no desenvolvimento da percepção dos alunos/as, pois a partir de 

suas interações em grupo e com suas realidades, promove o desenvolvimento de suas capacidades 

de criação e expressão.  Buscando lidar com a diversidade cultural que alunos e alunas trazem em 

suas bagagens é possível então dialogar com a comunidade onde a escola está inserida. Ao 

participarem de um “fazer” artístico teatral na escola, que tem na colaboração o seu eixo principal, 

os alunos e alunas, a partir de suas vivências podem trazer à cena suas histórias de vida. Questões 

de gênero, classe e raça permeiam a tessitura de uma dramaturgia coletiva e impactante, revelando 

as violências por trás dos discursos controladores, hegemônicos e heteronormativos produzidos 

diariamente, e que encontram na experiência teatral uma linguagem estética e essencialmente 

eficiente de protesto e contestação.    

Embora a escola produza e reproduza as concepções de gênero dominantes em nossa 

sociedade, numa visão heterocentrada e que acabam por gerar discriminações e violências de ordem 

diversa, ela também pode proporcionar aos alunos/as o debate sobre as questões relacionadas à 

sexualidade rompendo com regimes de verdade. É nosso dever como educadores/as e sabedores/as 

da escola como espaço político de exercício da liberdade, oportunizarmos cada vez mais que os 

alunos e as alunas sejam sujeitos ativos do processo de aprendizagem na construção de um 

autêntico exercício de expressão, mais igualitário e consciente. Assim, espera-se que as aulas de 

teatro propiciem um espaço de reflexão para que os jovens questionem novas configurações do 

cotidiano, questionando muitas vezes as injustiças e relações de desigualdade e desestabilizando 

modelos pedagógicos tradicionais norteados pela mera transmissão e recepção de conteúdos.  

As aulas de teatro precisam ser “um espaço imaginativo e reflexivo em que se pensem e se 

inventem novas relações sociais, dentro e fora da escola” (DESGRANGES, 2003, p.72). O 

exercício teatral é o motivador de reflexão e debate sobre as violências geradas nas relações de 

poder que cerceiam as identidades em formação no espaço escolar. 

Dessa forma, no intuito de articular as percepções e as possibilidades que a escola pode 

estabelecer com o ensino do teatro e o diálogo acerca das sexualidades no cotidiano, consideramos 

importante contextualizar a Educação no Brasil no tocante a esses campos do conhecimento – o 
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teatro como educação e a educação sexual - para compreender de que forma e como essas ações 

juntas podem se potencializar e se promover. Como a metodologia do ensino do teatro pode 

contribuir para os processos de constituição dos sujeitos e suas identidades, trazendo à cena as 

reflexões sobre diferenças e desigualdades numa prática inclusiva e transformadora dos conflitos? 

Esse é o nosso roteiro principal.  

PREPARANDO A CENA 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961, inseriram no 

currículo da educação básica a disciplina Práticas educativas, nas quais constava a arte dramática. 

A década de 1970 foi importante ao trazer a obrigatoriedade da Educação Artística para a Educação 

Básica, muito embora essa conquista inaugure uma problemática para a área reforçando a 

polivalência do ensino e causando indefinição com relação aos objetivos.  É a Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional / LDBEN (lei n.9394/96), que reafirma que “o ensino da arte 

constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (art. 26, § 2°).   

No ano de 1998, há a aprovação, pelo Conselho Nacional de Educação, dos Parâmetros 

Curriculares da Educação Fundamental e Média (PCN). Assim, a Arte passa a vigorar como área de 

conhecimento no currículo da Educação Fundamental,  por meio de quatro linguagens artísticas: 

Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Como pontua Russeff (2018): 

é possível afirmar que a partir da promulgação desses documentos, as Artes são 

devolvidos os seus conteúdos, suas especificidades e seu próprio estatuto. Do ponto de 

vista epistemológico, o ensino do Teatro deixa de ser pensado a partir de questões da 

psicologia e passa a ser norteado  pela história e pela estética teatral.    Arte e 

Educação, nessa perspectiva,  caminham juntas na formação do aluno, visando ao 

desenvolvimento total, completo e em todos os sentidos das faculdades do 

sujeito.(RUSSEFF, 2018, p.22) 

Ao mesmo tempo em que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) definem a Arte 

como área de conhecimento no currículo, eles também apresentam os Temas Transversais que 

incorporam as questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio Ambiente, da Saúde, da 

Orientação Sexual, do Trabalho e Consumo que devem corresponder às questões importantes, 

urgentes e presentes sob várias formas na vida cotidiana. Por sua vez, garantindo o que é definido 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em legislação específica, há que se firmar então o 
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compromisso do acesso aos direitos básicos dessa população, sempre respeitando sua fase peculiar 

de desenvolvimento.  

Posto assim, a escola precisaria contemplar em seu currículo a promoção de projetos de 

orientação sexual, como descrito nos PCNs, que viessem a  promover o debate sobre três pontos 

específicos: corpo como matriz da sexualidade, relações de gênero e prevenção a doenças 

sexualmente transmissíveis, e AIDS.  

A educação sexual deveria permear o dia a dia da escola, muito além de abordagens binárias 

e puramente biologizantes dos sexos, haja vista, por exemplo, os crescentes índices de 

discriminação e homofobia entre os jovens. Segundo a ONG (Organização Não Governamental) 

Grupo Gay da Bahia (GGB), que promove o esforço de fornecer dados sobre violências que 

acometem a população LGBT no Brasil, em 2017, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais foram mortos em crimes motivados por homofobia. O número representa uma vítima a 

cada 19 horas. 

Não obstante às iniciativas públicas governamentais que asseguram, mas não garantem, o 

debate sobre essas questões na sala de aula, é muito oportuno que possamos empreender um 

movimento de reflexão procurando entender como os temas sexualidade e gênero são tratados e 

absorvidos pelo cotidiano escolar. 

Sabemos que essas narrativas de violência estão presentes nas escolas fazendo deste espaço 

um ambiente de agressão física e psicológica. E essa realidade, se não enfrentada política e 

pedagogicamente, tende a piorar tendo em vista os últimos acontecimentos políticos com 

representantes que tentam impor suas ideologias, instaurando controle e vigilância.  

Vale destacar que a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), em discussão desde 2015 e 

que serve como documento norteador e estabelecedor dos objetivos da aprendizagem de todos/as 

estudantes da Educação Básica do Brasil, teve sua última versão homologada em dezembro de 

2017, suprimindo os termos “gênero” e “orientação sexual”. Como vemos, a preparação de nossa 

cena (em alusão ao subtítulo desta seção) não está pronta e é muito importante que os ensaios se 

fortaleçam, se quisermos fazer uma estreia lotada e uma temporada de sucesso! Esse fortalecimento 

pode se fazer na ressignificação dessa invisibilidade dos termos pela ação pedagógica da prática 

teatral no ambiente escolar. E, além disso, espera-se que cada vez mais sejam formuladas  e 

estruturadas políticas públicas em Educação que levem em consideração a defesa das diferenças.    
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PRIMEIRO ATO: ARTE, ESCOLA, TEATRO E RESISTÊNCIA  

Em Arte-Educação, os eixos norteadores produzir, apreciar e contextualizar permeiam os 

processos de ensino aprendizagem com os alunos e alunas impulsionando a criação, a experiência 

estética e ética e o conhecimento da arte como cultura.  Cultura e escola inserem-se num mesmo 

contexto, em que o ensino de teatro intenciona refletir questões sociais que ocorrem nas rotinas de 

adolescentes e investigar de que maneira podem ser abordadas e enfrentadas em uma vivência 

artística teatral. É a sexualidade em cena como um direito social, como alternativa de enfrentamento 

e resistência à heteronormatividade, homofobia e sexismo.  

Mas que possibilidades tem a escola em seu dia a dia para promover a discussão a partir de 

experiências estéticas? Como fazer isso respeitando as diversas orientações e identidades? Como 

professores e professoras de Teatro, o que podem fazer? Como lidar com as identidades e 

orientações que transgridem os padrões heteronormativos e precisam existir? De que forma, a partir 

desses sujeitos, podem contribuir para o processo de aprendizagem com a diferença e a diversidade? 

Em uma proposta pedagógica do trabalho com teatro na escola, em que partimos em busca de 

potencializar a relação do teatro com as expressões das sexualidades de uma dada cultura, podemos 

mostrar novas perspectivas do olhar sobre essas questões, mais sensíveis e igualitárias? E como 

traçar esse caminho?  

Na pedagogia do teatro é fundamental que, professores e professoras, avaliem a condução 

das atividades garantindo o sucesso da aprendizagem e a construção do conhecimento. Construir 

conhecimento em teatro tem a ver com vivenciar  o corpo e a voz, deixar passar por nós a 

experiência criativa. Dessa forma e buscando o desenvolvimento das capacidades de expressão, o 

ensino do teatro pode ser alcançado tendo em vista diversas metodologias. Acima de tudo, o teatro é 

também uma busca para os questionamentos que nos rodeiam. Indicaremos aqui caminhos que 

acreditamos potencializar a linguagem artística e a educação sexual, num diálogo promovedor de 

mudanças aos paradigmas. 

Na área da pedagogia do teatro, diversos são os pensadores que desenvolveram métodos 

preocupados com a educação estética e com a reflexão crítica da sociedade em que estamos 

inseridos.  Bertold Brecht, encenador alemão com expressiva influência teórico-prática para o 

teatro-educação no Brasil, preconiza que o teatro deve fazer com que seus espectadores percebam 

suas realidades como provisórias e com chances de mudanças. Moresi (2010), afirma que 

De acordo com Brecht, a relação entre os homens, no âmbito do sistema de produção 

vigente, deveria ser representada sobre o palco mediante a historicidade e a 
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conscientização do homem inserido em determinado contexto, objetivando a reflexão-

crítica e o reconhecimento do mesmo enquanto agente ativo em uma Sociedade 

passível de transformação (MORESI, 2010, p.12) 

Em suas peças didáticas, o objetivo era desenvolver o espírito crítico e a discussão através 

de cenas esquematizadas dando início a um processo de transformação da ordem social. A educação 

pelo teatro com alunas e alunos pode também operar a partir desse modo de produção estético e 

ético, com vistas a promover um avanço no que se refere às abordagens sobre gênero e sexualidade.   

O Teatro do Oprimido, que tem Augusto Boal como criador, apresenta também uma 

metodologia para se fazer teatro onde a transformação social é o foco a partir das cenas em que essa 

opressão social deve ser questionada.  Com a ajuda dos participantes (alunas e alunos), a situação 

antes opressora precisa ser vencida, evidenciando uma solução para àquelas situações. Geralmente, 

ao final dos exercícios há a discussão avaliando a existência ou não do opressor e oprimido.   

Nesse sentido, as importantes contribuições de Brecht e Boal vêm somar às propostas 

pedagógicas dos professores e professoras de artes cênicas que têm, então, mais esses métodos para 

a abordagem das temáticas de que trata esse livro.  

SEGUNDO ATO: NARRATIVAS DE GÊNERO COMPARTILHADAS NA CRIAÇÃO 

TEATRAL 

As formas idealizadas dos gêneros geram hierarquias e exclusão. Os regimes de 

verdades estipulam que certos tipos de expressões relacionadas com o gênero são falsos 

ou carentes de originalidade, enquanto outros são verdadeiros e originais, condenando 

a uma morte em vida, exilando em si mesmo os sujeitos que não se ajustam às 

idealizações (BENTO, 2006, p.94).  

Tal como nos aponta Berenice Bento, socióloga brasileira com importantes pesquisas  em 

temas como gênero, sexualidade e direitos humanos, lidamos quase sempre com as formas 

idealizadas dos gêneros gerando exclusão e hierarquias. Nas escolas, reproduzimos dia a dia esses 

esquemas nas relações que travamos com seus atores sociais. A escola é um lugar de importância 

para essa construção, pois pode submeter os gêneros à opressão ou à superação. Depende de nós, 

educadores e educadoras, que as diferenças construídas social e historicamente sejam 

problematizadas. E para que isso aconteça é necessário engajarmo-nos a partir do que nos é possível 

e de nossa formação, principalmente. Nós, professores e professoras de teatro, temos nas mãos o 

manejo da fantasia e da realidade. Lidar com essas possibilidades no cotidiano de alunos e alunas 
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em contextos de opressão e controle pode permitir idealizar novas configurações de existência na 

escola e fora dela. 

Como exemplo disso e para ilustrar nossa conversa, trazemos uma experiência realizada em 

uma escola municipal da cidade do Rio de Janeiro, onde alunos e alunas, em processo colaborativo 

refletiram sobre questões de gênero e sexualidade nas aulas de teatro. A ação apostou na 

transgressão e subversão, devido às dificuldades enfrentadas na comunidade escolar no que se 

referia à manutenção de espaços para o diálogo dos temas aqui tratados. 

A escola atende meninos e meninas da Educação Básica e tem, em sua maioria, adolescentes 

de comunidades e periferias com pouco acesso aos bens culturais que dispõe a cidade, estando 

quase sempre à margem do acesso às oportunidades. Esses jovens lidam diariamente com a 

exagerada midiatização do sexo e a sua consequente banalização, fazendo com que sofram reflexos 

de uma conduta muitas vezes equívoca com relação a suas orientações sexuais e identidades de 

gênero.  Posturas que disseminam o preconceito e a falta de informação entre eles são corriqueiras e 

faz-se necessário intervir. A escola se propôs a entender que a sexualidade precisa ser tratada com 

diálogo e respeito investindo em um trabalho contínuo que aborde esse tema. 

Identificar como as sexualidades presentes na escola são percebidas e como podem 

influenciar nos processos de e nsino/aprendizagem foi proposta da unidade escolar, e esse foi um 

percurso que necessitou de compromisso e, principalmente, sensibilidade. 

O ensino de Teatro aconteceu por meio de oficinas, com dois encontros semanais de, 

aproximadamente, 2 horas, entre maio e novembro de 2018. Foi essencial que em todos os 

encontros se priorizasse o processo na contramão de práticas que tem por objetivo somente uma 

apresentação artística previamente escolhida e ensaiada; é a vivência de cada aula que alimenta o 

material humano a ser refletido nas cenas. Alunas e alunos são autores e colaboradores. Para 

Werneck (2013), 

A ideia é trabalhar a autonomia e criatividade desse aluno liberando todo o seu 

potencial. A vida dele fornece um material rico como recurso, que pode e deve ser 

investigado. É a experiência do aluno que vai levá-lo a um crescimento, modificando 

assim o meio e o meio o modificando. Tanto recursos internos, emocionais, como 

recursos externos que surgirão da interação entre os alunos, do espaço e das 

circunstancias que irão surgir. Através de texto, imagens, músicas, jogos ele se 

colocará e se tornará protagonista de sua própria história (WERNECK, 2013, p.3) 
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Nos processos colaborativos, as propostas devem partir de todos os participantes para que se 

possa compartilhar a autoria respeitando as diversas opiniões. Nessa negociação, os alunos e alunas 

lidam com os valores fundamentais à manutenção das relações, acolhendo as subjetividades tão 

inerentes às identidades de cada pessoa.  

O grupo de participantes na oficina era composto por meninos e meninas que, muito além de 

praticar uma atividade artística, viam naquela oportunidade um caminho para falar sobre suas 

existências, marcadas por preconceitos e violências.  Muito impactados pela apresentação do ano 

anterior, como citado anteriormente, queriam afirmar suas identidades e orientações sexuais de 

forma que a escola mais uma vez compreendesse a real importância desse ato para o sucesso das 

relações entre todos. Imbuídos dessa missão embarcamos, professor e adolescentes, num processo 

de descoberta, trocas, vivências e aprendizagens.   

ÚLTIMO ATO: CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE EM 

DRAMATURGIA 

 Em encontros que partiram de atividades com improvisações e jogos teatrais, buscamos 

preparar nossos corpos e mentes para lidar com as histórias de nossas vidas. Os exercícios 

propostos buscavam conhecer experiências vividas em que o preconceito e a violência se fizeram 

presentes. Essas experiências compartilhadas com o grupo em forma de relatos (oral ou escrito) 

eram acolhidas e levadas à cena. Em muitas vezes, a possibilidade de recontar com seus corpos e 

vozes tais situações permitiu que o grupo pudesse analisá-las identificando as relações de poder e 

subalternidade em discursos opressores. O objetivo era refletir a partir dessas vivências a fim de 

transformar as situações, encontrando na experiência teatral uma forma de abordagem que 

respeitasse as subjetividades e identidades de cada participante.  Ao “reviver” esses momentos 

acontecidos na vida real, interpretando falas e posturas, íamos juntos elaborando um roteiro para a 

apresentação. Narrativas de dor que, poetizadas através de uma escrita dramatúrgica, levaram ao 

palco, mais uma vez, possibilidades de continuar falando sobre gênero e sexualidade.  A escolha 

pelo texto poético foi determinante quando o grupo decidia a forma de buscar maior conexão a 

assertividade com a plateia. Partindo da “poetry slam”, um movimento social, cultural e artístico de 

poesia oral em que poetas da periferia abordam criticamente temas como racismo, movimentos 

aintigênero,violência, drogas, entre outros, despertando a plateia para a reflexão, tomada de 

consciência e atitude política em relação a esses temas, os alunos e alunas debruçaram-se numa 

escrita poética conduzindo o desenrolar das histórias que se transformaram em textos rimados para 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1003 

despertar na plateia o debate sobre as questões relacionadas ao gênero e sexualidade, 

principalmente. 

Finalizamos nossa conversa com uma poesia produzida pelo aluno Renato da Costa 

Marques, estudante da escola pública e integrante da oficina de teatro.    

O preconceito homofóbico acontece até nos pódios 

Acontece em amizades e em toda cidade 

Você perde quem ama pelo preconceito 

Tantas vezes matam seu amigo gay 

E tantas vezes seu amigo hétero te abandona 

Sem você perceber parece que já perdeu tudo e todos 

É triste e covarde 

Eles fazem isso com toda crueldade 

É tão ruim perder quem ama 

Você fica triste e sem sossego 

Muitas vezes comete suicídio pelo mesmo 

Sofremos por ser o que realmente queremos ser 

E quando não somos o que queremos 

Prendemos o nosso ser 

E desaprendemos a ser! 
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Resumo 

O presente estudo tenciona articular as possíveis relações que a educação pode estabelecer com o 
ensino do teatro e o diálogo acerca das sexualidades no cotidiano da escola. Para tanto, é fundamental 
traçar uma perspectiva histórica através da Educação  no Brasil no tocante a esses campos do 
conhecimento – o teatro como educação e a orientação sexual - para compreender de que forma e 
como essas ações desenvolveram- 

se ao longo do tempo e a partir daí analisar as potencialidades que juntas podem promover.  Como a 
metodologia do teatro na Educação Básica pode contribuir para os processos de constituição dos 
sujeitos trazendo à cena as discussões sobre diferenças e desigualdades numa prática inclusiva e 
transformadora dos conflitos inerentes às vidas de alunas e alunos é o que se propõe este artigo.  
Percorrendo  a trajetória do ensino de artes no Brasil, desde 1971 até os dias atuais e tendo como pano 
de fundo a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), homologada em dezembro de 2017, que  
suprimiu os termos “gênero” e “orientação sexual”, o texto apresenta uma experiência  teatral como 
prática pedagógica pautada  no  combate  às  discriminações  e  no  respeito  aos  direitos humanos. Em 
uma escola municipal do Rio de Janeiro, alunos e alunas em processo colaborativo refletem sobre 
questões de gênero, raça e classe nas aulas de teatro. Numa ação pedagógica que aposta na transgressão 
e subversão, dados os referencias norteadores apontados pela BNCC e que “emudecem” as vozes da 
diversidade, destacamos a importante contribuição do ensino teatral para a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária.  

Palavras-chave: educação, pedagogia do teatro, gênero e sexualidade. 

POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ESTRATÉGIAS PARA A PREVENÇÃO E 

ENFRENTAMENTO DA LGBTIFOBIA NO AMBIENTE ESCOLAR 

Jaqueline Gomes de Jesus – IFRJ 

INTRODUÇÃO 

A palavra “homofobia” tem sido amplamente utilizada para situações muito diferentes, que 

não se resumem a um único grupo social, de maneira sinônima ao termo “LGBTIfobia”, o qual 

descreve com maior precisão o fenômeno posto em questão. Conforme aponta Borges (2016), ela 

“pode ser entendida como um dispositivo de vigilância que atinge todos os indivíduos que, de 

alguma forma, transgridem as normas sociais relacionadas ao gênero e à sexualidade” (p. 217). 

A LGBTIfobia, que aqui é proposta em substituição ao uso generalizado do termo 

“homofobia”, refere-se às diversas expressões do preconceito contra homens homossexuais, por 

alguns qualificado como “homofobia” ou mesmo “gayfobia”; contra mulheres homossexuais, dita 

“lesbofobia”; da bifobia, preconceito contra pessoas bissexuais; da transfobia, preconceito contra 

pessoas trans; e do preconceito contra as pessoas intersexo. 

http://www.periodicos.usp.br/salapreta/article/download/57098/60086
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Qualquer pessoa pode ser prejudicada pela LGBTIfobia, como discriminação negativa, 

bastando que alguém, por ser entendida como Lésbica, Gay, Bissexual, Travesti, Transexual ou 

Intersexo (LGBTI), mesmo não sendo, seja transformada em alvo de estereótipos, preconceitos e de 

discriminação que prejudiquem a livre expressão de sua orientação sexual ou vivência da sua 

identidade de gênero. 

Brevemente, para fins de conhecimento, podem ser citadas dois casos de LGBTIfobia 

sofrida por pessoas que não eram LGBTI: em 2011, durante uma festa agropecuária em São João da 

Boa Vista, interior paulista, um pai abraçou o seu filho. Foi o suficiente para que um grupo se 

aproximasse deles, questionando se eram gays. Mesmo tendo afirmado que não eram homossexuais, 

logo depois foram agredidos, e o pai teve o lóbulo de sua orelha direita decepado. 

Ainda em 2011, uma mulher cisgênera (que não é trans) saiu de carro de uma casa de 

espetáculos em Aracaju, Sergipe, e notou que estava sendo seguida. Ao parar em um posto de 

gasolina, homens a abordaram alegando que ela era uma travesti. Ela começou a ser agredida sem 

que os funcionários e seguranças do posto tivessem qualquer iniciativa de protegê-la. 

Há décadas, Organizações Não-Governamentais brasileiras, como o Grupo Gay da Bahia 

(GGB), o Instituto Brasileiro Trans de Educação (IBTE) e a Associação Nacional de Travestis e 

Transexuais (ANTRA), entre outras, vêm levantando dados sobre esse tipo de violência, em 

decorrência da inação estatal para coletar informações que sejam analisadas e publicizadas pelos 

meios oficiais. São centenas de ocorrências anuais, com frequente impunidade na investigação e 

punição dos agressores. 

O Estado brasileiro tem uma dívida histórica para com as pessoas LGBTI: enquanto o Poder 

Judiciário apresenta jurisprudência em sintonia com os avanços do Brasil na área dos direitos 

fundamentais e coletivos, pontuada pelo apoio às uniões entre pessoas do mesmo gênero, à adoção 

por pessoas homossexuais e à adequação nos registros civis de travestis e transexuais; o Poder 

Executivo tem cada vez menos apoiado a criação de políticas e de centros de apoio à população; e o 

Poder Legislativo não tem aprovado legislação que valorizem essas pessoas, muito ao contrário: 

tem sido apresentados projetos de lei que buscam, inclusive, retirar direitos conquistados por vários 

grupos historicamente discriminados, como as mulheres. 

Para fins de especificação dos sujeitos envolvidos e das características das condições 

subalternizadoras a que são submetidos, pelo fato social da discriminação negativa, propõe-se uma 

decomposição do conceito em suas partes constituintes, a qual auxiliará para que não se 

reproduzam, inadvertidamente, discursos e práticas do senso comum que tendem a promover, senão 
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a exclusão, uma hierarquização entre as pessoas com base em características pessoais ou atribuídas 

a grupos sociais do qual ela participa. 

Em pesquisa realizada em 2004 pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura) em escolas brasileiras, foi identificado que 25% dos estudantes 

não gostariam de ter um colega gay. Mais do que um comportamento comum entre os alunos, a 

LGBTIfobia é uma prática cotidiana e um discurso comum entre os profissionais da educação, de 

tal modo que a diversidade sexual e de gênero se torna um tema sobre o qual se faz questão de 

silenciar. 

Ela é invisibilizada mesmo nos livros didáticos, como apontam Lionço e Diniz (2009), em 

uma forma de censura implícita, interdito, tabu, segundo o qual somente podem ser enunciadas 

existências relacionadas a uma lógica sexual reprodutiva necessariamente heterossexual, o que 

reitera uma determinada norma heterossexual, heteronorma ou heteronormatividade, a qual acarreta 

danos sociais e psicológicos a todas as crianças, mas principalmente às homossexuais e bissexuais. 

Nas instituições de ensino, quando estudantes são reconhecidos como LGBTI, há 

educadores que concordam com a ocorrência de brincadeiras e agressões contra a dignidade 

daqueles, sob o falso argumento de que seriam comuns e nada graves, desse modo revitimizando as 

pessoas agredidas, ou mesmo as responsabilizando pelo que sofrem, com a anuência, às vezes 

explícita, dos dirigentes e profissionais (Bento, 2011). 

Tomando-se como base as investigações teóricas e experiências práticas apresentadas no 

livro “Homofobia: Identificar e Prevenir” (JESUS, 2014, 2015), o presente texto sumariza conceitos 

e orienta como identificar e prevenir a discriminação contra pessoas em função da sua orientação 

sexual presumida ou identidade de gênero, com o objetivo de orientar para a formação de 

professoras/es e demais educadoras/es, em espaços formais ou informais de educação, para a 

valorização da diversidade humana e reconhecimento efetivo da cidadania de quaisquer pessoas, 

indicando estratégias e técnicas de aplicação individual e grupal. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A LGBTIfobia, enquanto uma ideologia, pressupõe o entendimento de seja “natural” que 

uma pessoa, por acreditar-se que ela seja LGBTI, mereça ser alvo de estereótipos, preconceito e, 

pior, de discriminação. Para fins de discernimento inicial da problemática, os conceitos de 
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“estereótipo”, “preconceito” e “discriminação” precisam ser compreendidos. Para tal, utilizam-se as 

definições de Pérez-Nebra e Jesus (2011). 

Para as autoras, estereótipos são crenças (cognições) e atributos compartilhados, em 

determinado grupo social, acerca de algo ou alguém. Eles são o fundamento e o componente 

cognitivo e pré-atitudinal dos preconceitos. Costumam ser generalizações sem relação necessária 

com um conhecimento direto sobre os fatos. 

Preconceitos são atitudes (avaliações de cunho cognitivo, afetivo e de intenção 

comportamental) relacionadas a estereótipos com relação a algo ou alguém. Caracterizam-se como 

juízos preconcebidos, que se fundamentam na percepção, geralmente falaciosa, de homogeneidade 

comportamental em grupos. Eles predispõem as pessoas a terem determinadas reações com relação 

ao objeto do preconceito, que podem ou não se manifestarem na forma de discriminação. 

Enquanto valorações, os preconceitos podem ser positivos (valorizam determinados grupos), 

neutros ou negativos (desvalorizam determinados grupos). 

Por fim, discriminação é o comportamento observável do indivíduo, oriundo de preconceitos 

com relação a algo ou alguém. Devido à relação com o preconceito, um ato discriminatório pode ser 

positivo (privilegia um indivíduo em detrimento de outro, com base em comparação preconceituosa 

entre os seus grupos sociais), neutro ou negativo (deprecia um indivíduo com relação a outro, com 

base em comparação preconceituosa entre os seus grupos sociais). 

A discriminação não diferencia escolaridade. Pessoas com elevado grau de educação formal 

podem ser preconceituosas, e discriminar determinados grupos sociais, quando a sua formação foi 

restringida ao acúmulo de informações de caráter cognitivo, menosprezando uma formação afetivo-

atitudinal na reação com os outros: quando não foram educados para se tornarem cidadãos que 

reconhecem o valor da diversidade humana. 

Quando se utiliza aqui o conceito de diversidade, está-se referindo ao “conjunto de relações 

interpessoais e intergrupais explícitas ou implícitas, em um determinado sistema social, que são 

intermediadas pela relação entre as identidades sociais e a dominância social presentes nesse 

sistema” (Jesus, 2013, pp. 223-224). 

A palavra “homofobia” foi criada em 1972 pelo psicólogo norte-americano George 

Weinberg, originalmente para dar nome ao medo de algumas pessoas heterossexuais de serem 

confundidas com homossexuais. Surgiu da união dos termos gregos homos, que significa “igual”, e 

o fobos, que significa “medo”. Homofobia, lida ao pé da letra, seria um “medo do igual”. Weinberg 
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utilizou o prefixo “homo” em referência à palavra “homossexual”, criada em 1869 pelo ativista em 

direitos humanos Karl-Maria Kertbeny, para os homens que se sentem atraídos por outros homens. 

Borrillo (2010) definiu a homofobia como uma atitude hostil, tanto em nível psicológico 

quanto social, com relação às pessoas que são entendidas como homossexuais. Ele apontava, ainda, 

que a homofobia seria uma forma de sexismo, porque se expressa por meio da repulsa contra todas 

as pessoas que não se conformam ao papel de gênero que supostamente seria determinado pelo seu 

sexo biológico. 

Desde a segunda década do século XXI, tendo em vista o avanço no reconhecimento da 

necessidade de cada grupo representado na sigla LGBTI expressar-se autonomamente, o uso do 

termo “homofobia” para se referir a todos tem sido evitado, dada sua relação histórica mais 

específica com os homens cisgêneros homossexuais, os “gays”, sendo progressivamente substituído 

por “LGBTfobia” ou “LGBTIfobia”. Preferiu-se aqui focar na última acepção, por esta incluir as 

pessoas intersexo. 

A LGBTIfobia não acontece apenas como atos isolados, de uma pessoa contra outra, mas 

também enquanto política institucional, derivada de uma estruturação da sociedade em torno dela. 

Tal como acontece com o machismo e o racismo, é como se a identidade brasileira fosse 

estruturalmente LGBTIfóbica, e portanto a inexistência de legislações e políticas públicas 

inclusivas afeta negativamente a integridade física, psicológica e social da população discriminada. 

Se quisermos mudar práticas discriminatórias, não podemos apenas criticar os preconceitos, 

é preciso agir objetivamente para mudar comportamentos. A mudança dos valores e crenças 

preconceituosos só é efetiva se quem discrimina tem seus comportamentos discriminatórios 

criticados, limitados ou, até mesmo, punidos. 

LGBTIFOBIA: COMO ENFRENTAR 

Tendo-se um mínimo de conhecimentos cientificamente fundamentados quanto à 

diversidade de expressões da sexualidade e de gênero, além de informações quanto à garantia de 

direitos da cidadania, aliar-se a uma rede comunitária de apoio a esses direitos e àquela diversidade 

é estratégica. Leitura de publicações especializadas ou de biografias são fundamentais. 

A exibição e debate de filmes inclusivos, muitos inclusive disponíveis gratuitamente na 

internet, em plataformas como o Youtube ou nas redes sociais mais populares no Brasil, o Facebook 

e o Instagram, são uma opção viável e com uma carta considerável de títulos. 
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Palestras são estratégias iniciais, de sensibilização, muito úteis na preparação de terreno para 

abordar temas sensíveis, ou ainda considerados como tabus, dependendo do contexto. A abordagem 

não pode ser apenas teórica, tem de envolver metodologia afetivo-atitudinal, como a apresentação 

de casos e depoimentos de pessoas LGBTI, para que haja uma identificação com a realidade do 

outro que é alvo de preconceito e discriminação. 

O desenvolvimento de dinâmicas de grupo estimula reflexões ativas, devendo ser 

consideradas características do público-alvo, tais como idade e escolaridade, e ainda o tipo de 

organização em que ocorrerá a atividade. 

Para os mais jovens, leitura e debate (e quiçá encenação) de histórias, como fábulas e contos 

que valorizem a diversidade humana, são extremamente produtivas, levando crianças e adolescentes 

a se posicionarem, questionando informações preconceituosas previamente aprendidas. 

Para um público adulto, inclusive em ambientes de trabalho, Jesus (2014, 2015) descreve a 

aplicação, com avaliações recorrentemente positivas, de uma dinâmica de grupo por ela que 

desenvolvida, denominada, ironicamente, como “O que causa o heterossexualismo?”, por meio da 

qual  se inverter a lógica do preconceito contra a orientação sexual homossexual e outras expressões 

da sexualidade humana e de gênero, colocando-se o sujeito cisgênero e heterossexual no lugar de 

estranheza. 

Outra estratégia é a realização de jogos, como cartas de baralho com marcações de gênero, 

identidade de gênero, orientação sexual, cor/raça, etnia, idade, etc, por meio das quais se pode 

“criar” identidades complexas, como a de “uma mulher trans heterossexual negra idosa que gosta de 

andar de skate” ou de “um homem cisgênero bissexual indígena que gosta de pintar quadros” 

(JESUS, 2015). 

CONCLUSÕES 

Conhecer a diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero é o primeiro passo 

para a produção de novos discursos e práticas que previnam e superem a LGBTIfobia. 

Valorizar a variedade de formas de ser e viver é indispensável para que se forme pessoas 

que reconheçam a cidadania de todos, evitando assim que a necessidade iníqua de se colocar acima 

de outros, ou simplesmente o ódio, cale sonhos e, em alguns casos, destrua esperanças, apagando as 

próprias pessoas, simbolicamente, psicologicamente e, no caso extremo, fisicamente. 
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Compreender a diversidade do grupo sob a sigla LGBTI decorre da percepção, que ocorre 

principalmente a partir de uma convivência mais próxima, de que os indivíduos desse grupo não são 

todas iguais; de que a orientação sexual e a identidade de gênero não esgotam a subjetividade de 

ninguém, e que a subjetividade de uma pessoa não se restringe ao fato dela ser Lésbica, Gay, 

Bissexual, Travesti, Transexual ou Intersexo. 

Ao educarmos para uma crítica à reprodução impensada de estereótipos de gênero e sexuais, 

os educadores estão contribuindo, em médio e longo prazo, para a construção de uma sociedade 

efetivamente democrática, na qual mais ninguém precise se preocupar em esconder, às vezes de si 

mesma, quem ela é, desgastando-se, e possa se concentrar em investir plenamente a sua capacidade 

intelectual, psicomotora e afetiva. 
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Resumo 

A superação da discriminação, em quaisquer ambientes de aprendizagem, demanda ações educacionais 
que, comumente, perpassam e ultrapassam o ambiente interno, considerando os diversos atores sociais 
e grupos envolvidos, entremeados em relações interpessoais e intergrupais, explícitas ou implícitas, de 
dominação social. Para além do interesse individual em lidar com a questão, faz-se mister se utilizar de 
informações científicas acerca do complexo fenômeno da LGBTIfobia (termo pelo qual se busca 
abranger as diversas expressões da homofobia, termo genérico que demanda uma consideração acerca 
das diferenças entre o preconceito contra homens homossexuais, por alguns qualificado como 
“gayfobia”, e contra mulheres homossexuais, dita “lesbofobia”; da bifobia, preconceito contra pessoas 
bissexuais; da transfobia, preconceito contra pessoas trans; e do preconceito contra as pessoas 
intersexo) a fim de que não se reproduzam, inadvertidamente, discursos e práticas do senso comum que 
tendem a promover, senão a exclusão, uma hierarquização entre as pessoas com base em características 
pessoais ou dos grupos sociais dos quais participam. A partir do conhecimento sistemático sobre esses 
fenômenos, a sua contextualização aos locais onde ocorrem é necessária, para que uma intervenção 
inclusiva seja o mais eficaz possível. O presente trabalho, fundamentado nas investigações teóricas e 
experiências práticas registradas por Jesus (2014, 2015), aprofunda conceitos e orienta como identificar 
e prevenir a discriminação contra pessoas em função da sua orientação sexual presumida ou identidade 
de gênero. Objetiva-se orientar para a formação de professoras/es e demais educadoras/es, em espaços 
formais ou informais de educação, para a valorização da diversidade humana e reconhecimento efetivo 
da cidadania de quaisquer pessoas, indicando estratégias e técnicas de aplicação individual e grupal. 

Palavras-chave: Educação; Inclusão; LGBTIfobia; Homofobia; Transfobia. 
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Resumo 

O exercício da empatia e o reconhecimento de comunidades éticas como condição para a efetivação da 
interculturalidade, para o ensino democrático, ganham destaque neste painel, o qual tem como foco a 
escolarização indígena, em diferentes aspectos, a partir das seguintes investigações: a) um estudo 
etnográfico, em desenvolvimento, que descreve a luta de uma comunidade Mbyá-Guarani, no Litoral 
Norte do Rio Grande do Sul, por uma escola didaticamente autônoma; b) um fragmento de dissertação, 
já apresentada, em que a pesquisadora analisou, a partir da noção de “fronteira”, no campo social e 
pedagógico, a educação escolar infantil indígena na aldeia Krukutu, Mbyá-Guarani, localizada na região 
de Parelheiros, zona sul do município de São Paulo, por meio da implantação do CECI (Centro de 
Educação e Cultura Indígena). c) um excerto de estudo de mestrado, em a pesquisadora analisou a 
política de formação continuada de professores das etnias Macuxi, Wapichana e Taurepang, Waiwai, no 
estado de Roraima, por meio do Programa Ação Saberes Indígenas na Escola como política de inclusão 
de formação para Professores Indígenas. Os estudos provindos desses três diferentes estados e 
instituições, revelam similaridades tanto em termos de limitações quanto de possibilidades no campo da 
Educação Indígena.  Ressaltam-se movimentos de resistência (indigenistas) para que a 
interculturalidade, princípio legal, para a educação indígena, de fato, se concretize. Enfim, seja entre 
Guarani-Mbyá, Macuxi, Wapichana ou Taurepang, Waiwai, pode-se dizer que é notável a emersão da 
consciência intra-aldeias de que qualquer processo de escolarização indígena precisa respeitar o direito à 
manutenção dos costumes e dos valores de cada comunidade étnica. 

Palavras-chave: Escolarização Indígena; Interculturalidade; Regiões de fronteira; Formação 
Continuada; Políticas de Inclusão 

TEKO JEAPÓ, A ESCOLA AUTÔNOMA DO LITORAL NORTE DO RIO GRANDE DO SUL: 

EM JOGO, O MBYÁ REKO 

Maria Cristina Schefer – UERGS 

INTRODUÇÃO 

A 1ª Retomada da etnia Mbyá-Guarani no Litoral Norte do Rio Grande do Sul (iniciada em 

27 de janeiro de 2017) e a construção de uma escola autônoma pela comunidade, sem nenhum tipo 

de interferência estatal, podem ser entendidas tanto como estratégia dos indígenas para a garantia do 

mbyá rekó (bem-viver mbyá) quanto como reiteração da demanda da interculturalidade para as 

agendas públicas no Brasil. 

Neste artigo, tomam-se como conceitos-chave: peregrino (vagabundo versus turista); 

comunidade (ética versus estética); e consumidor falho (todo aquele que não participa ativamente 

do mundo das compras, por isso relegado a ‘ser’ de 2ª linha), de Zygmunt Bauman (1998, 2003, 

2008), bem como as ponderações de Richard Sennett (2018) sobre a empatia, enquanto movimento 

dialógico que permite um encontro entre pessoas com opiniões diferentes sem pretensão consensual 

no respeito ao que é próprio da cultura do outro, ainda que estranho à sociedade em geral. 
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Inicialmente, trago uma reflexão que entrecruza uma breve revisão histórica da pertença dos 

indígenas ao Brasil e ao Rio Grande do Sul (região do Litoral Norte) com a negação, também 

histórica, da presença e da natividade no território. Na sequência, típico dos estudos de viés 

etnográficos, descrevo e ilustro, com anotações de Diário de Campo (2017-2020), o lugar e suas 

vivências. Narro aqui, as circunstâncias existenciais da comunidade Mbyá-Guarani em retomada de 

área, por ancestralidade, mas assunto as lentes investigativas para a construção da escola 

“autônoma” Teko Jeapó (Cultura em Ação) e o atual processo de municipalização da instituição. 

“ELES (OS ÍNDIOS) NÃO SÃO DAQUI DA PRAIA, SÓ VENDEM ARTESANATO NO 

VERÃO” 

Essa afirmação trata-se de uma transcrição de uma conversa informal em Diário de Campo 

(mar. 2017) que, segundo Minayo (2012), nada mais é do que um bloco de anotações que auxiliam 

na compreensão do cenário investigado. Trarei, ao longo do texto, alguns excertos dessa natureza 

(além transcrições de entrevistas semiestruturadas) registros que compõem o material empírico 

sobre a ‘1ª Retomada Mbyá-Guarani no Litoral Norte do Rio Grande do Sul’ e que vem sendo 

reunido há três anos.   

A fala em destaque, que intitula essa seção, foi coligida entre brancos numa região central 

no município de Capão da Canoa e pode ser entendida como ressonante de um pensamento quase 

consensual sobre a (não) pertença indígena à região. 

O fato é que, por desconhecimento ou por preconceito étnico, muitos moradores insistem em 

negar a natividade indígena na praia. Essa negação, mesmo que discursiva, tende a produzir efeitos 

práticos já que fragiliza a pertença e altera a interpretação coletiva da presença dos indígenas nesse 

território. A região do Litoral Norte Gaúcho conta com quatorze aldeias compostas por Mbyá-

Guarani, Caingangue e Xokleng. Esse ofuscamento retórico das comunidades indígenas pode ser 

explicado somente pela equivocada condição histórica ‘a seres de 2ª linha’, a que os povos 

tradicionais têm sido sujeitados no país. 

Muitos estudos advertem para a redução populacional e a fragilização cultural das 

comunidades indígenas. O Relatório Azul, documento produzido em 2017 pela Comissão de 

Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, chamou a atenção 

para o fato de que de cerca de 1000 etnias indígenas que povoavam o Brasil, no séc. XVI, restaram 

apenas 310. Essa realidade de desaparecimento étnico se deu, primeiramente, porque, segundo 

Prezia (2017), os indígenas foram vítimas de um grandioso processo genocida por questões étnicas 
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iniciado naquele período nas Américas, o qual dizimou 70 milhões – cerca de 90% da população. 

Entretanto, nesta atual Sociedade de Consumo Líquido-Moderna, em que os holocaustos, por 

questões legais e civilizatórias passaram a ser imaterializáveis, são precárias as condições para a 

sustentabilidade nas aldeias que ameaçam e matam as comunidades indígenas.  

Entendendo-se a comunidade indígena enquanto “comunidade ética”, a qual, conforme 

Bauman (2000), reúne pessoas que vivenciam regras para o bem comum, é possível entender o 

motivo dos estranhamentos (rico/pobres- centro/periferia) com o modo de vida nas aldeias. Visto 

que, é a “comunidade estética” (IDEM), na qual os indivíduos se encontram, provisoriamente, por 

interesses mercadológicos, que predomina e é incentivada. 

Os indígenas do Litoral Norte, além de serem vistos pelos não-indígenas (juruá) como 

estranhos ao lugar, não gozam do status de turista como os veranistas que chegam anualmente em 

busca de lazer. Ao contrário, o que lhes tem caracterizado é o estigma de “vagabundos”, seres que 

peregrinam, que empreendem num comércio desprestigiado de produtos artesanais e, por isso, 

logram uma cidadania de jure e não de fato. Conforme Bauman (1998, p. 118), 

o vagabundo é o alter ego do turista – exatamente como o miserável é o alter ego do 

rico, o selvagem o alter ego do civilizado, ou o estrangeiro o alter ego do nativo. Ser 

um alter ego significa servir como um depósito de entulho dentro do qual todas as 

premonições inefáveis, os medos inexpressos, as culpas e autocensuras secretas, 

demasiadamente terríveis para serem lembrados, se despejam; ser um alter ego 

significa servir como pública exposição do mais íntimo privado, como um demônio 

interior a ser publicamente exorcizado, uma efígie em que tudo o que não pode ser 

suprimido pode ser queimado. O alter ego é o escuro sinistro fundo contra o qual o eu 

purificado pode brilhar. (grifos meus) 

Desse modo, é possível dizer que os indígenas litorâneos foram o alter ego do civilizado, do 

estrangeiro; hoje, esses “vagabundos” são o alter ego dos ricos, dos turistas. Estão sujeitos ao que 

Schefer (2015) denominou de “relações periféricas”, ou a sujeição a variadas formas de violência, a 

perda constante de direitos.  

Diante disso, a principal luta dos indígenas no Litoral Norte tem sido a de comprovar o 

pertencimento ao lugar, tendo como argumentação a ancestralidade territorial e, como uma das 

principais ações nessa direção, a otimização de retomadas de áreas comprovadamente ocupadas 

pelos seus no passado. É essa legitimação da pertença ao lugar que poderá garantir-lhes a 

manutenção de suas comunidades éticas e étnicas, do reko (bem-viver).  
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 Em resposta a essa demanda indígena para a comprovação de direitos territoriais e sociais, a 

historiografia tem revisado a história oficial, os livros didáticos, que abordam a fundação do país. 

Com isso, o Brasil deixou de ser contado enquanto terra descoberta, e a realidade da invasão 

europeia (inicialmente por portugueses e espanhóis) emergiu. Já os indígenas, concomitantemente, 

nessa revisão historiográfica, deixaram de ser os selvagens dominados e passaram a ser entendidos 

como pessoas ludibriadas, espoliadas, escravizadas.  

DIGRESSÃO PARA (REFINAR) O OLHAR SOBRE A PERDA E A POSSE DA TERRA 

INDÍGENA 

Segundo Prezia (2017, p. 18), “os portugueses foram recebidos pelos indígenas como seres 

superiores, divindades, sendo chamados de karaíba [...], só podiam ser de outra terra, do paraíso, 

chamado por alguns Guarani de “Terra sem mal”. Tamanha admiração pelos estrangeiros conduziu 

os indígenas à ruína, e alguns partiram para a escravidão no exterior como se partissem para um 

cruzeiro aos céus. Conforme o autor (idem, p. 19), foi publicado no jornal de Augsburg 

(Alemanha), no ano de 1513, a seguinte notícia: “a coberta [do navio] está cheia de rapazes e 

raparigas [moças] comprados. Pouco custam aos portugueses, pois, na maioria, foram dados de livre 

vontade porque o povo de lá pensa que seus filhos vão para a Terra Prometida”. 

Desse modo, a ufania inicial dos indígenas brasileiros pelos “amigos do espelhinho”, 

rendeu-lhes, conforme o autor (ibidem), o status de “tolos” na Europa, e outros exploradores do 

globo se organizaram para disputar a anunciada terra rica em recursos naturais, inclusive, com 

selvagens encantados pelos algozes.  

Foi o avanço das expedições (francesas e espanholas) que adiantou a regularização da terra 

em favor de Portugal, ocorrida em 1532. O Tratado de Tordesilhas, arbitrado pelo papa, 

regulamentou a área “do leste do continente incluindo o Brasil” (PREZIA, 2017, p. 23). De posse 

da terra, o rei de Portugal, Dom João III, iniciou, em favor de seus compatriotas, a partilha do 

território, instituindo as “capitanias hereditárias”.  

Somente desses episódios distópicos, em meio à perda de áreas para os estrangeiros, é que 

os nativos começaram a compreender quem eram os “karaíba”.  Desde então, os indígenas 

iniciaram movimentos de resistência, enfim a “Terra sem males tornava-se uma ‘Terra dos males 

sem fim’” (Prezia, 2017, p. 30). 

Contudo, essa tomada consciência acerca da exploração externa, que resultou no início da 

luta indígena pelo direito à terra, fomentou a violência e principiou o massacre dos rebelados. 
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Conflitos que não impediram a ampliação do território brasileiro em favor dos portugueses, 

ocorrida em 1750 com o Tratado de Madrid, o qual impedia a posse de áreas já invadidas pelos 

espanhóis. Segundo Prezia (2017, p. 128), “o território do Brasil foi ampliado tanto ao norte na 

Amazônia, quanto ao sul, envolvendo as terras que hoje formam os Estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná (...). (grifos meus) 

 Desse modo, os estudos historiográficos, como os de Prezia (2017) atestaram a presença 

secular dos Guarani desde o séc. XVI no território que passou a ser chamado de Rio Grande do Sul. 

Já a presença dos Guarani no Litoral Norte Gaúcho tem sido evidenciada por antropológicos, como 

pode ser lido em registros de Catafesto (2016, p. 54), “os guaranis foram os primeiros indígenas a 

serem reconhecidos (...) por jesuítas portugueses, que criaram os povoados missioneiros com índios 

no litoral de Torres e de Tramandaí, a partir de 1609, chegados através do porto de Laguna (SC)”. 

(grifos meus) 

Vale ainda acenar para predominância na região, atualmente dos Mbyá-Guarani, subdivisão 

do “tronco Tupi e da família Tupi-Guarani” (GOBBI et al., 2010, p. 19), maioria étnica,  justificada 

por uma liderança indígena nas seguintes palavras, “nós mbyá, somos da paz, não brigamos com 

ninguém, só queremos respeito das nossas ideias, dos nossos costumes” (Diário de Campo: Nov./ 

2019). E complementou, “mas não é fácil, juruá não entende, não quer entender que nunca seremos 

iguais (...) mas que ele tem que respeitar, não adianta querer que sejamos iguais, não vamos ser...” 

(idem) 

DA INSURGÊNCIA PELO TERRITÓRIO, PELA EDUCAÇÃO DIFERENCIADA, PELO 

CURRÍCULO ÉTNICO 

Em 27 de janeiro de 2017, trinta famílias indígenas provenientes de aldeias da etnia Mbyá-

Guarani do Litoral Norte do Rio Grande do Sul se deslocaram para uma área dentro da Mata 

Atlântica. Trata-se de um lugar onde a natureza está preservada: são 367 hectares localizados no 

município de Maquiné com fauna, flora e nascentes de rios. Biodiversidade essa determinante para 

a escolha do lugar onde seria instituída, na 1ª Retomada regional, a Tekoá Ka’aguy Porã (Aldeia 

Mata Sagrada). Nas palavras do novo cacique, “aqui tem tudo para as crianças viverem dentro do 

costume Guarani, tem caça, tem água boa, tem o canto dos passarinhos, e é isso que Nhanderu 

[Deus] quer pra nós”. (Diário de Campo: jan. 2017). Corroboram com essa afirmação de pertença e 

de critério para a retomada ancestral estudos como os de Gobbi et al. (2010, p. 21), visto que “a 

Mata Atlântica contém uma diversidade de ambientes necessários ao modo de vida Mbyá-Guarani”. 
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A nova aldeia foi organizada seguindo a tradição. Primeiro, construíram a opy (casa de reza) 

e, nos arredores, foram erguidas as outras moradias com alicerces naturais (troncos fortes) e barro, 

cobertas com folhas de palmeiras (Pindo’ ty). Para os Guarani, áreas de palmeiras são sagradas, 

“apontam para locais de construções de suas aldeias visto que as palmeiras possuem sentido 

simbólico e prático”, pois oferecem, entre outras coisas, frutos, lenha, folhas. 

Tão logo a aldeia Mata Sagrada foi se tornando funcional, o cacique eleito manifestou, 

publicamente, o interesse de construir uma escola na comunidade, desde que “siga as regras dos 

mbyá, onde a comunidade decida o que vai ser ensinado. Se quiserem ensinar a fazer uma arapuca, 

vai ser ensinado (...), o dia que está bom pra escola, vai ter escola; o dia que não está bom, a criança 

não tem que ir. Assim que pensa o guarani. (Diário de Campo: out./2017). 

Essa condição curricular anunciada, antes mesmo do projeto da escola ter se materializado 

em “papel” em “bioconstrução”, revelava o descontentamento dos indígenas com a proposta da 

educação indígena ofertada pela rede estadual na região. Tanto que a ideia inicial da comunidade 

era empreender numa educação completamente autônoma, sem nenhum tipo de interferência 

externa à aldeia.  

É preciso reconhecer, no entanto, os muitos avanços na educação indígena desde a 

Constituição Cidadã (1988). O ensino bilíngue, diferenciado e intercultural, foi regulamentado pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei. 9.394/96), e, através do Decreto nº 6.861, de 

27 de maio de 2009, foi possibilitada a delimitação de Territórios Etnoeducacionais. Em resposta às 

demandas curriculares específicas, após audiência de lideranças indígenas, foi publicado o Parecer 

CNE/CEB n. 13/2012, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Indígena na Educação Básica. 

Atualmente, no Rio Grande do Sul, há noventa escolas indígenas, sendo cinco na região do 

Litoral Norte.  No entanto, conforme contam as lideranças da retomada em estudo, em termos 

próprios, “o problema é que só ensinam as coisas do jeito deles, trazem sofrimento para as casas, 

não falam bem dos costumes da comunidade, não ensinam respeitar os mais velhos”.   (Diário de 

Campo: ago. /2018). 

Esse desabafo da liderança indígena é consensual na aldeia e merece uma reflexão a partir 

da diferenciação entre simpatia e empatia, empreendida por Sennett (2018). Simpatia é entendida 

pelo autor como da ordem da dialética, ou seja, relação que se estabelece em busca do consenso, 

onde um abre mão de suas convicções em detrimento de outro;  já a empatia é da ordem dialógica, 
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em que há um encontro em que são preservadas as opiniões contrárias, no respeito ao outro. Nas 

palavras de Sennett (2018, p. 35),  

a simpatia pode ser entendida como uma recompensa emocional para o jogo dialético 

de tese-antítese-síntese: “finalmente estamos nos entendendo”, o que dá uma boa 

sensação. A empatia está mais ligada à troca dialógica; embora a troca seja sustida 

pela curiosidade, não experimentamos a mesma satisfação de um fechamento, de estar 

rematando as coisas. Mas a empatia em sua própria recompensa emocional.  

As falas dos indígenas da Aldeia da Mata Sagrada evidenciam que eles não  desejam a 

simpatia (não indígena) por suas causas étnicas, mas, sim, empatia,  respeito por  algo  inegociável: 

o mbyá reko (bem-viver mbyá) na aldeia.  

Retomando a descrição do lugar, aos poucos o projeto físico da escola, em bioconstrução, 

foi saindo do papel com seus arquitetos mbyá à frente e com a colaboração de grupos de estudantes 

de arquitetura e de biologia de universidades públicas da região. Uniram-se a eles, por chamamento 

nas mídias - WhatsApp e Facebook -, apoiadores, a maioria jovens universitários de várias regiões 

do país e de países vizinhos. Foram realizados mutirões para erguer e para embarrar o prédio. A 

escola foi inaugurada em setembro de 2018 como: “Teko Jeapó/Cultura em Ação”, no 

pronunciamento do cacique,  a perspectiva de uma educação integral  pode ser verificada, referindo 

ao prédio, ele esclareceu, “ é bom para fazer reunião, conversas, para fazer festas, para receber 

amigos, mas a escola é em toda parte, porque em toda parte a criança tem coisa para aprender com 

os mais velhos, que são os professores Guarani”. (Diário de Campo: out. /2017).  

Depois de dois anos utilizando o espaço escolar com atividades planejadas apenas pela 

comunidade, para adultos e crianças, os mbyá procuraram ajuda para que passem a oferecer uma 

educação formal. Segundo o cacique, foi preciso abandonar a ideia inicial de uma escola totalmente 

autônoma (administrativa, financeira e pedagogicamente), visto que,  

“precisamos do professor que ensine o português, e da merenda das crianças também, 

daí precisamos do Estado, do dinheiro do Estado, que é nosso direito também, mas o 

ensino vai continuar valendo o que a gente quer, pois é dito na lei que é assim que 

pode ser” (Diário de Campo: Jan./2020).  

Com essa preocupação, os indígenas seguiram em busca do fomento público para a Teko 

Jeapó. Depois de muitas tratativas com a Rede Estadual, em janeiro de 2020, em reunião na 

comunidade, foi definida a municipalização da escola.  
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Essas tratativas estão sendo acompanhadas, registradas, analisadas e deverão resultar em 

publicações no futuro. Cabe registrar que, durante a primeira reunião com líderes do governo 

municipal e da aldeia, para o processo de municipalização ficaram acordadas algumas questões, a 

saber: a) na Educação Infantil, quem ministrará as aulas será uma  professora indígena (de uma 

aldeia de Torres) ela tem o Ensino Fundamental completo e prática no magistério; b) a  merendeira 

será uma das indígenas da aldeia,  porém, conforme a fala de uma das lideranças, “ela vai ter a 

ajuda de todas as mulheres da comunidade, não vai fazer nada sozinha, mas, como tem que dar um 

nome,  então, vamos dar o dela, para receber o dinheiro” (Diário de Campo: Jan. / 2020); c)  para 

ministrar aulas de Português tanto para os Anos Iniciais (multiseriado) quanto para a Educação 

Infantil será convidada a participar do processo seletivo, por sugestão da Secretaria de Educação, 

uma professora que já atua numa escola indígena da Rede Estadual;  

Essa contratação de uma professora que já conhecem “ de nome, por ouvir falar, nas aldeias” 

(Idem), inicialmente, pareceu não agradar à comunidade. Entretanto, os indígenas presentes 

aceitaram e, em conversas informais, admitiram que sabiam que ao abandonarem o sonho da escola 

(totalmente) autônoma, inicialmente projetada, precisariam fazer acordos, concessões. Mesmo 

assim, o cacique salientou no térmico da reunião que a Teko Jeapó, “não é lá, na escola do estado, 

aqui a professora vai seguir a regra da aldeia” (Diário de Campo: Jan. / 2020). Todos concordaram e 

apertaram as mãos. 

CONCLUSÕES 

A 1ª Retomada de área, por ancestralidade, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, revela a 

conscientização dos Mbyá Guarani, em movimento, quanto ao pertencimento (de fato) à região. 

O abandono do projeto da escola totalmente autônoma, revela o entendimento, dos 

participantes da pesquisa, quanto ao direito a fomento público para um processo de ensino singular, 

étnico. De outro modo, indicia que o modelo de escola pública “para” indígenas que os governos 

têm ofertado para as comunidades litorâneas, fere, na opinião das lideranças ouvidas, o princípio da 

interculturalidade.  

Ainda que o modo de vida dos indígenas produza estranhamentos para a maioria da 

população, não é simpatia que os povos tradicionais em estudo demandam, mas, sim, empatia, num 

encontro dialógico e respeitoso, sem pretensão de consenso. Retomando a fala da liderança indígena 

que projetou a Teko Jeapó, “não somos iguais, e jamais seremos” (Diário de Campo: Nov./ 2019). 
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Em meio ao processo de municipalização, resta torcer para que as reivindicações quanto à 

escola sonhada pelos Mbyá- Guarani da Mata Sagrada, sejam atendidas pelos “estranhos” que estão 

se achegando!  
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Resumo 

Neste estudo, de viés etnográfico, descrevo e analiso o processo de bioconstrução da Teko Jeapó, uma 
escola autônoma, dentro da 1ª Retomada de área, por ancestralidade (Mbyá - Guarani) no Litoral Norte 
do Rio Grande do Sul.  Esse espaço é considerado fundamental pela comunidade para a preservação de 
seus costumes e para a garantia do mbyá rekó/bem-viver mbyá. Contribuições de  Zygmunt Bauman 
(1998, 2003, 2008), como os conceitos de,  ‘peregrinos’ (turista/vagabundo), ‘comunidades’ (ética 
/estética) e  de ‘consumidores falhos’ (seres de 2ª linha), bem como, as reflexões de Richard Sennett 
(2018) sobre a ‘dialética: simpatia’ e a ‘dialógica: empatia’,  estão sendo entrecruzadas, nesta pesquisa, 
com dados que vem sendo registrados há cerca de 3 anos em Diário de Campo. Esse empreendimento 
investigativo tem revelado que: a) os ensinamentos nas escolas convencionais (ditas indígenas) trazem, 
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na opinião dos indígenas, desarmonia e sofrimento para as aldeias, pois contradizem com os valores 
que repassam às suas crianças e querem continuar difundindo para as novas gerações; b) a busca por 
uma escola autônoma, mesmo que restrita ao currículo, diante da necessidade de financiamento 
público, pode ser entendida como uma tomada de consciência sobre os direitos étnicos na aldeia 
investigada; c) os indígenas, distribuídos em 14 aldeias, do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, mesmo 
que comprovadamente sejam nativos, não logram esse status de pertença. Ao contrário, sofrem 
cotidianamente com o estigma do peregrino/ vagabundo, consumidor falho, sem prestígio 
mercadológico, por isso, são invisibilizados; d) os indígenas querem manter a sua comunidade ética e 
não demandam da simpatia dos não-indígenas mas, sim, da empatia: ação dialógica sem pretensão de 
eliminar diferenças.  

Palavras-chave Escola Indígena; Interculturalidade; Sociedade de Consumo; Relações Periféricas;  

A EDUCAÇÃO ESCOLAR INFANTIL INDÍGENA COMO FRONTEIRA: TENSÕES, 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

Edna Ferreira – PUC/SP 

INTRODUÇÃO 

“Não poderia escola dentro da aldeia, agora que já está dentro, continua”. (Sr. Nivaldo, 

Cacique da Aldeia Krukutu) 

A construção dos CECIs (Centro de Educação e Cultura Indígena) Krukutu, Tenonde Porã e 

Jaraguá partiu da necessidade de se fazer frente à influência crescente da cultura não indígena nas 

aldeias Guarani existente no município de São Paulo, com o centro urbano muito próximo às 

aldeias. Relatos de liderança da aldeia Krukutu, obtidos por meio das entrevistas realizadas para a 

pesquisa, revelam que a idealização de uma escola verdadeiramente indígena ainda é um desafio 

para os Guarani, e o CECI é um dos exemplos. Os Guarani da aldeia Krukutu sabiam que a 

construção e implantação do CECI dentro da aldeia deveria ser pensado de acordo com sua cultura, 

com processos próprios de aprendizagem, e o que e como ensinar às crianças deveriam ser 

definidos pela própria comunidade. Por isso, apesar de algumas dificuldades, acreditam que estão 

paulatinamente conseguindo realizar a educação escolar infantil na aldeia.  

Sobre as escolas indígenas, Tassinari (2001) considera que se trata de um espaço de fluxo e 

troca de saber, mesmo quando se ensina às crianças de forma muito fechada e limitada. No entanto, 

apesar disso, é preciso fazer a defesa do modo de vida dos povos indígenas, que corresponde a uma 

“cultura” e a uma “tradição” que precisa ser preservada. Ainda segundo a autora, a abordagem 

teórica da escola indígena enquanto “fronteira” é extremamente útil por englobar tanto o 

reconhecimento das possibilidades de troca e intercâmbio de conhecimentos e fluxo de pessoal 

quanto o entendimento de situações de interdição dessa troca, não se traduz em “limite”, uma 
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barreira intransponível entre populações claramente diferenciadas e culturas previamente distintas, 

mas sim, aponta para o entendimento do que as escolas indígenas constituem.  

Neste estudo a “fronteira” é percebida como um espaço de ressignificação de e nas relações, 

de intercâmbio entre populações, como espaço transitável, no qual conhecimentos e tradições são 

repensados, às vezes reforçados, às vezes rejeitados, e na qual se constroem as diferenças étnicas. 

Nessa dimensão é que se pode explicar, em parte, as razões pelas quais as comunidades indígenas 

reivindicam escolas para seus filhos. Nesse espaço fronteiriço de contato e intercâmbio, em que 

estão situadas as escolas indígenas, especificamente os CECIs, há de se destacar o lado não 

indígena, também permeado de estranhamentos e incompreensões de um modo de vida e de pensar 

a escola diferente do seu. 

 As políticas públicas relativas à Educação Escolar Indígena pós-Constituição de 1988 

passam a se pautar no respeito aos conhecimentos, às tradições e aos costumes de cada comunidade, 

tendo em vista a valorização e o fortalecimento das identidades étnicas. A responsabilidade pela 

definição dessas políticas públicas, sua coordenação e regulamentação foi atribuída, em 1991, ao 

Ministério da Educação. Para o delineamento dessas políticas, o MEC passou a contar com a 

participação de representantes indígenas, entidades de apoio e outras instituições, adotando como 

parâmetro as experiências bem-sucedidas promovidas pela sociedade civil, afirmando seus 

conceitos e metodologias.     Dessa maneira, iniciativas de caráter local tornaram-se referência 

ampla para a conceituação e implementação de uma política pública de educação escolar indígena 

voltada para o atendimento da demanda de escolarização das comunidades indígenas, a partir de um 

novo paradigma da especificidade, da diferença, da interculturalidade e da valorização da 

diversidade linguística (Monte, 2000, p. 121). A partir desses princípios, os povos indígenas passam 

a ser ouvidos e atendidos pelo Estado, com relação ao tipo de escola que querem e à sua gestão, na 

possibilidade de serem propostos, discutidos e realizados seus modelos e ideias de escola de acordo 

com seus interesses e suas necessidades.     

A escola que foi imposta aos índios e que por eles foi vivenciada como uma ameaça à sua 

maneira de ser, pensar e fazer, atualmente é reivindicada por esses mesmos índios. Atualmente os 

povos indígenas veem a escola por eles construída como instrumento para a consecução de projetos 

autônomos de futuro, além de possibilidade de construção de novos caminhos para se relacionarem 

e se posicionarem perante a sociedade não indígena, em contato cada vez mais estreito. Um desses 

caminhos no contato com a sociedade “envolvente” é a criação das associações indígenas. Na aldeia 

Krukutu, a Associação Guarani Nhe’e Porã foi determinante nas reinvindicações e conquistas de 
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equipamentos, projetos e ações para todos da aldeia, incluindo a proposta pra criação dos CECIs nas 

três aldeias Guarani no município de São Paulo.  

 As definições da Constituição Brasileira de 1988 representaram o marco mais importante na 

legislação referente a questões indígenas, pois possibilitam a reformulação de todos os parâmetros 

legais e conceituais que presidem o relacionamento do Estado brasileiro com esses povos. Dentre os 

encaminhamentos importantes efetivados após a Constituição de 1988, está o Decreto Presidencial 

nº 26/1991, que define o Ministério da Educação como o responsável pela proposição da política de 

educação escolar indígena, passando os Estados e Municípios a ser responsáveis por sua execução 

sob orientação do MEC. E foi sob sua responsabilidade que o município de São Paulo atendeu à 

solicitação das lideranças indígenas implantando e implementando os CECIs, vislumbrando uma 

escola diferenciada. 

De acordo com a resolução nº 5/2009 do Conselho Nacional de Educação, que fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o parágrafo 2º destaca que em relação às 

crianças indígenas há que se garantir a autonomia dos povos e nações na escolha dos modos de 

educação de suas crianças de zero a cinco anos de idade, além disso, as propostas pedagógicas para 

esses povos devem afirmar sua identidade sociocultural. Quando oferecidas, aceitas e requisitadas 

pelas comunidades, como direito das crianças indígenas, as propostas curriculares na Educação 

Infantil devem proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções 

de mundo e as memórias de seu povo; reafirmar a identidade étnica e a língua materna como 

elementos de constituição das crianças; dar continuidade à educação tradicional oferecida na família 

e articular-se às práticas socioculturais de educação e cuidado da comunidade; adequar calendário, 

agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes de modo a atender as 

demandas de cada povo indígena.  

 É na compreensão de como acontece o enfrentamento formal nas escolas indígenas, com 

foco na educação infantil, na análise da implantação das escolas de educação infantil nas 

comunidades indígenas, e como se efetiva a prática pedagógica neste espaço intercultural com a 

comunidade não indígena, que a escola é percebida como uma região de “fronteira” entre o oral e o 

escrito, entre a educação escolar infantil indígena e não indígena.  

Uma das maiores dificuldades encontradas por todos os funcionários do CECI Krukutu, em 

2011, foi a não finalização de sua reforma e a espera, desde a implantação do CECI, pela formação 

inicial com vistas ao magistério indígena, pois a maioria dos educadores não possui o ensino 

fundamental completo e outros não são alfabetizados. A maioria quer iniciar ou prosseguir os 
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estudos almejando o ensino superior, mas devido à distância e a falta de transporte não conseguem 

frequentar as escolas não indígenas que mantêm essas modalidades de educação. Para tentar 

minimizar essa situação, em setembro de 2011, teve início o MOVA (Alfabetização de Adultos) 

indígena no CECI Krukutu. As matrículas foram abertas para todos os Guarani da aldeia, não 

somente para os educadores. No entanto essa proposta não perdurou, sendo finalizada em 2012.  

Apesar da realização mensal da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo para os três CECIs, todos os educadores Guarani requisitam a formação 

inicial por reconhecerem essa necessidade e a possibilidade oferecida pela Secretaria Municipal de 

Educação em cumprimento às determinações legais quanto à formação inicial e continuada dos 

educadores indígenas, conforme termo de cooperação técnica entre a Secretaria Estadual de 

Educação e a Secretaria Municipal de Educação, assinado em 21/12/2005. 

A falta de formação inicial, a criação e utilização de material pedagógico específico e 

diferenciado voltado à cultura Guarani e a alguns aspectos para o ensino da língua Guarani e 

Portuguesa, bem como a não criação dos cargos para os CECIs e a não disponibilização de 

transporte para a ida das coordenadoras geral às aldeias são desafios a serem superados. Outra 

dificuldade encontrada, segundo Luiz Carlos Karai, Coordenador Educacional do Ceci Krukutu, é 

em fazer com que a maioria dos pais participem das reuniões e de algumas programações realizadas 

no CECI. 

(...) Nós queremos mais a participação dos pais. Os pais têm vergonha. Os pais têm 

que saber o que os filhos estão aprendendo, por mais que eles não saibam ler e 

escrever é importante as crianças saberem. É importante que as crianças saibam ler e 

escrever alguma coisa, pois vão para a escola do Estado agora com 6 anos. 

A ida da criança para o 1º ano do ensino fundamental aos seis anos é um ponto de tensão 

para os Guarani, pois a maioria dos pais não concordam com essa determinação. Eles gostariam que 

as crianças permanecessem no CECI até os sete anos.  

Apesar de cientes dos desafios e tensões que o CEII e o Centro Cultural do CECI Krukutu 

vivenciam, os educadores e demais funcionários que lá trabalham bem como toda a comunidade da 

aldeia Krukutu, percebem também as possibilidades de serem ouvidos, respeitados e contemplados 

na maioria de suas requisições junto a Secretaria Municipal de Educação e em outros projetos de 

outras secretarias. Além de todas as ações desenvolvidas, um dos projetos que a implantação do 

CECI possibilitou para toda a comunidade foi o da inclusão digital, estando disponíveis 

computadores não somente para uso das crianças, mas da comunidade em geral.  Além disso, em 
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2011, teve início o projeto Rádio Kirĩngue (Rádio Criança Guarani), que tem como proposta 

oferecer espaços de expressão e de promoção cultural, sempre com o foco no desenvolvimento e 

aprendizagem da criança Guarani, proporcionando aos protagonistas do projeto a construção da 

própria cultura de forma lúdica e consciente, sem perder de vista os ensinamentos dos mais velhos.  

Os Guarani temem que com as mudanças de governo prejudiquem o desenvolvimento das 

escolas indígenas. Assim se manifesta Marcos Tupã, liderança da aldeia Krukutu e membro da 

Coordenação da Comissão Nacional de Terras Guarani Yvy Rupa:  

(...) Eu espero que os governos que implantam as escolas indígenas tenham abertura 

de diálogo com a comunidade, ter espaço para este diálogo, porque é uma troca. Desde 

a colonização estamos resistindo. Que São Paulo e outros estados respeitem e 

valorizem a cultura indígena. Quem conhecia aqui geograficamente eram os índios 

(...) 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM DADOS NA FRONTEIRA 

De acordo com os dados do Censo Escolar INEP/MEC de 2006, existem 2.422 escolas 

funcionando nas terras indígenas, atendendo a mais de 174 mil estudantes. Nessas escolas 

trabalham aproximadamente 10.200 professores, 90% deles indígenas. 1.113 escolas estão 

vinculadas diretamente às Secretarias Estaduais de Educação e 1.286 são mantidas por Secretarias 

Municipais de Educação de 179 Municípios. Encontram-se algumas escolas indígenas mantidas por 

projetos especiais, como da Eletronorte, e por entidades religiosas. Estas escolas são declaradas no 

Censo Escolar como “escolas particulares”. Esses dados mostram que a oferta de educação escolar 

indígena cresceu 48,7% em quatro anos. Em 2002, tínhamos 117.171 alunos frequentando escolas 

indígenas, em 24 unidades da federação. Em 2006, esse número chega a 174.255 estudantes em 

cursos que vão da educação infantil ao ensino médio, conforme demonstra a tabela 1, em anexo. 

No tocante a oferta da educação escolar infantil indígena, podemos observar que cresceu 

significativamente, chegando a dobrar entre 2002 e 2006, sendo esse crescimento bem superior ao 

geral e ao verificado nos demais níveis de ensino, apesar desse dado não ter sido destacado no 

relatório elaborado pela Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena, ligada ao SECAD/MEC 

em 2007. De acordo com esse relatório os dados demonstram que, em que pese os avanços obtidos, 

muito ainda tem que ser feito, pois a relação entre o número de alunos indígenas nos ensino 

fundamental I (1ª a 4ª séries) e fundamental II (5ª a 8ª séries) é de 3,67, sendo que se a oferta de 

ensino fundamental estivesse, de fato, garantida às comunidades indígenas esta relação seria 
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próxima a 1,0, pois este índice tem um valor médio de 1,23 para todo o país. O relatório aponta, 

ainda, que o número de estudantes indígenas em turmas de ensino médio ainda é muito reduzido, 

significando que centenas de jovens indígenas ainda têm que migrar para as cidades em busca da 

escola, enfrentando inúmeras situações de risco social. Destaca também que, apesar do expressivo 

investimento realizado em 2005 e 2006, a maioria das escolas indígenas não conta ainda com 

estrutura física e equipamentos adequados ao pleno desenvolvimento de suas atividades; não há 

uma avaliação adequada da qualidade do ensino ministrado nas aldeias e, em alguns estados, a 

formação do professor indígena se faz de maneira intermitente e com qualidade questionável. Com 

relação ao número de estabelecimentos de ensino, o relatório aponta que, em 2002, o número de 

escolas indígenas era de 1.706 e, em 2006, passou para 2.422, sendo possível perceber um aumento 

de 716 novas escolas (42,0%). Cada escola indígena abriga, em média, setenta alunos, quatro 

professores e pelo menos mais um funcionário da comunidade, além do fato de que o crescimento 

de escolas indígenas significa cerca de 50.120 novos alunos indígenas tendo acesso à formação 

escolar, cerca de 2.860 novos professores e, pelo menos, 3.580 novos assalariados em terras 

indígenas.  

Apesar de poucos dados em relação às escolas de educação escolar infantil indígena, o censo 

escolar indígena, de 1999, já bastante defasado, aponta que das 1.392 escolas indígenas existentes 

no Brasil naquele momento, 391 mantinham a modalidade de educação infantil. No entanto, não se 

sabe se estavam em equipamentos separados ou  acopladas nas escolas de ensino fundamental e 

médio, ocupando uma ou mais salas desses estabelecimentos. Quanto ao número de professores 

indígenas, eram 3.059 em todas as modalidades de educação (da educação infantil ao ensino 

médio). Com relação à educação infantil tínhamos 443 professores indígenas. Quanto aos 

professores não indígenas eram 939, sendo 55 professores referentes à modalidade de educação 

infantil. 

Voltando aos CECIs, destaque-se que possuem equipamentos próprios, pertencentes à 

administração municipal. Os funcionários e os alunos são indígenas, com exceção da coordenadora 

geral que é vinculada à secretaria municipal de educação. A partir do numero expressivo de 

matrículas na educação infantil percebe-se que a cada ano e cada vez mais cedo as crianças 

indígenas estão se apropriando do CEII também de acordo com o modo de vida Guarani, na 

possiblidade de crianças de diferentes idades participarem juntas das atividades desenvolvidas pelos 

educadores.  De acordo com a Portaria SME nº 5286/04 de 16/11/04 – Cap. 12, inciso V: “Poderão 

ser previstas no Projeto Pedagógico, diferentes formas de organização das classes/grupos, a fim de 
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garantir o atendimento à demanda, assim como atividades que contemplem a convivência entre 

crianças de diversas idades”. 

 Outro aspecto relevante é relativo à saúde e nutrição das crianças da aldeia Krukutu. Todos 

os Guarani entrevistados apontaram para a melhora da saúde das crianças depois da implantação do 

CECI na aldeia: “(...) melhorou alimentação, melhorou a saúde, diminuiu internação no hospital... 

O pessoal do hospital perguntou por que não tem mais crianças indo lá... Antigamente lotava o 

hospital... A nutrição do meu filho melhorou” (Marina Katu, 2011).  

Dados fornecidos pela pastoral1 da criança revelam que em 2000, ano em que se deu início 

ao trabalho na aldeia, o índice de desnutrição era de 24,8%; em 2004, quando se iniciou o projeto 

CECI, era de 23,5%; em 2008, o índice foi de 6,4% e, em 2011, de 4,9%. Podemos observar, por 

meio destes índices, uma diminuição muito significativa na desnutrição das crianças da aldeia. 

Das muitas reuniões realizadas no CECI Krukutu desde a sua implantação, em 2004, com 

todos envolvidos num cenário de construção, adequação e ressignificação da prática pedagógica a 

ser realizada no CECI, Marcos Tupã, então cacique da aldeia Krukutu e coordenador educacional 

do CECI, já nos apontava alguns desafios e tensões com relação à educação escolar infantil 

indígena: “(...) uma coisa é construir escola e outra é ter um processo político e pedagógico que 

vai falar sobre os currículos que devem respeitar a cultura, religião e história Guarani”. 

CONCLUSÕES 

Apesar da legislação para a educação escolar indígena estar direcionada predominantemente 

para o ensino fundamental, a efetivação da educação escolar infantil nas aldeias vem suscitando um 

novo olhar específico para esta modalidade de educação. Muito há por fazer, alguns projetos já 

estão sendo efetivados, como os próprios CECIs, no entanto, na maioria das aldeias essa 

modalidade de educação é oferecida em conjunto com o ensino fundamental, seja utilizando o 

mesmo espaço físico, seja concebendo a educação infantil a partir da mesma proposta pedagógica 

para o ensino fundamental.  

A educação escolar infantil nas aldeias reforça a opção teórica da escola indígena como 

“fronteira”, pois cada vez mais inserida nas aldeias, torna-se um espaço de encontro entre dois 

mundos: a educação escolar formal e a educação tradicional indígena, sendo também um espaço de 

 
1 Dados fornecidos pela pastoral da criança a partir das informações anotadas no Caderno da Líder da Pastoral da 
Criança que atua na aldeia Krukutu desde 2000, a Srª Rosamar Maria Coelho. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1029 

contato e intercâmbio entre populações e saberes indígena e não indígena, entre a língua indígena e 

o escrito, entre tempos e espaços que permeiam o cotidiano infantil carregado pelos dois mundos 

nos quais vivem as crianças indígenas, em especial as guarani, inseridas no Nhandereko (modo de 

ser e viver) Guarani e no dos juruá (não indígena).   

 Os Guarani da aldeia Krukutu demonstram pleno conhecimento da atuação das lideranças 

nessa modalidade de educação, bem como percebem a escola como um espaço importante para a 

valorização e fortalecimento de sua cultura e para apropriação de novos conhecimentos. Querem 

agir com diálogo e em parceria com os órgãos públicos, tendo em vista que suas demandas sejam 

contempladas. Não querem ser desrespeitados e desejam divulgar sua cultura para que sejam 

combatidas as diferentes formas de preconceitos e discriminação. Essa parece ser a estratégia 

adotada para resguardar perante o outro e fortalecer internamente o seu modo de vida tradicional. 

Reivindicam ser ouvidos e reconhecidos pelo poder público. Desejam, acima de tudo, que o projeto 

CECI não deixe de funcionar e que se desenvolva a cada dia, assim como destaca Jera Poty. Para 

ela, não se trata de uma luta que se trava somente com o mundo externo às aldeias, mas também que 

tem uma frente de batalha no próprio interior da sociedade e cultura Guarani: “Esperamos que todas 

as pessoas que estão envolvidas ou os que ainda irão se envolver, respeitem a cultura Guarani e que 

a equipe Guarani respeite e ame o seu povo para que assim possa dar o melhor de si, lutando pelo 

seu povo”.   
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ANEXOS 

Tabela 1. Distribuição dos alunos indígenas pelos níveis de ensino 

Estudantes 
Indígenas 

2002 2003 2004 2005 2006 

Educação 
Infantil 

9.476 11.429 14.152 18.583 18.918 

EF 1ª a 4ª 
série 

82.918 96.567 99.632 104.573 105.543 

EF 5ª a 8ª 
série 

16.148 18.954 19.371 24.251 28.767 

EJA    11.862 13.217 
TOTAL 117.446 139.556 147.571 164.018 174.255 

Fonte: INEP/MEC, 2006. 

 

Figura 1. Localização dos CECIs no município de São Paulo 

Fonte: Setor de artes gráficas do Centro de Multimeios/DOT/SME/PMSP 

Resumo 

Este artigo é um fragmento da dissertação de mestrado, defendida em 2012, em que analisa a educação 
escolar infantil indígena na aldeia Krukutu, Guarani Mbya, localizada na região de Parelheiros, zona sul 
do município de São Paulo, por meio da implantação do CECI (Centro de Educação e Cultura 
Indígena). Vislumbra a compreensão de como acontece o enfrentamento formal nas escolas indígenas, 
com foco na educação escolar infantil indígena, por meio do CEII (Centro de Educação Infantil 
Indígena) vinculado ao CECI. Busca analisar a educação escolar indígena em dados na “fronteira” e os 
desafios e possibilidades de concretização da escola dentro das aldeias. A análise fundamenta-se na 
noção de “fronteira”, no campo social e pedagógico, entendendo-a como um espaço de contato e 
intercâmbio entre populações, em que conhecimentos e tradições têm a possibilidade de ser reforçados, 
repensados e ressignificados, bem como espaço em que a cultura oral e a linguagem escrita se 
encontram e se desencontram, com a possível evidenciação das diferenças étnicas e de modos de ser e 
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viver. Conhecedores dos desafios e tensões que o CEII vivencia, os educadores e demais funcionários 
que lá trabalham, bem como toda a comunidade da aldeia Krukutu, percebem também as possibilidades 
de serem ouvidos, respeitados e contemplados na maioria de suas requisições junto a Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo e em outros projetos de outras secretarias, bem como a 
significativa diminuição da desnutrição das crianças das três aldeias.  

Palavras-chave: Educação Escolar Infantil Indígena, CECI, Educação Intercultural, Fronteira étnica e 
cultural. 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: AÇÃO SABERES INDÍGENAS NA 

ESCOLA COMO POLÍTICA DE INCLUSÃO NO ESTADO RORAIMA 

Marilene Alves Fernandes – SEED/RR-PPGE/UERR 

INTRODUÇÃO 

Diante das politicas públicas de desvalorização da educação que atualmente o Brasil 

vivencia referente ao descaso de investimento e desvalorização da educação pública, do professor e 

consequentemente também afeta diretamente à formação continuada de professores. Torna- se cada 

vez mais relevante tratar da temática sobre a formação docente, e principalmente a formação 

continuada dos professores indígenas. Sendo assim, vale ressaltar que se trata de uma pesquisa 

bibliográfica e documental, sob o aporte teórico-metodológico do materialismo histórico dialético, 

pois busca, segundo Netto (2011, p.25), apreender não só a aparência ou a forma dada ao objeto, 

mas a sua essência, que corresponde a sua estrutura e a sua dinâmica, como  processo.  Partindo 

deste pressuposto a história da Educação Escolar Indígena (EEI), no Brasil, inicia no século XVI 

com a catequização jesuítica no período colonial, por meio da qual eram impostos a grupos 

indígenas costumes, crenças e valores diferentes dos seus, com a clara intenção de civilizá-los.  

Ao longo do século XX, por meio de aparelhos instituídos pelo o Estado, com a criação do 

Serviço de Proteção ao Índio (SPI), em 1910, e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em 1967, 

embora com práticas escolares com traços que as diferenciam, dá-se continuidade ao projeto de 

conversão dos povos indígenas brasileiros e integração à sociedade nacional, negando, por meio de 

processos educacionais diversificados, toda sua riqueza cultural. 

É no contexto de reabertura política no final dos anos de 1980, com a Constituição Federal, 

de 1988, que a EEI ganha respaldo legal com a garantia de uma educação escolar diferenciada, 

intercultural e bilíngue, referenciada num conjunto de documentos legais, desde a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96 e legislação específica destacando a importância da 

valorização da cultura dos povos indígenas na escola, garantido na lei o uso da língua materna, além 
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da língua portuguesa, bem como o respeito aos processos próprios de aprendizagem. Desse modo a 

escola nas comunidades indígenas ganhou um novo significado como meio de assegurar o acesso a 

conhecimentos gerais, não havendo necessidade de negar sua cultura e identidades étnicas. Nas 

políticas educacionais promulgadas a partir da década de 1990, referentes à EEI, os povos indígenas 

passam ser os verdadeiros atores dessa história. 

Para atender as políticas de formação de professores indígenas o MEC regulamenta a 

Portaria nº 1.061, de 30 de outubro de 2013, instituindo a Ação Saberes Indígenas na Escola, no âmbito 

do Ministério da Educação, visando atender o Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009, que dispõe 

sobre a organização da educação escolar indígena em Territórios Etnoeducacionais. Também se 

promulga a Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013, que dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da 

União aos entes federados, no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Na Seção 

II Dos professores indígenas: formação e profissionalização, no Art. 19 § 6º, reza que os Sistemas 

de Ensino e suas Instituições formadoras devem assegurar a formação continuada dos professores 

indígenas, compreendida como componente essencial da profissionalização docente e estratégia de 

continuidade do processo formativo, articulada à realidade da escola indígena e à formação inicial 

dos seus professores. 

Assim, o presente trabalho visa apresentar resultados de um estudo bibliográfico e 

documental realizado no decorrer de estudos do mestrado acadêmico do Programa de Pós-

Graduação em Educação da UERR/IFRR, no sentido de analisar os limites e possibilidades desta 

política de inclusão da formação continuada de professores indígenas através da Ação Saberes 

Indígenas na Escola, em Roraima. Para tanto, tomando como base o cenário exposto no limiar deste 

trabalho, faremos reflexões sobre a aparente mudança nos propósitos da escolarização junto aos 

povos indígenas, no período de transição do século XX para o século XXI, apresentando elementos 

referentes ao contexto de elaboração das políticas de EEI.  

UMA APARENTE MUDANÇA NO CONTEXTO DE ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS DE 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO BRASIL 

De acordo com Faustino (2006), pesquisas realizadas pelo Instituto Sócio Ambiental (ISA) 

em 2004, e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2005, aponta que no 

Brasil existiam mais de 220 povos indígenas somando uma população autocitada declarada de 

aproximadamente 730 mil pessoas falantes e cerca de 180 línguas diferentes. Segundo dados do 

IBGE de 2010 foram registrados no Brasil 896.9 mil indígenas, com 36,2%o deste total em área 
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urbana, e 63,8% em área rural. Também foram contabilizadas 274 línguas indígenas faladas, 

excluindo as originadas de outros países, denominadas genéricas de troncos e famílias linguísticas. 

Os dados revelam a luta e a resistência indígena para, diante do processo histórico de negação, 

manterem vivas suas culturas e tradições.  

Tal processo de negação inicia-se com a escola missionária, civilizatória e integracionista 

jesuítica, a qual tinha como base a ação política da atuação do Estado religioso, bem como das 

instituições religiosas, acreditando que por meio da instrução os povos indígenas abandonariam sua 

forma “primitiva” de viver e, com isso, seriam integrados a civilização.  

Durante as décadas de 1970 e 1980, o protagonismo indígena se impôs como necessidade 

para sobreviver à marcha do capital sobre seus territórios. Consequentemente os indígenas 

empreenderam uma mobilização política própria e articulada onde se fortaleceram e contrariando 

muitas vezes a política indigenista oficial. Nesse sentido Oliveira e Freire (2006) analisam que: 

O aparato tutelar era empregado pela FUNAI para impedir qualquer mobilização dos 

índios em face do Estado. Dessa forma, as primeiras assembleias indígenas 

dependeram do apoio do CIMI para serem realizadas, com o fornecimento de 

infraestrutura e apoio ao deslocamento dos índios. Desempenhou também um papel 

fundamental na formação dos primeiros líderes indígenas que se destacaram em 

meados dos anos 70 (OLIVEIRA e FREIRE, 2006, p. 193). 

Após a aprovação da Constituição Federal de 1988, o indígena passa a ser reconhecido como 

cidadão de direitos. Desse modo, a configuração de escola aos moldes integracionistas do passado 

se modifica, em seguida o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 14/99, aprovado 

em 14.09.1999 pela Câmara de Educação Básica (CEB) trata das Diretrizes Curriculares da 

Educação Escolar indígena, das práticas retóricas implantadas através do Estado e por diversas 

associações religiosas, grupos organizados da sociedade civil passaram a trabalhar junto às 

comunidades indígenas buscando alternativas à submissão destes grupos, como forma de garantia 

de seus territórios, de relacionamento e convivência entre estas populações e outros segmentos da 

sociedade. 

 A escola indígena, neste contexto, passa a receber orientações contrárias àquelas 

predominantes até os anos de 1990, pois se busca marcar a diferença entre Educação Indígena e 

Educação Escolar Indígena. O Parecer do CNE nº 14/99 define a Educação Indígena como o 

processo pelo qual cada sociedade internaliza em seus membros um modo próprio e particular de 

ser, garantindo sua sobrevivência e sua reprodução e Educação Escolar Indígena, como o meio para 
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garantir acesso a conhecimentos gerais, sem precisar negar as especificidades culturais e a 

identidade dos grupos indígenas. 

Contudo, questiona-se: o que promoveu essa mudança de objetivos? Soma-se a esta questão, 

a outra levantada por Faustino (2006), que nos instiga a suspeição do que propõem as políticas 

públicas voltadas à educação nacional, em geral, e à EEI, em particular, qual seja:  

Após séculos de políticas de colonização, conquistas, evangelização e de genocídios 

que exterminaram milhares de pessoas e civilizações, deparamo-nos, nas últimas 

décadas, com a generosa oferta do reconhecimento, do respeito e da diversidade 

cultural, mutação ocorrida sem que as relações sociais tenham sido alteradas 

(FAUSTINO, 2006, p. 62). 

Seguindo nessa direção, a referida autora nos faz compreender o porquê de, somente a partir 

da crise capitalista deflagrada nos anos de 1970, no campo ideológico, transferiu a direção das 

discussões sobre os determinantes dos problemas sociais, do âmbito econômico para o cultural. É 

neste contexto que a cultura apartada das problemáticas econômicas, ganha cada vez mais espaço.  

Com a politica de globalização do imperialismo norte-americano resultado da reestruturação 

do capital entre as décadas de 1980 e 1990 se configurou novas formas de controle dos movimentos 

sociais e da utilização da diversidade cultural como uma estratégia de consenso, com a ampliação 

dos direitos civis (cidadania) e o combate ao racismo, sendo eficiente na fragmentação da luta pela 

emancipação humana (FAUSTINO, 2006).  

O que se vê a partir de então é um movimento massivo de difusão de conceitos e teorias, 

originários tanto do pensamento de direita como da esquerda, à medida que aparecem como 

desafios e tensões possíveis de superação, sem a necessidade de alteração da lógica de exploração 

para a acumulação (FAUSTINO, 2006).  

A autora explica ainda que com a nova expansão do capitalismo - a globalização - como a 

exclusão se intensificou, a reforma neoliberal desenvolveu uma poderosa retórica de inclusão, 

disseminando-a e financiando alguns projetos em setores estratégicos da sociedade, com o objetivo 

de edificar a ideia de respeito às culturas e de distribuição da riqueza entre as minorias. Neste 

contexto tornam-se necessárias novas estratégias para alcançar o consenso político, que passa a ter 

como  discurso a inclusão, devido às mobilizações e protestos que os violentos mecanismos de 

coerção tradicionais do sistema podem suscitar.  

Ainda no contexto das políticas de EEI, é elaborado o Referencial Curricular Nacional da 

Educação Escolar Indígena (RCNEI), documento este que tem como objetivo contribuir para a 
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efetivação das práticas e as ações escolares, tornando-as mais próxima das realidades e com as 

demandas dos povos indígenas. O referido documento apresenta, ainda, como um instrumento para 

auxiliar a discussão e reflexão da EEI, propondo ações concretas que diferenciam as escolas 

indígenas de escolas não indígenas. Na fundamentação teórica expõe orientação das políticas 

públicas educacionais sobre a estrutura e funcionamento das escolas indígenas e, posteriormente, 

apresenta os princípios mínimos para cada área de estudo do currículo das escolas indígenas 

brasileiras. Dá enfase que essas escolas devem ser comunitárias, geridas pelas comunidades 

indígenas, de acordo com seus projetos, suas concepções e seus princípios. Destaca a 

interculturalidade como um princípio e o reconhecimento e manutenção da diversidade cultural e 

linguística, mas que se promovam experiências socioculturais, linguísticas e históricas diferentes, 

não se considerando uma cultura superior à outra.  

O Art. 3º da Resolução n.º 3, de 10/11/1999 determina que a organização das escolas 

indígenas, deve considerar a participação da comunidade, na definição do modelo de organização e 

gestão, bem como: suas estruturas sociais; suas práticas socioculturais e religiosas; suas formas de 

produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem; suas atividades 

econômicas. 

 Para ser específica e diferenciada, significa que seja concebida e planejada como reflexo 

das aspirações particulares de cada povo indígena e com autonomia em relação a determinados 

aspectos que regem o funcionamento e orientação da escola não indígena. 

EXPERIÊNCIA ATRAVÉS DO PROGRAMA AÇÃO SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA EM 

RORAIMA 

Para iniciar destacamos que o Estado de Roraima está localizado na Região Norte do Brasil, 

faz fronteira com a Venezuela e Guiana, apresenta uma quantidade de grupos étnicos diversificados 

em relação aos demais Estados do Brasil, composto pelas etnias Macuxi, Taurepang, Ingaricó, 

Patamona, Wai Wai, Yanomami, Yekuana e Wapichana. Segundo o Censo demográfico de 2010 

realizado pelo IBGE no estado de Roraima há 46.505 indígenas, o que correspondente a 18% da 

população total do Estado.  

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) em 

2018, existia um total de 10.870 alunos indígenas matriculados no Estado de Roraima. Na rede de 

Ensino Municipal de Boa Vista, segundo dados o INEP , há um total de 12 escolas indígenas 
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comportando 1.336 alunos indígenas matriculados da Educação Infantil ao quinto ano do Ensino 

Fundamental.  

Embora possamos observar que a partir dos anos de 1990, legalmente, se garante à educação 

escolar indígena, o que se pode considerar, pelos termos legais, novos delineamento, a proposta de 

uma EEI efetivamente diferenciada ainda representa um grande desafio para o sistema educacional 

do país, nos âmbitos estaduais e municipais, o que exige das instituições e órgãos responsáveis à 

definição de novas dinâmicas, concepções e mecanismos, para que estas escolas sejam incluídas, 

incorporadas e beneficiadas de fato ao sistema que ainda apresenta dificuldades de respeitar as 

particularidades das escolas indígenas.   

A ação Saberes Indígenas na Escola, em Roraima foi regulamentado pela Portaria 98/13 

SECADI/MEC que teve sua proposta encaminhada pelo IFRR e aprovada em 2014. As ações foram 

desenvolvidas em quatro etapas distribuídas nos anos 2014/2015, 2016, 2017 e 2018. A 

aplicabilidade do trabalho teve como meta promover a formação continuada dos professores 

indígenas envolvidos no processo, de produção de materiais didáticos destinados ao letramento e 

numeramento em língua materna promovendo os direitos dos povos indígenas à educação escolar 

diferenciada e intercultural por meio do fortalecimento dos territórios etnoeducacionais, 

reconhecendo e valorizando a diversidade sociocultural e linguística, a autonomia e o protagonismo 

desses povos e, também, com a pesquisa, o registro e a sistematização dos conhecimentos 

tradicionais, a serem organizados em materiais didáticos nas línguas Ingarikó, Makuxi, Taurepang, 

Waiwai, Wapixana.  

O processo de formação envolveu formadores, orientadores de estudo, professores 

alfabetizadores que atuavam nas escolas indígenas, professores falantes da língua materna e 

professor pesquisador que era considerado como Sábio da comunidade por conhecer  os 

conhecimentos Ancestrais do seu povo.  

Os formadores, orientadores de estudo e os pesquisadores participavam do processo de 

formação na cidade de Boa Vista-RR e, consequentemente multiplicavam em suas comunidades, 

em atividades que envolvia pesquisa, sistematização do conhecimento tradicional, registro e 

produção de material didático nas línguas indígena e no Português, constituindo-se em material 

bilíngue a serem usados nas escolas onde atuavam.  

O processo de formação incluiu a articulação entre os conhecimentos tradicionais, o ensino 

de línguas em contexto bilíngue, revitalização linguística, práticas de letramento, conhecimento 

matemático, território, artes, ciências, novas tecnologias e comunicação, formação em projetos com 
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vistas à utilização dos recursos autossustentáveis, considerando as especificidades de cada 

comunidade indígena visando fortalecer a interculturalidade.  

As atividades analisadas neste trabalho referem-se, especificamente, àquelas desenvolvidas 

pelo Núcleo UERR, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (SEED), Secretaria 

Municipal de Educação de Boa Vista (SMEC), Organização dos Professores Indígenas de Roraima 

(OPIRR), onde atendeu os povos Makuxi, Wapichana e Tarepang 

Os temas trabalhados estavam voltados para os aspectos históricos, geográficos e elementos 

das ciências da natureza que pudessem ser exploradas no processo de letramento e numeramento de 

modo inclusivo e interdisciplinar, valorizando os saberes e conhecimentos étnicos. Os módulos 

foram divididos: O módulo1: Resgatando Memórias, em que foi elaborado um Memorial produzido 

pelos professores indígenas através de narrativas, as quais foram registradas e organizadas como um 

guia de estudo dirigido de texto e interpretação da Língua Materna. O Modulo 2: “Produzindo os 

Saberes Culturais na Escola”, consistiu em registro de narrativas sobre os jogos e brincadeiras na 

infância, de modo que fossem coletados nas comunidades e registrados os jogos tradicionais e seu 

desenvolvimento passo a passo no sentido de contribuir, posteriormente, nas escolas como 

atividades de Numeramento e Letramento.  

Realizaram estudos referentes ao ato de brincar e a importância do brincar para a 

aprendizagem, considerando os conhecimentos tradicionais, para sua intersecção com outras 

concepções de jogos nas escolas indígenas. Já no Modulo 3 “Registrando nossa história e nosso 

espaço”,  utilizamos o registro do contexto histórico e geográfico e estudo dos elementos da 

natureza tradicional, das regiões dos professores participantes da formação.  

O estudo dirigido teve como base a coleta de informações e elaboração de livretos ilustrados 

e escritos nas Línguas: Makuxi, Wapichana e Tarepang, referente aos aspectos históricos e 

geográficos das regiões. O módulo 4 teve como tema “Revisando a nossa Língua”, pois nesse 

módulo foi elaborado o Glossário de Palavras em Língua Indígena e também um guia de 

Orientações de como fazer uso dos recursos pedagógicos. O estudo dirigido se deu basicamente na 

elaboração do guia de orientação de como fazer uso da produção do material pedagógico elaborado 

no decorrer do Programa Ação dos Saberes Indígenas na Escola. 
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CONCLUSÕES 

Consideramos que esta formação foi um  trabalho de grande relevância social, pois mesmo, 

diante de algumas dificuldades e contradições apresentadas para a realização das ações, observamos 

a necessidade de fomentar discussões e contribuir para que as formações de professores indígenas 

sejam voltadas para suas especificidades de produção escrita na Língua Indígena das comunidades 

que o Polo UERR atendeu, destacamos o conhecimento tradicional que estes professores cursistas 

trazem de experiência vivida e vimos que ainda se faz necessário contribuir socialmente para a 

revitalização e preservação dos Saberes Milenares.  

Com este trabalho observamos que se faz necessário construir junto às comunidades 

indígenas os significados culturais dos jogos e brincadeiras, das historias de suas comunidades, da 

natureza, da pintura, das receitas mostrando- lhes que é possível trabalhar a aplicabilidade 

pedagógica voltada para suas especificidades relacionando com o currículo e os projetos políticos 

pedagógicos das escolas onde estes professores atuam.  

 Sendo assim, entendemos que a relevância social desse trabalho vai além de fomentar 

discussões e contribuições com as formações de professores indígenas voltadas para suas 

especificidades, pois é necessária também a criação de políticas públicas de diversos seguimentos; 

educacional, saúde, cultural e outros, contribuindo para a valorização do Patrimônio Material e 

Imaterial dos povos indígenas de Roraima. E ainda fomentar discussões e contribuir para que as 

formações de professores indígenas sejam voltadas para inclusão de suas especificidades.  

Dessa forma, os povos indígenas continuam na resistência e lutando contra o desmonte das 

políticas públicas que atendem as minorias, onde, destacamos a extinção da Secretaria de Educação 

a Distância, Alfabetização e Diversidade (SECAD). Sendo este mais um desafio a ser enfrentado 

para inclusão de formações especifica para professores indígenas e assim garantir a continuidade 

das ações das políticas públicas que atendem aos diversos grupos minoritários destes Pais.  

Acreditamos que apesar das repressões, da situação dramática que o país passa no momento 

e que não se vê perspectivas é importante levantar debates sobre as políticas educacionais, da qual a 

SECAD teve um papel importante e ressaltar que os conflitos estão aí cada vez mais explícitos e 

existe uma pressão declarada por meio da atual política nacional e também estadual.  

Diante do exposto ainda acreditamos que é possível vislumbrar novos rumos, novas 

trajetórias para educação escolar indígena no Brasil, mas para se tornar realidade acreditamos que 

deve por parte dos sujeitos uma pressão para que possam se posicionar politicamente contra ao que 
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aí está posto nessa sociedade capitalista que visa a destruição dos direitos adquiridos com muita luta 

e resistência. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Plano Nacional de Educação (PNE). Plano Nacional de Educação. 2014-2024  

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996. 

BRASIL. Documento Referência CONAE. 2010 

FAUSTINO, Rosangela Célia. Política educacional nos anos de 1990: o multiculturalismo e a interculturalidade na 
educação escolar indígena. 2006. 329 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISASEDUCACIONAIS ANISIO TEXEIRA. Sinopse Estatística 
da Educação Básica 2018. Brasília: inep,2019. Disponível em: http://portal.inep.gov.br< acesso em 22/08/2019. 

MEC. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Brasília. DF, 1998. 

MEC. Resolução nº 3. Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas Brasília. 1999 

PAULO, Netto, José Introdução ao Estudo do Método de Marx; 1ª. Ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011.   

OLIVEIRA, João Pacheco de; FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. (2006), “A Presença Indígena na Formação do 
Brasil”. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

Resumo 

O presente estudo teve como objetivo analisar a política de formação continuada de professores das 
etnias Macuxi, Wapichana e Taurepang, Waiwai, no estado de Roraima, por meio do Programa Ação 
Saberes Indígenas na Escola como politica de inclusão de formação para Professores Indígenas. Neste 
contexto, situa o Programa no conjunto das políticas educacionais voltadas para a Educação Escolar 
Indígena (EEI), no contexto das reformas da educação nacional, que surgiram a partir dos anos de 
1990 e ainda em curso. A Ação Saberes Indígenas na Escola é uma proposta da SECADI-MEC e se 
apresenta como uma politica de alternativa de inclusão de Formação Continuada para os professores 
Alfabetizadores e Falantes de suas Línguas Maternas. Deste modo, visa promover a produção de 
material didático e paradidático para quecontribuam com o letramento e numeramento das crianças 
indígenas em processo de alfabetização. Nessa perspectiva, se propõe o seguinte problema de pesquisa: 
quais os limites e possibilidades do Programa Saberes Indígenas na Escola como política 
pública de inclusão de professores indígenas por meio desta formação continuada? Os 
resultados da pesquisa apresentam que, apesar das contradições que o Programa apresenta como uma 
política pública no conjunto das políticas educacionais em curso, a experiência formativa tem se 
apresentado como uma alternativa importante de inclusão de professores indígenas no processo de 
formação continuada e ainda participar da produção de materiais didáticos na língua materna que 
podem corroborar com o ensino dos conhecimentos universais dos currículos nas escolas indígenas, a 
depender de uma concepção de formação humana histórico-cultural.  

Palavras-chave: Política, Saberes, Formação, Indígena, Inclusão.  
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Resumo 

Os terreiros de Candomblé são considerados verdadeiros templos de preservação e guardião da 
memória africana dos negros que foram escravizados e trazidos para o Brasil. Seus costumes, danças, 
instrumentos musicais e objetos sacralizados aos orixás rememoram as suas origens africanas. Apesar 
das religiões afrobrasileiras terem como base de transmissão dos seus saberesfazeres a oralidade, a palavra 
é falada e vivida no cotidiano dos terreiros e seus praticantes (crianças, jovens e adultos) carregam 
consigo esses saberesfazeres, para além dos muros dos terreiros silenciosamente. Com o advento das 
tecnologias digitais encontramos vários sites, blogs, páginas no instagram e grupos no Facebook e 
WhatsApp que, compartilham orikí (rezas cantadas), poemas, imagens de orixás, vídeos de momentos 
litúrgicos, fundamentos (ebós e iniciações) e itãs dos orixás. Esses saberes que ficavam guardados quase 
secretamente entre as pessoas que eram do axé, hoje é possível uma pessoa que nunca foi a um terreiro 
de candomblé ter acesso a esses conhecimentos. Os conhecimentos circulam dentrofora dos espaçostempos 
dos terreiros e  nas redes sociais digitais fruto do encontro de quatro pesquisadores/as 
comprometidos/as com pesquisas decolonais esse painel tem como objetivo apresentar uma gira  
epistemológicas e metodológicas tecidas nos encontros e desencontros das redes educativas que circula 
as crianças e a  juventude de terreiro.  A conversa está organizada em um ciberxirê. Xirê (sirè em ioruba) 
significa dança circular ancestral em que os orixás presenificam-se. O ciberxirê é a ritualização das 
palavras que dançam, dos ritmos que encantam e imagens que espalham saberesfazeres preservados e 
partilhados nas redes educativas  dentrofora dos terreiros de Candomblé. 

Palavras chave: Redes Educativas; Epistemologias de Terreiro; Ciberativismos; Epistemologia 
Ancestral; Interculturalidade;  

GIRAS: EDUCAÇÕES COM OS TERREIROS E SUAS REDES 

Luiz Rufino – UERJ-FEBF 

PARA ABRIR CAMINHOS... 

Parte das reflexões feitas no campo da Educação têm investido nos cotidianos como 

tempo/espaço de interlocução, uma vez que o mesmo credibiliza inúmeros movimentos, presenças e 

saberes. A educação como experiência na imbricação entre vida, arte e conhecimento tem nos 

cotidianos a sua força motriz, pois o mesmo é campo inventivo e plural. Consideramos que não há 

um único modo de educar, apostamos na diversidade de presenças e experiências sociais.  

Tendo como premissa do fazer educativo o diálogo, os nossos sentimentos, atos e reflexões 

são tomados pelas presenças de muitos outros que nos interpelam, deslocam e convocam a sermos 

respostas responsáveis. Nesse sentido, trabalhando nas interfaces, cultura/conhecimento/educação, 

nossas pesquisas elegem as práticas culturais afro-brasileiras nos contextos dos chamados terreiros 

para desenhar implicações sobre as relações entre racismo e educação, linguagens e tecnologias.  

Esse texto convoca a sentirmos, estranharmos, afetarmos e enlaçarmos, uma com o outro e 

com aquelas e aqueles muitos que nos afetam como memória, inconformismo, responsabilidade e 
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esperança para disparar miudezas de nossas pesquisas. Essas miudezas são lançadas para que nos 

movimentos da leitura as palavras aqui escritas ganhem força criativa e crítica para o mundo, em 

especial para os nossos lugares de pertencimento. 

Respondendo ao encontro enredamos nossas pesquisas, para que o diálogo aqui mais do que 

lançar pontes abram caminhos. Assim, nos cabe ressaltar que os terreiros como locus de 

enunciação, que estão a produzir ao longo dos tempos sensações de mundo, conhecimentos e 

aprendizagens diversas tem muito a contribuir para a proposição de educações interculturais.  

Ao longo das páginas apresentamos enredamentos de saberes advindos da vida e das 

pesquisas. Essas dimensões não estabelecem relação de hierarquização ou sobreposição, mas de 

encantamento, na perspectiva de uma ciência encantada (Rufino e Simas, 2018). Acreditamos que 

pesquisar nos cotidianos é se lançar a experiência de afeto e alteração, assim vida e pesquisa se 

cruzam acumulando força vital (axé), que nos possibilita problematizar as coisas do mundo, a partir 

de outros referencias. Assim, navegaremos na força dos mitos, como narrativas de conhecimentos 

até as redes de comunicação e aprendizagens tecidas contemporaneamente nos terreiros para 

apresentar parte de nossas identificações e questões geradas na clivagem educação, conhecimentos 

e terreiros. 

MITO E RITO, ARREBATE E ENCANTAMENTO: A EDUCAÇÃO DESDE OS TERREIROS 

Como se aprende nos terreiros? Essa questão, enfrentadas por muitas pesquisas que tem os 

terreiros e seus praticantes como interlocutores emerge como disparador para que uma série de 

outras perguntas sejam feitas e que possamos caçar caminhos orientados pelos saberes assentes 

nessas práticas. O terreiro, independentemente de sua denominação e suas práticas rituais, emerge 

como uma invenção tática, lúdica, política, ética e estética na reivindicação de modos de saber, 

linguagens, identidades e interações com o mundo que comuniquem as formas de vida negro-

africanas transladadas pelo Atlântico e amalgamadas a outras múltiplas experiências do ser/saber. 

Assim, os saberes e aprendizagens que se tecem nesses tempos/espaços estão diretamente 

imbricados com as formas de ser e as sensações de mundo assentadas e imanadas nessas culturas. 

Atentos às possibilidades emergentes dos cotidianos, nos lançamos no diálogo com essas sabedorias 

nos disponibilizando para viver alterações que nos desloquem por outras rotas explicativas. Dessa 

maneira, encarando o fazer pesquisa como modo de aprender novas possibilidades de 

sentir/fazer/pensar e confrontar os limites de nossas mentalidades, nós investimos na tarefa de nos 

disponibilizarmos para outras possibilidades.  
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A educação compreende-se como um efeito que nos altera, nos move, nos enlaça, nos 

disponibiliza para os cursos da experiência e nos ata na permanente condição de responsabilidade 

com o outro. Assim, a mesma vivida nos terreiros, destaca os processos explicativos de mundo em 

que os ser /saber enunciam seus sentidos fora ou nas fronteiras do modelo de racionalidade 

dominante. Para fraseando Sodré (2017), se a filosofia desses grupos é feita ao som dos atabaques, 

ousamos defender que a educação se dá como arrebate e encantamento. 

Arrebate é o termo aqui escolhido para pensar a condução dos saberes assentes em outros 

modos de ser, que ao contrário do modelo dominante não se reivindicam como 

presença/conhecimento universal, mas se reconhecem e advogam a favor de uma perspectiva 

pluriversal (Ramose, 2008). Os mitos nos contextos dos terreiros são dispositivos narrativos 

promotores do arrebate, pois são eles que rememoram a diversidade existente, as possibilidades do 

vir a ser e os valores ancestrais (ética) a serem mantidos pela comunidade, esses cumprem função 

estruturante nas formas de ser/saber, pois são eles que remontam e orientam a vida, a comunidade e 

as relações como contínuos das existências primordiais. 

Em imbricação com os mitos há a presença dos ritos, que aqui relacionamos a noção de 

encantamento como fazer, processo de interação, comunicação e transformação das coisas do 

mundo. No caso dos terreiros (Beniste, 2012) ressalta que o mito justifica o rito e o rito cumpre a 

função de invocação das sabedorias, continuidade, manutenção do parâmetro ético/estético das 

comunidades que se assentam nos mitos. Assim, podemos considerar que os mitos compreendem-se 

como um verdadeiro sistema gnosiológico e o rito como motricidade cotidiana cumpre desde 

funções de sociabilidade, transmissão de memórias, formação dos seres, processos de 

aprendizagem, estruturação da comunidade e cooperação. 

Dentre as histórias cantadas, dançadas e comidas nos cotidianos dos terreiros, pois o mito 

encarna em qualquer coisa e assim a educação está em tudo, nos é caro falar de Exu e Ogum. 

Ambos, orixás da cultura iorubana, foram transladados para as Américas e são cultuados no Brasil. 

Cada um deles são signos de sabedorias, memórias, invenções e valores ancestrais que tem como 

função circular os conhecimentos e afetar os seres nos seus devires os provocando para uma 

existência potente. 

Exu é o fundamento da vida, pois se inscreve como a força motriz de todo e qualquer ato. 

Como princípio de comunicação e dinamismo é a potência que encarna nas relações, nos ditos, não 

ditos e vive nas dobras de tudo que existe nos dando o pulso para o movimento enquanto força de 

transformação. Se Exu é o princípio que opera na fundamentação das bases que propiciam o 
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fenômeno educativo, o mesmo é sistematicamente produzido como invisibilidade pelo 

empreendimento colonial, pois é estratégico torná-lo incredível para a manutenção de um mundo 

monológico. Nesse sentido, podemos considerar que a educação como prática de liberdade, como 

conhecimento emancipatório, processo dialógico e pluriversal é parte de uma problemática exusíaca 

(Rufino e Simas, 2018). 

Se por um lado Exu é entendido como o próprio sentido de caminho, matriz e motricidade 

inventiva, Ogum emerge como a capacidade do desenvolvimento do conhecimento em prol da 

comunidade, assim o mesmo se expressa como força/espiritualidade imanente na tecnologia e nos 

seus usos. Ogum signo do desenvolvimento humano via a capacidade de transformação, uso e 

aperfeiçoamento dos meios para a ampliação do sustento e do bem estar comunitário está 

diretamente vinculado ao símbolo de ferramentas de trabalho. Nesse caso, a referência as 

ferramentas não se restringe aos limites impostos pela racionalidade moderna ocidental e as arestas 

das coordenadas cartesianas impregnadas em um modelo de conhecimento que se quer único.   

Assim, se Exu é a força elementar e dinamismo que propicia o fenômeno educativo, Ogum é 

a própria forja das existências aquele que nos possibilita o desenvolvimento do conhecimento e da 

tecnologia como aprimoramento dos usos e modos de fazer. Não coincidentemente, Exu e Ogun são 

os primeiros a serem lembrados e cantados no xirê, performance ritual que rememora 

comunitariamente o tempo ancestral, o ciclo que conta e vitaliza o mito. 

O CIBERATIVISMO DA JUVENTUDE DE TERREIRO: POR UMA EPISTEMOLOGIA DO 

PERTENCIMENTO  

Os estudos sobre o ciberativismo se concentram em grandes movimentos que se deram em 

torno das questões macro mundiais como o movimento zapatista (CASTELLS, 2002), a primavera 

Árabe, Geração à Rasca em Portugal (2011), as manifestações de Junho no Brasil (2013), You soy 

132 no México (2012), e Occupy Wall Street nos Estados (Di Felice 2013). Mas, pequenos 

movimentos locais e o nível de conectividade que as comunidades de terreiros estão vivenciando 

colaboram para o levante dos movimentos sociais como sementes de mandacaru plantadas nos 

desertos que nos separam geograficamente, mas nos aproximam a partir das identificações e 

afetamentos nas conexões em redes.  

Alimentado pela comunicação dialógica (Di Felice, 2013) as redes digitais comunica mais 

que informa, aciona os afetamentos, mas que divulga. As redes digitais provocam dissidências na 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1045 

hegemonia das mídias de massa e nas reflexões sobre os sujeitos como acionadores e articulares de 

conhecimentos emancipatórios que postam suas identidades forjadas nos terreiros de candomblés.   

Nos últimos anos nos dedicamos a observar a terreirificação do povo de axé nas redes 

sociais digitais. Seus comentários, fotografias e vídeos apresentam o dia a dia em uma 

roça/barracão de axé. Suas roupas brancas, seus torços na cabeça e seus fios de contas coloridos 

revelam que existem outras formas de conexão com o sagrado. O comentário na figura 01 nos 

convida a várias leituras, para compreendermos melhor o quanto pode ser diferente a vida de 

alguém que pertence ao Candomblé. O autor é um recém-ìyáwò, sua iniciação no candomblé foi em 

janeiro de 2016, mas ele vive no terreiro desde 2012. As narrativas na figura 01 e na figura 02 

produzidas pelo Erintunjí fazem rasuras nas redes sociais digitais ao falar das aprendivivências no 

cotidiano do terreiro ao qual ele pertence. Ele fala da travessia que a iniciação no candomblé 

possibilita e também do encantamento de pertencer a uma comunidade de axé.  

A narrativa que está na figura 02, foi postada em agosto de 2014, mas todo anos ele 

compartilha como lembranças do Facebook. Leia o texto abaixo e seguiremos com algumas 

reflexões a partir das compreensões do Erinjtují sobre pertencimentos, reconhecimentos e os 

saberes aprendidosvividos e partilhados nos dentro e fora do terreiro.   

Como um ìyáwò dedicado, Erintunjí lança mão da pedagogia nagô para responder a 

algumas inquietações de pesquisa. Com uma narrativa cheia de emoção e também de provocações, 

ele nos provoca pensar que não existe o dentrofora para quem é do axé. “A relação que tenho com 

meu Orunkó1 é tão íntima que não vejo diferença em ser chamado por nome civil ou por meu nome 

de Santo”, diz Erintunjí. Porém, o que mais chama atenção na narrativa de Erintunjí, é o que ele não 

descreveu, ou melhor, não respondeu e tive que ir à caça. Ele não diz o significado do nome e 

também não diz qual é o seu Orunkó. Isso é uma sabedoria nagô. Em algumas situações, ele não 

responde o que você pergunta. Ele fala, fala horas a fio, conta um itan, canta um oríkì, mas nunca 

de imediato vai te responder o que você quer saber. É preciso muita escuta e vivência dentro do axé. 

A sensação que fica é que eles não entenderam o que você perguntou, mas, na verdade, foi você 

quem não entendeu que a resposta vem do não dito e está expressa no vivido.  

Assim, o tempo de aprendizagem e a lógica do tempo dentro do terreiro são outras. Quem 

vem de uma lógica sistemática ocidental, de uma lógica do digital em rede, em que as respostas 

estão a um toque do dedo na tela do celular, tem dificuldade de compreender a metodologia de 
 

1O orunkò ou  djina,  é o nome Yoruba que os iniciados no candomblé recebem depois da feitura. Nome de santo. O 
sentido literal, significa “eco do céu”. Ao longo do texto explico melhor esse termo.  
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tessitura de saberes no terreiro. A primeira lógica de aprendizagem que salta no terreiro, que 

constitui a pedagogia nagô é o do aprenderfazer e fazeraprender na vivência dos afazeres 

cotidianos do terreiro, é uma aprendivivência.  

No terreiro, você aprende a cantar cantando, a dançar dançando, você aprende a cozinhar 

para o seu orixá cozinhando, aprende o significado e o poder  da ofó (palavra)  falando-a ou 

silenciando-a. Você aprende quais são os espaços sagrados do terreiro e como saudar esses 

espaços, pois neles está presente a energia do orixá regente de cada espaço circulando por esses 

espaços, pisando no chão descalços e por diversas vezes deitando nele como reverência a divindade 

que te presentificou com esse espaço e tua chegada nele (OLIVEIRA, 2001). Por isso que os 

autores definem o Candomblé como uma religião sensorial, uma religião que é corporal. E com 

Oliveira (2007), compreendemos como o corpo reivindica para si a necessidade de ser e estar no 

processo de aprendivivências dentro e fora dos terreiros de candomblés. 

É o revestimento do sagrado (...), é a lógica que perpassa qualquer movimento, 

inclusive o da cultura. Ele é a condição de qualquer movimento, inclusive o do 

organismo. (...) É uma anterioridade. Ele está antes da cultura, embora não possa 

existir sem ela, e posterior à política. (...) É anterioridade em qualquer relação, seja ela 

social, psíquica ou ambiental. É uma anterioridade porque ele só existe enquanto é 

corpo e só o que tem corpo é existente. Os corpos são materiais e imateriais. (idem, 

pp. 101 / 102).  

Considerando a necessidade de movimentar-se nos espaços do sagrado como possibilidade 

de aprendizagens plurisingulares, aprendemos onde ficam os assentamentos dos orixás indo a cada 

um deles, porque quem definiu a localização onde deveria ser assentados foi a lógica ancestral, que 

segue a posição do sol, e sim, são definidos a partir dos pontos cardiais, mas a definição de ponto 

cardiais foi posterior aos saberes ancestrais. Nos terreiros são os orixás quem indica o caminho e 

coloca pessoas em seus caminhos e você vai compreendendo o que é uma aprendivivências no axé 

e nessa cotidianidade em que a pedagogia nagô vai de reconstruindo e reformulando por dentro e 

por fora (NUNES; CAPUTO; BORGES, 2015).  

Um dos sistemas comunicacionais mais utilizados dentro do terreiro entre o povo nagô é a 

oralidade. O chamado sistema boca ouvido é muito utilizado durante a maior parte do período em 

que estamos no terreiro (PÓVOAS, 2007). Aprendemos a escutar mais, a falar menos e a silenciar. 

Erintunjí lança mão desse saber, para não responder todas as perguntas que fiz a ele. É muito 

comum você ouvir do povo nagô “Depois eu te respondo, agora estou ocupado!”, como estratégia 
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de ganhar tempo e não responder a questão, porque ele considera que você ainda não está preparado 

para tal resposta.  

Não é o caso aqui, porque a parte do orunkó que quis saber é o que todos podem saber. Só 

estou tomando a narrativa de Erintunjí para demonstrar que a pedagogia nagô tem como princípio: 

escutar mais, falar menos e silenciar, quando necessário, todas essas etapas são alinhavadas na 

dinâmica de uma conexão ancestral em que o tempo é senhor de todos os saberes e que tudo é 

aprendizado. Outra referência a outro modo de ser/pensar é o egbé (comunidade), como lugar de 

restituição familiar e laços parentais onde às pessoas que o constituem têm a oportunidade de 

crescerem juntas e se sentir em rede conectadas pelos fios ancestrais que os uniu. Dentre os saberes 

que circulam no terreiro: cuidar do outro é cuidar de si. Assim, a identidade é forjada a partir desses 

referenciais e construída no seio de uma comunidade na qual desejamos pertencer (HALL, 2003). 

Outra questão defendida pela pedagogia nagô a muito custo é o sentimento de 

pertencimento, de fazer parte de uma família escolhida, cada um pertencente do axé, escolheu, por 

algum motivo particular, estar dentro do axé. Para uns foi a doença, para outros foi o desemprego, a 

falta de família congênita também está como uma dessas escolhas. “Há quem quis ser 

candomblecista por curiosidade pura, foi fazer uma pesquisa e de lá não voltou mais, permaneceu 

lá” (PÓVOAS, 2007, p. 72).  

Esse sentimento de pertencimento vem ganhando espaço nos compartilhamentos sutis do 

povo de axé nas redes sociais digitais. As hashtag #soudanaçãoijexá, #soudoaxé e #souafroreligioso 

estão cada vez mais presente nas postagens dos que vivem nessas comunidades de axé e foi a partir 

desses rastros deixados no ciberespaço como registro das identidades forjadas nesses espaços que 

veio a inspiração para a ações ao longo da pesquisa. Outro sentimento desse pertencimento é a 

noção de irmandade. É no coletivo que nos tornamos mais humanizados e, como irmãos e irmãs, 

precisamos aprender a dividir. Dividir o ajeum(comida), dividir as angústias mundanas, partilhar o 

afeto no abraço trocado e, muitas vezes, oferecer o nosso cobertor nas noites de frio e “construir 

comunidades em que se possa confiar uns nos outros (SOMÉ, 2007, p 44)”.  

No terreiro pesquisado esses valores são preservados e fortalecidos no dia a dia a partir do 

digital em rede. É comum ouvirmos mãe Darabi perguntar no grupo do terreiro, no whatsapp se 

fulana ou beltrana está bem e se tem notícia. Sempre que alguém está hospitalizado/a ou 

comemorando a vida, é no grupo online que acontecem as primeiras manifestações de cuidado e 

desejo de felicidade, paz, saúde e vida longa. E sempre me faz pensar de que “quem tem orixá 

nunca estará sozinho” fala constante de mãe Darabi nas redes online e também quando estamos no 
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terreiro.  Esses movimentos vão gerando outros alargamentos na rede, o egbé (comunidade) entende 

a importância da conexão ancestral e da responsabilidade de alimentar a rede. Imediatamente as 

mensagens começam a surgir com resposta ao acionamento realizado pela mãe Darabi ou por outro 

do grupo.  

Nessa perspectiva, o grupo no whatsapp funciona mais que um espaço de informação, é um 

terreiro online. Assim, as interações reconfiguram o papel das redes online nas lutas macros que o 

ciberativismo vem implementando ao longo dos anos com o advento da internet. Segundo Di Felice 

(2013), o termo ciberativismo surgiu pela primeira vez no inicio de 1990. Caracterizados pelos 

movimentos globais e locais, esses movimentos encontram na internet “um campo fértil para as 

suas manifestações, protesto e petições, difusão de informações e denúncias” (p. 75).  A 

comunidade pesquisada tem usado todo o potencial das redes online para denunciar os conflitos 

culturais, religiosos e políticos, tantos os locais como os globais, usam para compartilhar 

informações diversas e para se articularem nas atividades cotidianas e comunitárias. Mas, uma das 

características mais marcante das ocupações realizada está na singularidade da participação no 

contexto do ciberativismo, o cuidar de si, cuidar do outro, para depois cuidarmos do mundo e suas 

complexidades.  

   O que autor traz com uma das características do ciberativismo no contexto atual, a 

singularidade nas autorias, nas participações ciberculturais com os compartilhamentos de narrativas 

digitais imagéticas, audiovisuais e textos falando das nossas emergências enquanto seres conectados 

no mundo ecossistêmico são uma das grandes preocupações das comunidades de terreiro. É o 

autocuidado, principalmente o cuidado com a nossa ori (cabeça), nas demandas sociais em que 

somos acionados constantemente, principalmente nas redes digitais que singulariza as nossas 

andanças e militância no ciberespaço. Assim, podemos ajudar o/a outro/a ou os/as outros/as e 

consequentemente transformamos o mundo. 

Em nossa conversa, pelo Messenger, alinhavamos o que ele descreveu sobre seu sentimento 

ao pertencer ao terreiro e seu renascimento como filho de Erìnlé. Erintují, fala da iniciação e das 

vivências como: ìyáwò (recém-iniciado que entra em transe), homossexual e psicólogo e desse 

sentimento de trocas de saberes e axé que atravessa a sua existência nas redes que circula. Retomo a 

pergunta sobre o significado do seu nome e ele diz: “Oxe! Não te respondi não, repara! Rsrsrs,.. 

Erín é uma abreviação de Erinlé, meu orixá, e Tují significa orixá me fez reviver”. Reviver está no 

centro da pedagogia nagô. Revivemos a nossa história de reExistência, revivemos as nossas alegrias 

de reconstruir a nossa identidade nas rasuras da vida cotidiana dentro de uma sociedade que nos 
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tolera, mas que tem dificuldade em nos aceitar como parte integrante dessa complexidade e 

diversidade que é a diáspora negra.   

Segundo Castells, “para que as redes de contra poder prevaleçam sobre as redes de poder 

embutidas na organização da sociedade, elas têm de reprogramar a organização política, a 

economia, a cultura ou qualquer dimensão que pretendam mudar” (CASTELLS, 2013: 21). Essa 

ideia está pautada no que Di Felice chama de rede disseminativa cujo alvo dos movimentos net-

ativistas ou ciberativistas são as questões politicas e econômicas perpetuadas pelo estado, a 

exemplo dos movimentos de 2013 no Brasil que culminaram nos movimentos de 2016 e 

consequentemente nas eleições atuais.  

A ideia de rede disseminativa, que considera as redes como parte de uma estrutura 

social maior, pretende explicar os movimentos sociais em rede, sua organização e suas 

ações como práticas sociais, evitando questionar a autoria da ação, portanto, quem 

age, quem são os atores e seus sociais, limitando, consequentemente, à análise do net-

ativismo às dimensões políticas e dialéticas dos conflitos entre Estado e redes de 

movimentos. A ideia de rede de diálogo, ao contrário, enfatiza a necessidade de 

pensar a qualidade do social desenvolvida pelos movimentos net-ativistas que 

constroem suas ações através da constituição de uma complexa ecologia que reúnem e 

agregam humanos, circuitos informativos, interfaces, dispositivos de conexões, banco 

de dados, social network, imprensa, mídias etc (DI FELICE, 2013, p. 64). 

Diferente da rede disseminativa e as mudanças tanto nas formas de reinvindicações das 

demandas sociais como as transformações e o acesso aos dispositivos digitais mais sofisticados e 

menos elaborados, temos hoje a ampliação das redes de diálogo com novas formas de agregações 

baseada em nova ecologia. Uma das formas de ocupação das comunidades de axé como uma rede 

de movimento social nas interfaces das redes digitais se dá de diversas formas, as narrativas 

comemorando sua entrada no ilê, seu Orunkó no perfil, suas fotografias com roupas e fios de contas 

são as sutilezas ciberativistas baseadas nas redes de diálogos tecidas nos encontros online e offine, 

ruas, terreiros e escolas. 

BENÇÃO AOS MAIS VELHOS E AOS MAIS NOVOS, ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO 

Nos candomblés o xirê é a performance ritual que rememora o tempos dos ancestrais. Ou 

seja, se dança e se canta para invocar o mito como experiência/sensação do agora. O rito se 

constitui em sentido anti-horário e é nesse detalhe que se amálgama conhecimento, memória, vida, 

identidade e pertença. O xirê é um dos momentos mais populares dos candomblés, pois nele seu 
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princípio é comunitário e convoca desde a comunidade de axé e a pública para compartilhar de uma 

ecologia de pertencimentos e sentidos calçada passo a passo durante inúmeros giros das existências. 

Se reconhecer é o que nos faz seguir em frente, mas o reconhecimento exige laços que une, 

que nos reconstrói e também nos movimenta. Nas conversas com os interlocutores e interlocutoras 

da pesquisa há neles um entendimento enquanto à importância do reconhecimento de sua identidade 

ancestral em todos os espaços que circulam.  

A educação para as relações étnico-raciais irrestritas a disciplina, mas como parte integrante 

de uma experiência intercultural é demanda da sociedade brasileira como um todo. Assim, é na 

emergência de formas de ser/saber historicamente descredibilizadas e investidas de esquecimento 

que se lançam possibilidades de outras gramáticas, epistemologias, pedagogias e contextos 

educativos. Os terreiros, tempo/espaço que identifica os nossos trabalhos, são as miradas para o 

arrebatamento e o encante, porém poderiam ser outras práticas das culturas afro-diaspóricas que 

protagonizam nos cotidianos suas experiências de invenção, inacabamento e sensações de mundo.  

Aprendemos com nossas pesquisas a estranhar tantas coisas para nos lançarmos em 

disponibilidade para outras sensações. O estranhar aqui tem um sentido político e crítico com os 

saberes calçados na pretensa universalista. Assim, estranhar como rasura política/epistemológica 

praticada nos cotidianos afim de vasculhar formas que potencializem as existências e seus devires 

nos sentidos da diversidade e na emergência de outros horizontes sociais e cognitivos. 
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ANEXOS 

Figura 01. Etnoprintgrafia do comentário de Erintunjí sobre o significado do orunkó 

Fonte: Etnoprintgrafia  da narrativa do Erintunjí  em seu perfil no  Facebook. 
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Figura 02. Etnoprintgrafia  do comentário de Erintunjí  no seu perfil pessoal 

                 

Resumo 

Nos terreiros tudo é vida e por ser imanente tudo que existe conta histórias. Ao contá-las se rememora 
o mito e inscreve o rito, rodopia por sensações de mundo e valores historicamente não credibilizados 
pelo modelo de ser/saber totalizante e monocultural. Nesse sentindo, falar de educação, conhecimento, 
diversidade e toda e qualquer ação criativa dos seres no mundo é mergulhar no cotidiano e contar 
histórias. Dos grandes feitos às miudinhas, o papel do mito é comunicar e na circulação das 
experiências espalhar os conhecimentos e sensações de mundo. O objetivo desse artigo é compartilhar 
a gira epistemológica e metodológica das pesquisas desenvolvidas nas encruzilhadas pedagógicas dos 
terreiros de Candomblé aprendendo e vivendo com como pertencentes da religião.  Se reconhecer é o 
que nos faz seguir em frente, mas o reconhecimento exige laços que une, que nos reconstrói e também 
nos movimenta. Nas conversas com os interlocutores e interlocutoras da pesquisa há neles um 
entendimento enquanto à importância do reconhecimento de sua identidade ancestral em todos os 
espaços que circulam. Nossa aposta é firmar pontos de diálogos interculturais que colaborem na luta 
contra o racismo religioso e o epistemicídio.  

Palavras-chave: Redes Educativas; Epistemologias de Terreiro; Ciberativismos; Pedagogia da 
Encruzilhada. 
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PEDAGOGIA NAGÔ E CIBERCULTURA: UM DIÁLOGO SOBRE OS SABERES/FAZERES 

COM AS CRIANÇAS DE AXÉ 

Luzineide Miranda Borges – UESC 

UM EBÒ DE ABERTURA.... 

As religiosidades de matriz africana na contemporaneidade precisam lidar com questões que 

lhe são muito caras – segredos, pouca exposição, resguardar-se. Em tempos de redes sociais 

digitais, essas questões sofrem ressignificações nesses espaçostempos2 de memórias ancestrais. 

Imagens que se restringiam aos adeptos do candomblé, hoje povoam as redes sociais digitais, tendo 

acesso pessoas ligadas ao candomblé e pessoas que desconhecem qualquer aspecto do mesmo. 

Nesse ponto, se instaura nossa preocupação nesse ensaio – como pensar as exposições nas redes 

sociais de uma religiosidade que por ser ligada aos escravizados aqui no Brasil, carregando marcas 

profundas de racismos que por séculos justificaram a escravização, e na contemporaneidade 

contribuem para sua manutenção e principalmente, como pensar essas relações quando se trata de 

crianças e jovens iniciados no candomblé. Sensíveis a questão por sermos praticantes do candomblé 

e/ou ter filha praticante, temos uma fala de dentro, de quem vivencia os cotidianos do terreiro e as 

implicações de sermos candomblecistas em espaços outros, principalmente no espaço acadêmico – 

tema para outro ensaio. Nossa escrita situa-se no que somos – mulheres, negras, mãe, 

candomblecistas, professoras, pesquisadoras, escrevendo entre o Rio de Janeiro e a Bahia; nossas 

discussões, reflexões e escritas vêm impregnadas de nossas experiências de ser e estar no mundo. 

Com a publicação em uma rede social, criticando a ex-esposa, lamentando o cabelo raspado 

da filha, uma avalanche de comentários seguiram a postagem pública, muitos criticando a atitude da 

mãe em levar sua filha ainda criança para uma religião, não oferecendo a oportunidade de escolha 

para quando estivesse mais velha, e, portanto, segundo a maioria dos comentários, conseguisse 

compreender e fazer a sua opção religiosa.  

Em contrapartida a esses comentários, vieram os que chamavam a atenção para a falta de 

coerência nas falas, já que nas outras religiosidades não ligadas as de matriz africana, as crianças e 

jovens também passam por rituais de iniciação e pouco se vê comentários contrários, como no caso 

 
2 Expressão que adoto a partir de Alves; a autora explica que usa esses termos juntos para indicar que as pesquisas 
nos/dos/com os cotidianos pretendem ir além do que vê como limites herdados das ciências modernas. 
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de batismos, apresentações nas igrejas sempre em crianças ainda na tenra idade. Então o que 

moveria tamanha repercussão com o ritual do candomblé em crianças? 

Um ponto citado anteriormente deve ser considerado – os racismos religiosos infligidos as 

religiosidades de matriz africana; a tentativa de compreensão a partir de uma lógica ocidental das 

práticas afrodiaspóricas também dificultam; o olhar construído para enxergar algo como ruim, 

macabro, primitivo e não como práticas e modos de perceber e estar no mundo sob outra 

perspectiva, acaba por trazer um estigma ao que não se encaixa aos padrões ocidentais da chamada 

“civilidade”: 

Retomando, podemos afirmar que os candomblés são um modo de vida que contém, 

em seu interior, uma forma de espiritualidade, tendo a comunidade em formato 

familiar, como eixo organizativo da autoridade coletiva e constituidor da identidade 

pessoal, a ancestralidade como modo de gerenciar a memória, a história e projetar o 

futuro e a natureza como unidade/totalidade que, inserida em um continuum com a 

comunidade que permite tomar decisões sobre a estrutura da realidade, pensando em 

uma interdependência geral entre os elementos que constituem nossa experiência. Para 

esse modo de vida, um incessante movimento gerencia a existência e todas as relações 

entre tudo o que existe. (FLOR DO NASCIMENTO, 2018, p. 506) 

Considerando como primeiro passo para tentarmos avançar seria mudarmos da cosmovisão 

para a cosmopercepção, como no diz Oyeronke (1997), pois os saberes aprendidos, repassados, 

ressignificados nesses espaçostempos para crianças, jovens e adultos é de outra dimensão, 

precisamos ir além do olhar, devemos sentir – cheiros, cores, texturas, ventos, cantos, danças, 

itàn/histórias de orixá, arrepios etc.; existe uma memória ancestral reavivada através dos sentidos. 

Não é preciso o “ver para crer”, é preciso sentir com o corpo. 

O que analisamos das falas do nosso povo de terreiro e das próprias crianças e jovens dos 

candomblés é que conhecer e compreender o que é a sua religião, os sentidos das ritualísticas 

fortalecem e dão estrutura para passarem por esses momentos de tensão e até mesmo de violência 

relacionados ao que está intimamente ligado a afrodiáspora. 

Ao nos depararmos com postagens, imagens, comentários que fazem duras críticas a 

inserção de crianças nos rituais de candomblé, percebemos que os processos de colonização fez e 

continua fazendo muito bem seu trabalho de manutenção de uma ordem onde as lógicas e modos de 

vida diferentes aos modelos ocidentais são duramente criticados e considerados negativos para a 

sociedade. Comentários como: “criança não pode ser iniciada porque não sabe escolher religião”, 

“absurdo enfiar criança nessas coisas”, “a mãe precisa ser responsabilizada por esse absurdo”; são 
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exemplos de como religiosidades como os candomblés, originárias dos povos negros escravizados 

continuam com a marca racial forte impregnada nos olhares de fora. 

Em contrapartida, tivemos várias publicações, principalmente de mães candomblecistas, 

com fotos de suas crianças iniciadas, com suas roupas, fios de contas, panos de cabeça, virados de 

santo (transe para os ocidentalizados), em rituais e com depoimentos em defesa da liberdade 

religiosa e chamando a atenção para os batismos e rituais outros ligados as demais religiosidades 

que envolvem crianças e que não vimos e/ou vemos nenhuma manifestação contrária ou de repúdio. 

As crianças de terreiro brincam de correr o tempo todo nesses espaçostempos, sentem a 

energia das suas ancestralidades. Temos o privilégio, nós dos cotidianos do terreiro, durante as 

funções (como nos referimos aos momentos ritualísticos), de ver nascer fisicamente, de ver nascer 

para a ancestralidade nos rituais de iniciação do candomblé. Derramamos nos seus orí/cabeças a 

primeira água ritual, entregamos os primeiros presentes ancestrais. Crianças que vemos crescer nos 

cotidianos do/no candomblé; que correm nas brincadeiras de pique, que correm ao sentir a energia 

circulante do seu orixá. 

Então, os comentários das redes sociais negativando as religiosidades de matriz africana, 

mostram um desconhecimento de religiosidades outras, para além das cristãs ocidentais e seus 

caminhos de desconsideração ao que não responde aos padrões eurocentrados. 

As contradições sobre idades para o ingresso em rituais religiosos, também demonstram e 

confirmam o que chamamos a atenção no início do texto para os racismos religiosos, tendo em vista 

que só os rituais afrodiaspóricos são comentados de forma pejorativa e como prejudicial aos 

menores de idade. 

Até mesmo nos ambientes escolares, principalmente, públicos, percebemos essa 

naturalização das religiosidades cristãs ocidentais, como por exemplo, páscoa, ação de graças, natal 

etc. Quando ocorre a tentativa de implementação das legislações (10639/2003 ou 11645/2008), com 

inserção no currículo de conteúdos ligados a africanidades, afrodiáspora e/ou civilizações indígenas, 

percebemos na maioria das vezes, resistências, recusas por parte de responsáveis e até mesmo das 

equipes de gestão e do corpo docente, principalmente no que diz respeito às religiosidades, que 

possuem uma riqueza social histórica na maioria dos casos deixada de lado: 

Essas experiências receberam diversos nomes em vários lugares de nosso país; entre 

elas, as mais conhecidas são os Candomblés, que surgiram basicamente na Bahia e 

Rio de Janeiro, os Tambores no Maranhão, o Xangô, no Recife e o Batuque no Rio 

Grande do Sul. Essas “religiões” diferem-se de outras que também têm elementos 
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africanos, ameríndios e europeus, como a Umbanda, o Terecô, a Jurema entre outras, 

por buscarem recriar um contexto que se aproximasse o tanto quanto possível das 

ancestralidades africanas, mantendo línguas, modos de organização comunitária, 

valores, crenças, saberes e práticas que foram herdadas e recriadas desde os 

referenciais desses povos africanos, embora articulado com elementos não africanos 

como, por exemplo, os saberes indígenas sobre as plantas de nossa região, 

fundamentais para as práticas dos candomblés. (FLOR DO NASCIMENTO, 2018, p. 

502-503) 

Entendemos que essas tensões provocam silenciamentos e invisibilidades dos alunos negros, 

de etnias indígenas e/ou ligados as religiosidades de matriz africana, ferindo a laicidade do estado e 

da escola pública. 

A exposição nas redes sociais dessa problemática aumenta consideravelmente nossas 

preocupações com as crianças e jovens nos meios sociais nos quais estão inseridos. Como lidar com 

essa diversidade sem sermos desrespeitosos e desrespeitados? Como circular nos espaçostempos 

sem sofrer agressões que não fazem sentido, por não comporem nossos repertórios de dialogismos 

sociais? Essas questões não possuem respostas imediatas, mas precisam ser lembradas 

cotidianamente para não reforçarmos intolerâncias e violências sociais. 

SER CRIANÇA DE TERREIRO 

 (...) a criança para o pensamento tradicional africano é a marca da continuidade, uma 

expressão da ancestralidade. Ela nem é nova e nem começa. Ela segue. Mas não segue 

monotonamente. Ela segue em inversões, deslocamentos, fissuras. 

 (FLOR DO NASCIMENTO, 2018, p. 592). 

Dofono3 ti Ṣangò, iniciado aos 04 meses, que aos 05 anos hibridizava os desenhos animados 

com orixá; ama Ṣangò tanto quanto ao Homem Aranha – são seus heróis. Hoje aos 08 anos de 

idade, sente orgulho do terreiro que faz parte com sua família e faz planos para ajudar seu pai de 

santo quando ficar maior: 

Fui feito com 04 meses. O barracão é maravilhoso pra todos nós. Os orôs4 são lindos! 

Babá5 explica tudo muito bem! Sabia que Babá que descobriu que eu estava na barriga 

da minha mãe? O Babá me salvou, quase que eu morro, mas ele me salvou. Ele me 

 
3 Nome utilizado para determinar o mais velho do grupo iniciado ou do iniciado sozinho. 
4 Rituais. 
5 Como a liderança do terreiro é chamada comute pelos frequentadores; o pai de santo. 
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ensinou muitas coisas, pra nós. Adoro ele! Ele é um bom pai de santo!  Eu adoro meu 

barracão! Ele é lindo! Muitas coisas eu vou fazer lá quando eu crescer. Eu amo meu 

barracão! (Dofono ti Ṣangò, 08 anos) 

Dofona ti Ewá, iniciada aos 06 meses, com seu ilá/brado “Kiú”, olhos cerrados, pulos, 

brincando de receber o orixá Oṣóssè; ou dançando na frente do espelho, cantando as rezas 

proferidas durante os banhos ritualísticos; ensinando seus irmãos menores, ainda bebês, como se 

engatinha, que é preciso comer. Hoje com 05 anos de idade se considera mais velha e responsável 

pelos bebês: 

Eu gosto de ir no Aṣé, mas não gosto não – é longe demais! Eu e a Tatá brigamos! 

Gosto de correr, de brincar, de pular, de ver a Helena. Gosto de bori, porque tem 

camarão. Gosto de comer no Aṣé. Gosto da folha6. (Dofona ti Ewá, 05 anos).    

Crianças, como Dofono ti Ogum que explicam como será a festa de seu orixá, as roupas e 

outros ancestrais convidados para dançar com ele; crianças e suas brincadeiras com seus 

idés/pulseiras prateados, que distraímos durante a festa de seu orixá para não correr direto atrás dos 

irmãos a brincar. Que pede colo para passar o dedo no bolo do ritual de seu orixá, como a Dofona ti 

Yemonjá. Pequenos que amam Yemonjá e a chamam de minha mãezinha e explicam para as 

pessoas que não são do candomblé que sua mãezinha é a dona de todos os peixinhos do mundo.  

Crianças que emocionam a todos ao brincar, dançar e sentir a energia do orixá. Temos o 

privilégio de presenciar e participar desses momentos de lindezas, sensibilidades e compreensões 

variadas, por parte das crianças nos cotidianos dos terreiros, com suas brincadeiras, desenhos, 

ajudando no ajeum/comer, dando omí/água aos menores, chamando atenção nas artes e bagunças, 

bagunçando junto. Porque ser de Aṣé, ser candomblecista é isso. Estamos em comunidade, na 

coletividade, nos cotidianos com todas as nossas atividades fora do terreiro, mas acreditando que 

estamos contribuindo para reverberar através desses pequenos jovens candomblecistas, modos de 

vida outros. 

 O TERREIRO E SUA IMPORTÂNCIA NA RECONSTRUÇÃO DOS LAÇOS DE 

PARENTESCO  PARA CRIANÇAS DE AXÉ 

Se uma criança cresce achando que sua mãe e seu pai são sua única comunidade, 

quando tem um problema e os pais não conseguem resolvê-lo, ela não tem ninguém a 

quem recorrer  

(SOMÉ, 2007, p 41). 

 
6 Ritual de cantar usando os nomes das folhas. 
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O povo de terreiro é um povo que escolheu pertencer a uma comunidade religiosa da qual se 

identifica pela sua capacidade de acolhida, partilha de afetos e cuidados, alguns por questões 

espirituais, outros pelo desejo de pertencer a uma família mais extensa, pautada na responsabilidade 

de todos por todos. Uma comunidade que partilha de alguns desejos e saberes que, durante anos, os 

processos de colonização vêm tentando destruir. Uma das questões defendidas pelo povo nagô a 

muito custo é o sentimento de pertencimento, de fazer parte de uma família escolhida, cada 

pertencente do axé, escolheu, por algum motivo particular, estar dentro do axé. Para uns foi a 

doença, para outros foi o desemprego, a falta de família congênita também está como uma dessas 

escolhas. Há quem quis ser candomblecista por curiosidade pura, foi fazer uma pesquisa e de lá não 

voltou mais, permaneceu lá (PÓVOAS, 2007). Esse sentimento de pertencimento, “Eu sou do 

axé!”, está cada vez mais presente entre os que vivem nessas comunidades. Outro sentimento desse 

pertencimento é o sentimento de irmandade. Ninguém vive sozinho. É no coletivo que nos 

tornamos mais humanizado e, como irmãos e irmãs, precisamos aprender a dividir. Dividir o ajeum, 

dividir as angústias mundanas, partilhar o afeto no abraço trocado e, muitas vezes, oferecer o nosso 

cobertor nas noites de frio e “construir comunidades em que se possa confiar uns nos outros 

(SOMÉ, 2007, p 44)”. 

Apesar de frequentar o terreiro de candomblé, desde quando tinha oito anos de idade,  em  

2011, Layza Miranda/Ya Pé Lokè (na fotografia acima, ela está à direita), mudou-se para Ilhéus/BA 

com  irmã mais velha e sua mãe, que  havia passado no concurso público e  encontrou Ilê Axé Odé 

Omopondá Aladê Ijexá  amparo, cuidado e afeto para seguir seu reencontro ancestral. Pé Lokè foi 

iniciada em 2015, aos 12 anos e hoje é conhecida como Loyá Pè Lokè e é a ya Tabexi  do terreiro. 

Na Aldeia Dagara, descrita por Somé (2007), eles não conhecem a concepção de tio e tia, 

muito menos de primos e primas. Para eles, toda tia é uma mãe e todo primo é um irmão. Assim, 

uma criança quando acorda ela escolhe em que casa quer ficar e lá pode permanecer por dias, meses 

e até anos e as tias não se incomodam com sua presença ou se sente menos responsável pela sua 

formação, “é preciso toda uma aldeia para manter os pais são” (SOMÉ, 2007, p 44).  

Percebo que o egbé que minha ancestralidade escolheu para criar minhas duas filhas (Layza 

Miranda e Bia Miranda) preserva o modo de viver bem próximo da descrição que Somé faz da sua 

aldeia, por um lado devido à concepção de família estendida, por outro, por compreender que 

aquele/a pertencente à determinada aldeia faz parte da família. Portanto, a identidade é construída a 

partir destes entrelaçamentos consanguíneos e de vida comunitária.  
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Pè Lokè, como é conhecida dentro do terreiro, é a ativista digital mais atuante do Terreiro, 

quando ela diz “e não nego minha origem”, ela chama atenção para as táticas que muitos 

candomblecistas usam para seguir invisível e não sofrer o racismo religioso. Além de várias 

postagens que ela faz em seu perfil pessoal no Facebook, ela tem uma página com a sua função no 

terreiro com mais de 4.500 seguidores. 

 Com ela fui compreendendo que empoderamento é processo, é vivência cotidiana de 

fortalecimento em rede e que é preciso muitas rodas de diálogos sobre a nossa cultura, sobre os 

processos de lutas das mulheres negras na diáspora e nos países africanos para que tenhamos forças 

para resistir contra os processos colonizadores presentes na contemporaneidade. 

 As redes sociais digitais foi o abebé (espelho), que Loyá Pè Lokè  utilizou para afirmar a 

sua negritude. Mas também, foi através desse mesmo abebé que ela se via negada, nas páginas do 

instagram e do Facebook que seguia, quase não existia representatividade da sua cultura, religião e 

de mulheres negras como ela. Inicialmente quase não via crianças negras nas redes sociais digitais. 

Timidamente as pessoas do terreiro que ela frequente começou a compartilhar as suas fotografias  

vestidas de roupas de axé e fios de contas.  

Acolhimentos diversos e múltiplos colaboram para que ela refizesse sua estética e 

compreendesse que temos o direito de ter o cabelo que queremos ter e que a cor e a textura dos 

nossos cabelos serão escolhidas pelas nossas referencias africanas preservadas, cultuadas e 

ressignificadas nos aquilobamentos contemporâneos produzidos a partir de uma educação 

identitária e antirracista nos terreiros de candomblé e nas redes socais digitais.      

A vida das crianças de axé nunca foi fácil. A nossa luta não é só por uma estética 

afrocentrada, mas também por uma educação que seja construída a partir da nossa história contada 

por nosso povo que foi apagada dos currículos escolares. Se as crianças negras e brancas brasileiras 

crescessem num ambiente escolar e familiar que positivasse a cultura africana e afrobrasileira não 

estaríamos aqui apresentando essas narrativas. Falar das nossas histórias negadas e marcadas por 

violência é apresentar aos educadores motivações para pensar em produções de conhecimentos 

inter-relacionados com os saberes e fazeres das comunidades de terreiros que desenvolvem 

trabalhos ancestrais de reontologização das mulheres negras e homens negros  que secularmente 

tiveram a humanidade negada. 

 A narrativa da Loya Pè Lokè (Layza Miranda) na imagem acima é um dos inúmeros 

exemplos que encontramos nas redes sociais digitais, que representa as complexidades ser do axé. 

São várias postagens em que meninas como ela precisam se defender, se resguardar para ter o 
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direito de viver seu axé. Entre “pena que é macumbeira” e diz que respeita, mas entrega um 

panfleto com versículo da bíblia numa tentativa de conversão, está à cultura judaica cristã presente 

em todas as repartições públicas do nosso país, que se diz laico, mas que agressivamente nos diz 

que quem não é ‘cristão, boa gente não é’.  

Os sinais diacríticos do povo de axé vão colorindo e invadindo as redes sociais digitais 

levantando questionamentos, produzindo o que Nicholas Mirzoeff (2016) denomina como 

afrovisualidade ou o direito de olhar e ser visto/a. Desfazendo o olhar racista produzido pelas 

mídias de massa que sataniza e demoniza as religiões de matrizes africanas como o candomblé e a 

umbanda, as crianças e suas mães ao produzirem as suas narrativas digitais a partir da cotidianidade 

de axé, elas colaboram na luta contra o racismo religioso e direito de ver e ser vista a partir das suas 

vivencias culturais.  Apesar do avanço do obscurantismo e das religiões neopentecostais, as crianças 

de axé estão a dizer: “nenhum passo a menos!” e espalham nas suas timeline a força ancestral que 

faz com que dancem, cantem e cuidem da sua autoestima como criança de axé, que cuida uma das 

outras e também buscam alimento para sua subjetividade e seu viver dentrofora do terreiro.  

INCONCLUSÕES... 

Com o abebè de mãe Oxum a mirar as nossas demandas cotidianas como mulheres negras e 

do axé, seguimos atravessadas pela força da guerreira africana que nos ensina todos os dias que, se 

o racismo é uma estrutura capitalista de negação da nossa humanidade, ela nos dará condições 

subjetivas (a força para caminhar) e objetivas (uma família de axé), que nunca nos deixará sozinha 

nessa sociedade organizada a partir de uma compreensão mercadológica individualista. São essas 

compreensões que nos levou a olhar esses saberes como fundantes na constituição do ser criança de 

axé preservado nos terreiros de candomblé.  

A epistemologia do pertencimento tem como pauta de discussão e reivindicação o direito de 

existir na produção do conhecimento acadêmico como conhecimento emancipador pautado na 

cultura africana, produzido na África e na diáspora, forjado pelos sujeitos como autores da sua 

própria história (BORGES, 2017). O povo nagô não são filhos do diabo nem cultuam demônio 

como ouvimos nos programas de TV, em horários de grande audiência. O nosso presente é 

construído a partir das bases culturais produzidas na preservação da nossa memória de reis e 

rainhas, que os nossos ancestrais nos presentearam, mas que foi ‘roubada’ no processo de 

colonização.  
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Os nossos saberes ancestrais superam a dor e o sofrimento da travessia transatlântica, a 

solidão e do desencaixe familiar com a separação dos familiares nas senzalas. Deu força e garra 

para fugirmos das senzalas e depois reconstruirmos nos quilombos e, hoje, nos terreiros de 

candomblé, os nossos valores civilizatórios, históricos e culturais. Ainda estamos longe das 

benesses dos nossos direitos humanos, temos muita luta pela frente. Mas nos enche de esperança 

ver uma postagem em que povo de axé se posiciona como pertencente de uma religião que 

historicamente foi/é perseguida. 

Nesse ciberxirê com pequenas dofonas, pequenos dofonos, com meninas senhoras que 

cantam na língua ancestral, somos vento, somos água doce, somos água salgada, cantamos pras 

folhas, brincamos o xirê rememorando e ressignificando saberes herdados de gerações passadas, 

dançamos ao ritmo de tambores ancestrais, seguindo ordens não adultocêntricas, sendo livres das 

amarras, castigos, pecados que não fazem parte do nosso repertório religioso.   

Os nossos saberes ancestrais superam a dor e o sofrimento da travessia transatlântica, a 

solidão e do desencaixe familiar com a separação dos familiares nas senzalas. Deu força e garra 

para fugirmos das senzalas e depois reconstruirmos nos quilombos e, hoje, nos terreiros de 

candomblé, os nossos valores civilizatórios, históricos e culturais. Ainda estamos longe das 

benesses dos nossos direitos humanos, temos muita luta pela frente. Mas nos enche de esperança 

ver uma postagem em que povo de axé se posiciona como pertencente de uma religião que 

historicamente foi/é perseguida. 
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Resumo  

Convivendo com as crianças de axé fomos aprendendo com elas que suas narrativas de compreensão 
de mundo são atravessadas pela sua relação com os orixás e os pertencentes da sua rede de afetamento. 
Cuidar das plantas e dos animais, reconhecer e respeitar as vidas presentes na natureza, compartilhar os 
saberesfazeres: (arrumar o barracão, contar os itan (os mitos, canções, histórias), ensinar o pawó (palmas 
para o orixá), ensinar como amarra o ojá (pano de cabeça) aos novatos são algumas das atividades 
desenvolvidas pelas crianças – uma pedagogia nagô. Esses saberes atravessam os limites dos terreiros 
(roça, barracão)  e chegam nas escolas  e nas redes sociais digitais traduzidos nas brincadeiras durante 
os intervalos das aulas e também nas suas narrativas digitais descolonizando o nosso olhar a partir das 
fotografias que são compartilhadas em seus perfis ou nos perfis dos seus familiares ou relatos das 
violências vivenciadas. Neste texto apresentamos os desafios dessas crianças e suas mães na luta contra 
o racismo religioso no contexto da cibercultura. As inspirações epistemológica e metodológica foi 
possível a partir do nosso encontro com a epistemologia ancestral do Eduardo Oliveira (2001) e a 
concepção de criança e infância do Flor Nascimento (2005), Somé (2007)   e a Clarice Cohn (2005). 

Palavras chave: Redes Educativas; crianças de terreiro; Epistemologia Ancestral; Cibercultura. 

TECENDO REDES DE SABERES AFRODIASPÓRICOS ENTRE O TERREIRO E A SALA DE 

AULA 

Tarciso Manfrenatti – UFRRJ 

PUXANDO O FIO... 

Apesar de toda impossibilidade, desvio existencial, subalternização e aniquilamento social 

no qual os nossos ancestrais negros foram submetidos; a diáspora africana desenvolveu uma 

potência transgressiva, da qual emanou uma gama de práticas culturais e saberes inventivos que 

subverteram a lógica colonial (SIMAS; RUFINO, 2018), dentre esses saberes afrodiaspóricos 

destaco os terreiros. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é refletir como o terreiro faz-se presente dentro da sala de 

aula mesmo com as práticas cotidianas de silenciamento e invisibilidade do mesmo e, aproximar da 
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educação outras lógicas de saberes, para com isso construir processos educativos outros, que 

questionem as lógicas dominantes e, assim, criar condições de visibilidade e valorização para os 

afro-brasileiros poderem (re)contar sua história e apresentar saberes, a partir de sua própria 

perspectiva. Destacamos que falamos de dentro do terreiro, pois somos candomblecistas, 

professores, acadêmicos; não nos fragmentamos, somos afrodiaspóricos, em nossas práticas para 

além dos muros do terreiro.  

Este trabalho é um relato de experiência de ensino, fruto de uma atividade desenvolvida com 

uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental, da Educação Básica, de uma escola pública da rede 

municipal da cidade do Rio de Janeiro, localizada em um complexo de comunidades na Zona Oeste 

da cidade. 

ENTRAMANDO HISTÓRIAS... 

Não podemos deixar de dizer que a educação brasileira foi fruto de um projeto civilizatório-

colonial-europeu (OLIVEIRA, 2010), ou seja, foi pensada, inicialmente, para acolher apenas 

alguns, não a todos. De tal modo que, quando se abre a todos, a escola torna-se um espaçotempo1 

de conflitos, tensões e contradições (ROMÃO, 2005). Com isso, a escola foi/vai (re)produzindo um 

quadro de extrema desigualdade entre os grupos étnico-raciais negro e branco. 

No qual, os negros, irão apresentar uma entrada tardia na escola, elevados índices de evasão 

escolar, alto grau de analfabetismo, baixo rendimento escolar, acentuada distorção idade/série, sem 

falar do baixíssimo acesso ao ensino superior, seja na graduação ou pós-graduação. Isso acontece, 

pois “uma das bases do nosso racismo consiste em construir imagens diminuidoras e estereotipadas 

das pessoas africanas que foram escravizadas, reduzidas à função de escravo/coisa” (FLOR DO 

NASCIMENTO, 2014/2015).  

Portanto, como romper com este ciclo vicioso que retroalimenta desigualdades e romper 

com este racismo institucional? Uma das tentativas, ocorreu em 2003, quando vemos a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) ser modificada pela lei federal 10.639, que introduz 

o artigo 26-A, obrigando que nos currículos de ensino fundamental e médio estivessem presentes, 

em todos os componentes de ensino, questões da história e cultura africana e afro-brasileira. 

 Vemos então, a tentativa de respondermos – através da educação, ou melhor, através de 

uma educação antirracista (OLIVEIRA; CANDAU, 2010) – uma das reinvindicações da população 

afro-brasileira. Segundo Luiz Fernandes de Oliveira e Vera Candau (2010), 
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 a Lei 10.639/03 representa mais um passo nas políticas de ações afirmativas e de 

reparação para a educação básica. As diretrizes formulam explicitamente uma 

perspectiva de políticas de reconhecimento da diferença nos aspectos políticos, 

culturais, sociais e históricos, mas também propõem, como obrigatórios, conteúdos 

pedagógicos nos sistemas de ensino, que, por sua vez, se caracterizam enquanto uma 

perspectiva nada tradicional na educação brasileira. (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 

31-32) 

RECONTANDO A NOSSA HISTÓRIA... 

Dando continuidade à (re)contação dessa história, levei para sala de aula o livro infanto-

juvenil Obax de André Neves. Nesta obra, conhecemos uma menina criativa e imaginativa, que 

junto de sua companheira de aventuras, a elefanta Nafisa, vivem histórias fantásticas. A partir de 

então, os alunos foram convidados a conhecerem o continente africano e a compartilharem histórias 

e conhecimentos que tinham sobre África. Cada um ganhou uma folha em branco, com o contorno 

do mapa do continente e ali eles podiam escrever ou desenhar o que eles gostariam de compartilhar 

com a turma sobre a África. 

Conforme mostra a foto 1, nela vemos o desenho feito por Carlinhos, 11 anos, aluno do 6º 

ano do Ensino Fundamental, de uma escola da rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro, 

localizada em um complexo de comunidades, na Zona Oeste da cidade. Nela vemos a ilustração de 

uma mulher cozinhando e servindo pratos ritualísticos do Candomblé. Tal cena, acontece, de fato, 

em um terreiro de candomblé (Ilê Asé), pois o aluno deixa isso claro, quando escreve: “Ilê Asé Oya 

Afefê”2, na parte superior do seu desenho, na tentativa de intitular sua obra. 

Carlinhos, antes de descrever seu desenho para a turma, conforme apresentamos acima, 

disse a seus colegas que ele vinha de uma casa de candomblé da nação Ketu3. A partir da fala do 

menino, pedi que ele explicasse para a turma o que era “ser da nação Ketu”, ele falou para a turma 

que era uma nação que veio lá da África. Nesse momento, mostrei a foto 2, ilustração do tráfico e 

movimento africano interno transatlântico (BENISTE, 2019), para a turma; contribuindo, assim, 

com a fala do aluno. 

Esta fala e o desenho do pequeno Carlinhos, tornam-se extremamente importantes para nós, 

pois nos mostra ainda hoje a presença dos Nagô4, que através da prática contínua de sua religião 

conseguiram conservar o sentido de comunidade (egbé) e a preservação de suas raízes (SANTOS, 

1986).  
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Em seguida, continuou sua narrativa – embora estivesse um tanto atrapalhado pelo 

nervosismo – contando sobre sua “família de santo”, quem era seu pai de santo, de onde vinha a sua 

casa, onde ficava localizada etc.  

Diante desta fala, pude ver nitidamente o aluno alinhavar o passado ao futuro e o presente 

através de uma linha ininterrupta, a qual Stuart Hall (2018), chama de “tradição”, que tem a 

finalidade de atar o que foi rompido pela diáspora através do eterno retorno às origens, o que 

confere assim, sentido e significado as nossas vidas.  

Por isso, o aluno aprende no seu terreiro a sua linhagem, ou seja, “o conjunto das relações de 

ascendência e descendência regido por uma ancestralidade que não se define apenas 

biologicamente, mas também política, mítica, ideologicamente” (SODRÉ, 2019), esta linha, no 

dizer de Hall (2018), é o “cordão umbilical” que liga o terreiro de Carlinhos, na Baixada 

Fluminense, às tradições da África genitora. 

A narrativa de Carlinhos nos é cara, pois nos apresenta a figura do terreiro como 

espaçotempo afrodiaspórico por excelência. Pois está intimamente ligado à subversão aos modelos 

culturais (HALL, 2018) que nos foram impostos pelo sistema mundo moderno/colonial e graças a 

sua “potência inventiva” (SIMAS; RUFINO, 2018), que criou diversas estratégias de 

sobrevivência/resistência tanto física quanto simbólica, como veremos a seguir. 

Ao serem inseridos no sistema político-jurídico da plantation, nossos ancestrais foram 

submetidos a condição de objeto/mercadoria/moeda (MBEMBE, 2018), ou seja, sua humanidade 

lhes foi negada; além disso, diversas foram as estratégias “antidiscursivas” (GILROY, 2012) com a 

intenção de dificultar a comunicação5 e, consequentemente, a construção de uma comunidade 

(egbé). 

No entanto, como não poderia ser de outra forma, as comunidades (os quilombos, os 

terreiros, as confrarias) foram frutos da rebelião, da subversão, da desobediência e da tentativa de se 

formar núcleos de resistência nos quais os negros escravizados pudessem exercitar o poder de fala e 

de pensamento (MBEMBE, 2018). Além de estar atrelado a uma lógica subversiva, nos terreiros 

vemos também a potência inventiva da diáspora (SIMAS; RUFINO, 2018). 

Isto é, mesmo sendo retirados a força das mais diferentes regiões africanas, sendo 

reagrupados em contingentes com diferentes cosmovisões, complexos culturais, dialetos e religiões, 

de maneira plástica nossos ancestrais operaram o tempo e o espaço, e dentro de um mesmo 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1066 

território – no caso, o terreiro – conseguiram entrelaçar e fundir, aquilo que foi cindido e 

estilhaçado pela “lógica disjuntiva colonial” (HALL, 2018). 

De tal maneira que “o terreiro concentra, num espaço geográfico limitado, os principais 

locais e as regiões onde se originaram e onde se praticavam os cultos da religião tradicional 

africana”6 (SANTOS, 1986). Com isso, o terreiro se torna uma verdadeira “zona de contato”, isto é, 

“a copresença espacial e temporal dos sujeitos anteriormente isolados por disjunturas geográficas e 

históricas (...) cujas trajetórias agora se cruzam” (HALL, 2018). 

Ao finalizar a explicação de seu desenho, Carlinhos ainda disse que estava muito feliz, pois 

foi “apontado”7 pela Iansa8 da casa para ser Ogan9. Nesse momento, pedi que ele explicasse, o 

significado da palavra Ogan. E assim, ele o fez, dizendo que é a pessoa que toca o atabaque e que 

chama os orixás. 

Dessa forma, vemos mais um saber afrodiaspórico que emana dos terreiros, vemos que nesse 

espaçotempo a lógica adultocêntrica presente em nossa sociedade é rompida (FERREIRA, 2015), 

nesse espaçotempo as crianças experimentam a cidadania, pois as crianças são percebidas enquanto 

atores sociais, com isso, o terreiro reverte a mobilidade social em favor do negro, rompendo com o 

projeto de aniquilamento, aos quais os povos e a cultura negros foram submetidos (SODRÉ, 2019). 

De tal forma que o terreiro “não implica lutar contra alguma coisa, mas dar autoridade ao grupo, ao 

povo. Em vez de força reativa, tem-se aí uma orientação no sentido de como o grupo dever 

conduzir-se para obter um perfil próprio” (SODRÉ, 2019). 

TECENDO SABERES... 

Não querendo incorrer em nenhuma forma de reducionismo, mas podemos dizer que o 

sistema mundo moderno/colonial empreendeu “a naturalização do imaginário do invasor europeu, a 

subalternização epistêmica do outro não-europeu e a própria negação e o esquecimento de 

processos históricos não-europeus” (OLIVEIRA; CANDAU, 2010) e tais processos foram 

internalizados e (re)produzidos nos aparatos pedagógicos da educação. 

Uma tentativa de enfrentarmos este racismo epistêmico e coibirmos esta violência 

epistêmica é pensar em uma proposta de educação antirracista decolonial de base intercultural 

(OLIVEIRA; CANDAU, 2010), que acredita no processo dinâmico e intercambiável de 

conhecimentos, saberes e práticas culturalmente diferentes, pautados em condições de respeito, 

igualdade e legitimidade mútua. Neste sentido, “a interculturalidade tem um significado 
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intimamente ligado a um projeto social, cultural, educacional, político, ético e epistêmico em 

direção à decolonização e à transformação” (OLIVEIRA; CANDAU, 2010). Os autores continuam 

a dizer, “no campo educacional essa perspectiva não restringe a interculturalidade à mera inclusão 

de novos temas nos currículos ou nas metodologias pedagógicas, mas se situa na perspectiva da 

transformação estrutural e sócio-histórica” (OLIVEIRA; CANDAU, 2010). 

Dessa forma, a narrativa de Carlinhos trouxe o terreiro para dentro de sala de aula, para além 

de ser um espaço exclusivamente religioso, mas enquanto espaçotempo educativo dos quais 

emanam saberes afrodiaspóricos que nos auxiliam a (re)pensar a nossa educação, ainda tão enlaçada 

pelas amarras da colonialidade. Com isso, a intenção foi compartilhar uma prática pedagógica 

pautadas em uma lógica não colonial, a fim de mostrar as ressignificações dos conhecimentos dos 

terreiros enquanto uma prática pedagógica capaz de SULear nossos diálogos com a educação 

(FERREIRA; MENDES, 2019), apresentando modos outros de organização de saberes, presentes 

nas escolas, como o caso de Carlinhos, e tantos outros invisibilizados pela organização escolar 

ocidentalizada. 
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Notas de fim 

1 Nilda Alves explica que usa esses termos juntos para indicar que as pesquisas nos/dos/com os cotidianos pretendem ir além 
do que vê como dicotomias e limites herdados das ciências modernas. 
2 Segundo Beniste (2006) ilê = casa, aşè = força sobrenatural vital que circula e anima os terreiros, em tradução livre, os Ilê 
Aşè são as Casas de Santo, os terreiros. Algumas vezes a palavra aşè, pode ser abrasileirada, escrita como axé, pois em yoruba 
o som de X e CH são grafadas com ş. Lembramos que não conseguimos identificar no dicionário de yoruba (BENISTE, 2006) 
o termo Afefê, provavelmente o aluno escreveu a palavra de forma equivocada. 
3 Segundo Beniste (2019), conforme mostra a foto 2, os africanos de origem Bantu, do Congo e de Angola, durante o início da 
tomada de nossas terras foram levados para os centros litorâneos dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e 
Minas Gerais; mais tarde, nos fins do século XVIII e XIX, chegaram os Jejê e os Nagô, concentrando-se no Norte e no 
Nordeste, principalmente na Bahia e em Pernambuco. 
4 Segundo Santos (2002) os diversos grupos provenientes do Sul e do Centro do Daomé e do Sudoeste da Nigéria, como por 
exemplo, os Ketu, Sabé, Oyó, Egbá, Egbado, Ijesa, Ijebu, no Brasil receberam o nome genérico de Nagô. 
5 Segundo Beniste (2019) os traficantes e senhores misturavam dentro de um mesmo contingente de negros escravizados, 
negros das mais diferentes nações africanas, pois eles tinham diferentes cosmovisões, dialetos, religiosidades e costumes, 
justamente com a intenção de dificultar a comunicação e, consequentemente, a construção de uma comunidade. 
6 Segundo Beniste (2019) aponta, por exemplo, que os prisioneiros yorubas de Ketu e Savé trouxeram com eles os cultos a 
Oxossí e Omolu; os de Oyó os cultos a Xangô e os de Egbá trouxeram Yemanjá, divindades que eram cultuadas 
separadamente em suas regiões de origem. No entanto, diferentes divindades se viram, agora, dentro de um mesmo território. 
7 Ser apontado, significa ser suspenso, indicado, escolhido pelo Orixá para um determinado cargo que deverá ser confirmado 
em um ritual futuro. 
8 No caso de Carlinhos, ele foi apontado (suspenso) para o cargo de Ogan pelo Orixá Iansa, grafado em yoruba como Oya, 
orixá feminino que manipula os raios e os ventos. No caso do terreiro de Carlinhos, o seu pai de santo é de Iansa, orixá que dá 
nome ao seu Ilê Aşè, como vimos, Ilê Asè Oya Afefê. 
9 Ogan é tocador dos atabaques no Candomblé. É um cargo masculino (adultos ou crianças) que não entram em transe. Alágbè 
(alabê) também é cargo masculino, conferido a um ogan que passa a ser responsável por, tanto tocar os como cantar os 
cânticos sagrados. 

Resumo 

A partir da narrativa de seu desenho, Carlinhos, Ogan e aluno de uma escola pública da Zona Oeste da 
cidade do Rio de Janeiro, conta para a turma as experiências que vive em seu terreiro de candomblé, 
localizado na Baixada Fluminense. Este relato de experiência de ensino tem por objetivo aproximar da 
educação outras lógicas de conhecimentos, como por exemplo, os saberes afrodiaspóricos dos terreiros, que 
ao longo do tempo, transgrediram a lógica colonial e preservaram o senso de comunidade (egbé) e o 
complexo cultural dos Nagô, principalmente, com suas práticas religiosas. Destacaremos aqui, as estratégias 
inventivas que nossos antepassados utilizaram para subverter o aniquilamento existencial do sistema 
plantation, como por exemplo, a construção dos terreiros, enquanto comunidades (egbé) de resistência; a 
questão da “linhagem”, enquanto cordão umbilical entre os terreiros dessas bandas do Atlântico e a África 
genitora, que para além dos elos consanguíneos, desenvolvem o senso de pertencimento cultural, político e 
ideológico ao grupo e, por fim, como as crianças (omode) se relacionam com os terreiros, sendo vistas 
como verdadeiros atores sociais. Assim, apresentamos os terreiros de candomblé para além de sua dimensão 
religiosa, mas também enquanto espaçotempo de aprendizados e reverte a mobilidade social em favor do 
negro. Com isso, através de uma educação antirracista e intercultural propomos uma prática pedagógica 
capaz de SULear nossos diálogos com a educação, ainda dominada por aparatos pedagógicos coloniais e, 
por fim, criar condições de visibilidade e valorização para que nossos alunos afro-brasileiros possam 
(re)contar sua história, a partir de sua própria perspectiva. 

Palavras-chave: Educação Antirracista; Interculturalidade; Educação nos Terreiros; Saberes 
Afrodiaspóricos. 
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INTRODUÇÃO  

Nos séculos XV e XVI das grandes navegações marítimas, havia a busca por novos 

territórios e descobertas, por outras culturas em terras distantes (FREITAS NETO, 2017) que 

alimentou um sentimento: a utopia como movimento, herdeira da viagem. Foi a viagem imaginária 

do personagem Rafael Hitlodeu, criado por Tomas em Morus em 1516, que possibilitou o encontro 

com a ilha de Utopia (MORUS, 2012), um não-lugar, ficcional, que propôs, à sua época, o sonho de 

uma cidade ideal; uma cidade sem intolerância e tirania, ausência de propriedade privada e 

distribuição dos bens, rejeição à guerra, voto democrático, dentre outras características que se 

contrapunham ao modelo de cidade real na Inglaterra do século XVI.   

Por outras viagens e paragens em lugares e tempos ficcionais [não-lugares], anteriores e 

posteriores a ideia da ilha imaginária e conceito de utopia, alimentaram a imaginação e a esperança 

desde O Jardim do Éden perdido pelo pecado original, narrado na Bíblia Cristã; a Idade do Ouro na 

mitologia grega; a República de Platão; a Cidade do Sol de Capanella, a Nova Atlântida de Francis 

Bacon (CLAEYS,2013), dentre outras. Esta última idealizou a fictícia sociedade igualitária e justa 

em que a ciência é desenvolvida para o controle da natureza e para o benefício e bem-estar humano, 

sendo a educação seu instrumento.  

As utopias na história, destacam-se por idealizações e imaginação social organizada em 

torno de uma cidade feliz e justa, por vezes vigiada e guiada pelo controle e normatividade radical; 

outras vezes significou país imaginário com superior organização ou organização irrealizável 

(CHAUÍ, 2008; FERREIRA, 2010).   

Assim, utopias surgiram ante o desejo da sociedade ideal em cada tempo histórico, como 

princípio de prosperidade, por vezes totalitárias, por outras alimentadas na ideia de esperança, 

movimento e “força de transformação da realidade” (ABBAGNANO, 1998, p. 987), podendo 

tornar-se potência mobilizadora por outras experiências que extrapolem o imaginário e se 

constituam em um novo projeto. 

UTOPIA 

A utopia [não-lugar] ao projetar e idealizar no campo das futuridades, ampara-se em um 

presente rejeitado, por um futuro idealizado, comportando (i)realizações, (des)esperança, 

(in)concretudes, (des)ilusão. A ideia de perfeição nas utopias estará mais no seu processo do que na 

crença de um possível futuro perfeito e realizável.  O racionalismo vislumbrado em muitas utopias 
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no decorrer do tempo, assentou-se na crença e desejo por um futuro ideal, constituindo, por vezes, 

totalitarismos - ora de direta ou esquerda, religiosos ou ateus que se justificaram em torno de 

projetos de mundo ancorados em metanarrativas de controle e poder. Sobre o poder, Alberto 

Manguel (2017) na sua obra “O leitor como Metáfora: o viajante, a torre e a traça”, ao discorrer 

sobre imaginação, invenção, leitura e compreensão do mundo, afirma que: 

[...] muitos dos que detêm o poder, dos que opõem as forças políticas, e econômicas à 

atividade intelectual e descobrem que não têm como eliminar a capacidade humana de 

imaginar o mundo por meio da linguagem. Por essa mesma razão, Platão baniria os 

poetas de sua República ideal: pelo fato de inventarem coisas com o intuito de 

compreender o mundo, os poetas lidam com imagens da realidade, não com a 

incompreensível realidade em si. (MANGUEL, 2017, p. 122) 

Entre a poesia e realidade há o espaço de criação, de imaginação de um mundo em 

acontecimentos, um mundo que foi, que é e que imaginariamente poderia ser outro. Estas imagens 

da realidade, talvez tecidas de esperança criativa ou apenas criação, são possibilidades frente ao 

mundo que, por vezes, possa se mostrar insatisfatório. 

Mas... E quando a promessa e os sonhos de futuridade não se concretizam e se esboça muito 

mais a tristeza do pensamento (STEINER, 2015) em uma existência nunca imaginada? Seria a 

fascinação pelo impossível como um possível futuro irrealizável que sempre irá compor utopias? 

Ou há um esgotamento da ideia e do conceito de utopia na contemporaneidade? 

Assim, quando o amanhã feliz de ontem não se realizou e se desmancharam velhos sonhos 

de futuridade questiono se é o fim da utopia, permanência saturada ou esgotamento do termo em um 

tempo envolto por incertezas sociais, políticas e econômicas.  A ideia de um mundo ameaçado por 

conflitos políticos que se intensificam; desigualdades sociais e exclusão; conservadorismos que 

ratificam preconceitos, intolerâncias que amplificam diferenças e a descrença no amanhã manifesta 

um futuro assombrado pela ausência de lugar, do sonho, da esperança e das realizações humanas: 

uma descrença no bem por não mais acreditar numa sociedade bondosa, e um reino de direitos 

individuais onde o “nós” deu lugar aos “eus” triunfantes (WOLFF, 2018).   

Neste movimento, vê-se um mundo assombrado, hipotético e opressor, imerso em 

dicotomias irracionais tais como produção e fome, paz e guerra, diversidade e preconceito, dentre 

outros, que se contrapõem ao sonho de um lugar-bom e melhor [eutopia]  ficcional ou possível 

(CHAUÍ, 2008),  que tem se expressado pelo seu oposto, o topos dilacerado  e infeliz: a Distopia 

(BIANCHETTI; THIESEN, 2014; DISTOPIA, 2018).  Esta é uma percepção de mundo que 
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alimenta o sentimento de distopia (FERREIRA, 2010) que, tal qual o de utopia, surge no imaginário 

social e político, mas contrariamente estará organizada de uma forma opressiva, assustadora ou 

totalitária.  

Quer sejam em Distopias, no controle ou abandono de uma realidade permeada por mazelas 

político-sociais, ou por uma outra esperança, utopias desejáveis e inspiradas na imaginação em 

mundos (im)possíveis, que permanecem dicotomias que (i)mobilizam. Mas, como afirma Émile 

Cioran (2011) em História e Utopia, “o mundo necessita de um delírio novo” (p. 21), que é o 

enfrentamento pela criação humana frente a realidade, um movimento ora de (re)nominação, 

conservação, ressignificação; muitas vezes um movimento de ultrapassagem, aberto à 

multiplicidade de ideias que, neste mesmo tempo, convivem, produzem, atualizam sentidos. 

 Mas, em um tempo de promessas da modernidade que não se cumpriram plenamente, não 

há o paraíso na terra, muito menos o retorno a uma Idade de Ouro que nunca existiu. Não se 

concretizou a redução de desigualdades para todos os humanos, extinção da fome, redução de 

doenças ou uma existência humana sustentável com consumo consciente. A universalização do 

acesso a escola não garantiu mais conhecimento e humanidade, dentre tantas outras promessas que 

não se firmaram. Então, diante de tudo, trata-se de um “depois” das utopias? O anuncio de um fim, 

ou [...]? 

Talvez isso também se deva ao aprofundamento das características pós-modernas nos 

tempos em que vivemos. Um tempo de fim das utopias e das certezas, de 

desmoronamento da ideia de verdade centrada na prova empírica, na objetividade, na 

natureza ou na evidência matemática. Um tempo de explosão das demandas 

particulares e das lutas da diferença, de aceleração das trocas culturais e dos fluxos 

globais, de compressão espaço-temporal. Estamos aqui e ao mesmo tempo estamos 

noutro lugar e outros lugares e tempos estão em nós, fazendo com que relativizemos a 

ideia de passado e a de futuro, já que narramos a nossa vida tendo em vista um 

passado que inventamos e um futuro que projetamos, passado e futuro que não são os 

mesmos nos diferentes lugares. (LOPES, 2013, p.08) 

Em meio a relativizações entre passado e futuro, muitos dos sonhos que nutriram a 

modernidade não triunfaram ante o fim da esperança e da crença no progresso humano como uma 

utopia de/por um mundo melhor.  Ao assumir o fim da modernidade, o crescimento da 

complexidade cultural, a cultura da vida social, a cotidianidade; a incerteza e provisoriedade; dilui-

se a ideia de utopia como projeto ancorado em um futuro idealizado e, por assim dizer, 

determinado, pois “se o futuro é uma hipótese, a utopia é sua resposta provisória” (BIANCHETTI; 
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THIESEN, 2014, p.34). Mas, quando esta provisoriedade esmaece a utopia como projeto, borra seus 

sentidos mais convencionais, acaba por provocar um movimento atualizador, de busca de 

significados para este presente em que esperança, utopias, distopias, podem ser essenciais para a 

existência e resistência. Não há certezas, não há previsão do futuro, isto é , o presente é o tempo-

lugar para se constituir a presença no mundo e seus acontecimentos: a esperança por um lugar bom 

[eutopia], talvez distópicos ou ainda outro-lugar [heterotopia] de realização, como lugar alternativo 

e social para resistir. 

POR UMA INSPIRAÇÃO PÓS-UTÓPICA 

A proposição desta atualização, tem inspiração na arte pós-utópica. Quando o modernismo 

que surgiu pela arte impressionista, em meados de 1960, “chegava ao seu crepúsculo -artistas, 

críticos e curadores ainda acreditavam que a arte podia mudar o mundo. Da descrença nesse sonho 

brotou a arte depois das utopias” (SANTAELLA, 2019, p. 132):  uma arte pluralista, diversificada 

em várias tendências, denunciando o esgotamento de uma percepção conservadora de história e 

arte. Esta virada ressignificou o papel de curadores, museus, salões de arte; diluiu muros físicos, 

tomando as ruas, espaços públicos e digitais, como outros lugares para a expressão; heterotopia 

foucaultiana de criação e reinvenção (FOUCAULT, 2013; SANTAELLA, 2019). 

E a arte nos inspira! 

CONCLUSÕES 

Então, a Pós- Utopia como atualização, é a utopia na condição pós-moderna, aberta ao 

imediato, ao tempo presente como invenção na/da agoridade (CAMPOS, 1996), pois semelhante às 

ideias que surgiram do inspirador poema Pós-utopia de Haroldo de Campos na década de 90, 

preocupadas com a utopia da escritura poética que movimenta o poeta a traduzir autores, aqui a 

Pós-utopia é a utopia que se traduz e atualiza-se, envolta por ideias e conceitos que dela se 

originaram como movimento pela existência no mundo que se expressa pela arte, na literatura 

ficcional, mas dela se desloca para o ato políticos de resistir no tempo, por desejos utópicos, ou 

distópicos,  heterotópicos, eutópicos, etc.   

Por esta compreensão, tomo de empréstimo a defesa do pluralismo radical (SANTAELLA, 

2019) e a Pós-utopia como nova tradução, diluindo os lugares do “entre” a reinvenção no presente e 

o desejo de conservação, entre a emergência dos sonhos que insistem na incerteza. Assim, ela, a 
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Pós-utopia, envolta de indecibilidade, poderá seguir habitando decisões políticas que se reinventam 

no presente, indefinidamente, como condições de compreender este presente que é; constituindo 

novos e imprevisíveis arranjos de futuro, pois qualquer consenso é instável (LOPES, 2013) de 

projeção, de projeto e realização; e porque não falar também de outras possibilidades, neste tempo?  

Portanto, não se trata do fim das utopias, mas, talvez, de uma ideia saturada por tentativas de 

aprisionamento por um conceito final. É nesta impossibilidade, que convido à transgressão, por 

pontos de fuga e de encontro na ideia de esperança e resistência, descentrando ideias de Utopias, 

Distopias, Eutopia, Heterotopia para a composição de um pluralismo outro, também radical que 

seguirá, em construção, nesta pesquisa: Educação e Pós-utopia 
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Resumo 

Este artigo, inscrito como parte de uma pesquisa em andamento desenvolvida nos estudos para o 
doutorado no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
apresenta um dos movimentos da pesquisa sobre Utopias, Distopias, Pós-utopias na Formação: o 
constituir-se professor, que será desenvolvida junto a estudantes egressos do curso de Pedagogia da 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus Arapiraca, com o objetivo de apresentar 
possibilidades de atribuições de sentido outras para a interface currículo/utopias/formação. Nesta 
etapa da pesquisa, apresenta-se um movimento de posicionamento teórico que analisa as articulações 
discursivas construídas em torno do significante utopia e seus desdobramentos em distopias, eutopias, 
heterotopias. Entre tensões e desdobramentos na história a ideia de utopias transita entre projeções de 
futuridade conservadoras e autoritárias esboçadas nas ficções distópicas, por outras em que a esperança, 
utópica, alimenta a força de transformação social. A aproximação às referências desvelaram ideias e 
conceitos sobre o “entre” e “depois” das utopias, inserida na compreensão dos limites da modernidade 
para a pós-modernidade; considerando tensões e descentramentos para a reinvenção e atualização de 
sentidos que pretendem, a partir da ideia e conceito de utopias, uma apropriação estética e 
transgressora inspirada no pluralismo radical proposto pela arte pós-utópica. Anunciando tensões 
nestas diferentes compreensões, transita-se dos conceitos a ideias de utopia: distopias, eutopia, 
heterotopia, capazes de descentrar e atualizar um conceito outro, não finalista, assumido nesta pesquisa 
como plural, atualizante e possível para este tempo e continuidade da pesquisa: a Pós-utopia para a 
compreensão dos processos de formação e currículo. 

Palavras-chave: Utopias; Pós-modernidade; Pós-utopia. 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa sobre a alteridade e suas implicações na educação já teve início na 

graduação, concluída em 2017 e terá continuidade no mestrado, iniciado agora em 2020. De caráter 

bibliográfico e exploratório a pesquisa tem como objetivo compreender a relação entre alteridade e 

educação na formação humana. A palavra alteridade segundo o dicionário de filosofia (Abbagnano 

2007, p. 35), significa: “Ser outro, pôr-se ou constituir-se como outro”. Para Emmanuel Lévinas, 

somente a partir da presença do rosto do Outro que nos sensibilizamos por ele, base efetiva na 

constituição da noção de alteridade. Segundo o autor, a alteridade acontece através da ação, das 

atitudes (comportamentos) de cada um para com o Outro. A alteridade tem como foco o Outro, em 

suas diferenças como diferente.   

Estas características da noção de alteridade são de fundamental importância na formação 

humana. A educação é ato fundado na relação com as outras pessoas. Ela se realiza, na pessoa 

humana, do nascimento à morte. Respeitar o outro em suas diferenças e singularidades é um 

aprendizado que nem sempre ocorre na família. Neste sentido, a escola desempenha importante 

papel na formação humana, no sentido de despertar o senso ético do respeito, da acolhida e do amor 

à pessoa do outro em suas formas diversas e plurais. 

Neste sentido é que o estudo e a prática da ética da alteridade tem relevância na educação. 

Ela não é propriedade específica de uma ou outra disciplina, pois percorre o todo das relações, 

sobretudo entre educadores e educandos e destes com s gestão e as demais pessoas presentes no 

cotidiano escolar, como os serventes e a vigilância. Mas nos cursos de licenciatura e na formação 

continuada de docentes este conceito praticamente não aparece, o que assinala uma lacuna na 

formação de professoras e professores, com consequências prejudiciais no cotidiano escolar, onde 

prolifera a ofensa, a agressão, a violência, a intolerância. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Emmanuel Lévinas foi um filósofo judeu lituano, nascido em Kaunas, em 1906. Faleceu em 

1995, um pouco depois de completar 89 anos. Até a adolescência morou na Lituânia. Por um breve 

tempo residiu na Rússia e, posteriormente, foi para a França, onde adotou a nacionalidade francesa 

e permaneceu até o final de sua vida. Durante a Segunda Guerra Mundial foi convocado para servir 

no exército francês, na condição de oficial, como intérprete das línguas alemã e russa. Mas acabou 
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preso pelo regime nazista e foi mantido vários anos prisioneiro oficial de guerra, na Alemanha, num 

cativeiro para judeus (COSTA, 2013, p. 22). 

Lévinas viveu uma vida dedicada ao estudo da Alteridade, pois sofreu, durante a Segunda 

Guerra, os horrores da intolerância com o Outro e queria entender por que tanta violência ante a 

face do outro, por questões religiosas, étnicas, culturais ou sexuais. A partir do seu próprio 

sofrimento ele se questiona acerca da prioridade ética (alteridade), sobre as razões da agressão aos 

diferentes. Baseado em sua própria experiência ele conceitua a ética comorelação com o Outro. 

Para ele “a relação com o Outro questiona-me, esvaziam de mim mesmo e não cessa de esvaziar-

me, descobrindo-me possibilidades sempre novas. Não me sabia tão rico, mas não tenho mais o 

direito de guardar coisa alguma” (LÉVINAS, 1993, p. 56). 

A alteridade é um desafia para a sociedade e principalmente para os profissionais da 

educação. Na formação de professoras e professores, seja nos cursos de licenciatura na graduação, 

seja na formação continuada, infelizmente o conceito sequer é mencionado. Parece que a formação 

de professores abandonou a educação, concebida como formação humana, centrando-se 

exclusivamente na aprendizagem, como se cérebros entulhados de informação das disciplinas 

acadêmicas fossem garantia de seres humanos educados. O fato é que a educação necessita ser 

retomada nas escolas, enfrentando a exclusividade da aprendizagem. Com isto se pode contemplar a 

alteridade, visto que ela transforma a sociedade, no sentido de viver com respeito, principalmente 

nas diferenças. 

A Alteridade não é apenas uma qualidade do outro, é sua realidade, sua instância, a 

verdade do seu ser e, por isso, para nós torna-se muito fácil uma permanência na 

coletividade e na camaradagem-difícil e sublime é co-habitar com a diferença, é viver 

o eu-tu profundamente (HADDOCK-LOBO, 2006, p. 48). 

Para identificar o modo de a alteridade se fazer ou não presente no cotidiano escolar 

precisamos compreender como o exercício com e em Alteridade está presente nas práticas 

pedagógicas e metodológicas das educadoras, pois o modo de se relacionar e as atitudes que as 

educadoras têm dentro da escola refletem diretamente nos educandos. Como afirma Freire (2014, p. 

39), “A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, 

dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. Esta dialética está fundada na presença e no amor 

ao outro. 

A Alteridade reflete a totalidade e o infinito no rosto do Outro (LÉVINAS, 2010). Sendo 

assim, a Alteridade acontece através da minha ação e das minhas atitudes (comportamento) com o 
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Outro,“a filosofia de Lévinas consiste em afirmar que, na relação com outrem, com o rosto, o 

infinito vem à ideia, como um despertar da consciência, como condição necessária para que haja um 

saber”. (KUIAVA, 2014, p. 330). 

O Outro é absolutamente o Outrem, pois não há nenhuma teoria e nenhuma lógica que possa 

dar conta do ser humano, pois ele é sempre muito mais do que as teorias e as lógicas possam 

abranger. Sobre o outro não tenho poder, porque não o conheço, não sei sua trajetória de vida e 

pensamentos, mas ao mesmo tempo sou como ele, ou seja, sou o outrem para ele (BRAATZ, 2017).  

Pensar a ética em educação é repensar as práticas educativas desde uma perspectiva de 

pluralidades, em diversos sentidos. Nisto a alteridade configura-se como um exercício diário de 

convivência na formação humana, abarcando a totalidade das instituições de educação. Tal 

educação pode estar pautada na ética da alteridade. 

fazer da experiência educativa um lugar de encontro com o Outro significa, de modo 

contrário à relação que visa à objetivação do Outro na educação, estar disposto a 

lançar-se a novos horizontes desconhecidos expondo-se, com isso, ao inesperado, ao 

imprevisível, ao irredutível do Outro com todos o ricos que o encontro exige e toda a 

insegurança e inquietação que ele provoca. Na educação, o sujeito que não se expõe ao 

desconhecido é incapaz de sentir a força transformadora do encontro com o Outro que 

está na base da experiência educativa. (MIRANDA, 2008, p. 127). 

Assim, percebe-se que o diálogo é uma ferramenta importante para conhecer e perceber o 

outro. Na prática de uma educação voltada para a alteridade, dialogar para compreender, conhecer e 

entender o outro é imprescindível, principalmente quando estamos rodeados de jeitos, pensamentos, 

atitudes, desejos e personalidades diferentes. 

Formar uma cultura da alteridade é um processo que requer um exercício cotidiano, 

principalmente quando essa cultura é voltada para o respeito e sem preconceitos, sendo um processo 

coletivo. 

Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que a escuta não se pode 

dar. Se discrimino o menino ou menina pobre, a menina ou menino negro, o menino 

índio, a menina rica; se discrimino a mulher, a camponesa, a operária, não posso 

evidentemente escutá-las e se não as escuto, não posso falar com eles, mas a eles, de 

cima para baixo. Sobretudo, me proíbo [de] entendê-los. Se me sinto superior ao 

diferente, não importa quem seja, recuso-me [a] escutá-lo ou escutá-la. (FREIRE, 

1997, p. 136). 
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Assim o processo do diálogo e da escuta é a forma mais ética de construir uma sociedade de 

paz com as diferenças e de compreensão. O gesto ético de respeito e escuta amorosa ao Outro na 

educação é a condição fundamental da alteridade na educação. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Essa pesquisa tem caráter qualitativo, sendo uma pesquisa bibliográfica, como cita Martins e 

Theóphilo (2016, p. 52), a pesquisa bibliográfica: 

Trata-se de estratégia de pesquisa necessária para a condução de qualquer pesquisa 

científica. Uma pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um assunto, tema ou 

problema com base em referências publicadas em livros, periódicos, revistas, 

enciclopédias, dicionários, jornais, sites, CDs, anais de congressos etc. Busca 

conhecer, analisar e explicar contribuições sobre determinado assunto, tema ou 

problema. A pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação científica 

quando realizada independentemente – análise teórica – ou como parte indispensável 

de qualquer trabalho científico, visando à construção da plataforma teórica do estudo. 

A base fundamental desta pesquisa são os livros de Emanuel Lévinas, Entre nós: ensaios 

sobre a alteridade e de Paulo Freire Pedagogia da autonomia. Além destes, também utilizamos 

estudos sobre a filosofia de Lévinas e sobre a Pedagogia de Paulo Freire, buscando melhor 

compreender as implicações entre alteridade e educação. 

RESULTADOS 

A análise do material bibliográfico mostrou profunda conexão entre alteridade e educação. 

Mesmo não sendo foco do trabalho de Emanuel Levinas, sua produção filosófica apresenta forte 

contribuição para a educação. Por outro lado, a Pedagogia de Paulo Freire potencializa-se 

significativamente com as contribuições da ética da alteridade de Lévinas. Os dados mostram que 

há uma a noção de alteridade, de Lévinas, e a educação, sobretudo em seu viés Freireano. 

CONCLUSÃO  

As reflexões sobre a educação, pautada na alteridade, possibilitou compreender que tal 

educação necessitar estar em constante diálogo e reflexão sobre a prática. Além disto, é necessário 

que a educação da ética da alteridade seja um exercício diário, de partilha e construção com o outro. 
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Uma atitude necessária na alteridade é a escuta, buscando o diálogo atento e amoroso com o 

Outro. O olhar sensível e atento possibilita o diálogo autêntico, que acontece pelo rosto do Outro. 

A formação sobre a alteridade dever ser constante para a efetivação de uma educação 

alteritária. Dentro e fora das instituições de educação, formar profissionais atentos aos olhares e 

sensíveis ao diálogo é transformar a educação. 
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Resumo 
A alteridade é um conceito plural e com implicações diretas no cotidiano de todas as pessoas. Embora 
seja um conceito filosófico, suas implicações são essencialmente práticas, pois ele se desenvolve no 
campo da ética, também chamada de sabedoria prática.Inerente a toda a vida social e institucional da 
pessoa humana, no âmbito da educação o conceito de alteridade adquire nuances relevantes, na medida 
em que a própria educaçãose desenvolve como vivência prática, sempre ocorrendo na relação entre as 
pessoas, com o outro e dando ênfase ao diferente. A pesquisa utiliza do método de análise bibliográfica, 
baseada sobretudo em Lévinas, buscando explorar o conceito de alteridade enquanto enquanto 
construção filosófica, concebida por Lévinas como filosofia primeira da ética da alteridade, bem como 
em Paulo Freire, no que diz respeito à ética e alteridade em educação. Ambos autores invertem a 
questão metafísica, que pensava a ética a partir de valores transcendentais e passam a pensar a ética a 
partir das condições reais de existência humana, implicada pelas circunstâncias históricas e a presença 
essencial do outro. É a presença do outro que demarca a ética fundada na alteridade. Sem limitar-se a 
uma materialidade existencial, ambos autores, partindo das condições existenciais, elevam a ética para a 
transcendência da pessoa humana. Os resultados da pesquisa assinalam que a noção de alteridade 
contribui significativamente com a formação humana, inerente às diferentes formas de fazer educação, 
contudo a educação necessita ser pensada na educação para a alteridade, para a transformação social e a 
ética como base. 

Palavras-chave:Alteridade; Ética; Educação; Formação Humana; Lévinas. 
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INTRODUÇÃO 

Em tempos de vigilância, censura e de crescente perda de autonomia, como os que estamos 

vivendo, torna-se imprescindível que se debruce sobre o pensamento de Paulo Freire. A práxis que 

ele nos legou, com sua pedagogia do oprimido e da libertação, permite uma compreensão crescente 

e necessária à instauração de um mundo mais justo, mais ético e tolerante com todas as diferenças. 

Sem a observação de tais preceitos, um sistema social democrático, que promova reais 

oportunidades na educação – que era o que o educador mais almejava – torna-se uma falácia.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Paulo Freire defende, em oposição à educação bancária – aquela que vê o professor como 

um detentor do saber e o aluno como mero receptor de um conteúdo preconcebido e imutável – um 

modelo verdadeiramente dialógico no processo ensino-aprendizagem. Não se pode confundir, 

entretanto, uma postura dialógica como um mero desenvolvimento de diálogos entre os envolvidos 

na ação, nem muito menos reduzi-la à troca de experiências de uma terapia de grupo que se baseia 

na psicologia do indivíduo. 

Embora alguns educadores talvez pretendam que esse processo   crie uma zona de 

conforto pedagógico, na minha opinião, ele faz pouco mais do que criar no oprimido 

uma boa sensação acerca de seu sentimento de vitimização. Em outras palavras, a 

troca de experiências não deve ser entendida em termos psicológicos apenas. 

(MACEDO, 2017, p. 127) 

Para Paulo Freire, ensinar não significa transferir conhecimento, mas sim criar múltiplas 

possibilidades para a sua produção ou construção”. No instante em que um docente adentra o 

ambiente escolar, precisa estar preparado para lidar com qualquer tipo de indagação, buscando 

sempre valorizar a curiosidade e o espírito inquiridor dos alunos. Ensinar é uma aventura 

responsável, na qual o professor deve estar aberto à possibilidade da mudança e à aceitação do que 

é diferente. É imprescindível afastar-se da repetição. 

É preciso insistir: este saber necessário ao professor – do que ensinar não é transferir 

conhecimento – não apenas precisa ser apreendido por ele e pelos educandos nas suas 

razões de ser – ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica –, mas também 

precisa ser constantemente testemunhado, vivido. (FREIRE, 2019, p. 47) 
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No modelo dialógico, faz-se necessária uma análise política e ideológica do processo. A 

troca de experiências necessita ser compreendida a partir da práxis social que proporcione aos 

sujeitos tanto uma ação reflexiva quanto política. É imprescindível que tal modelo esteja engajado a 

um projeto político, com o intuito de fazer desmoronar os mecanismos de poder hegemônicos e 

todas as estruturas que visam à opressão. 

 A pedagogia do oprimido é aquela que se nutre autenticamente de humanismo e não de 

humanitarismo (método filantrópico ou conjunto de princípios humanitários). A pedagogia 

humanista tem sua força motriz na ação do homem e da mulher. Ela não tem início na falsa 

generosidade paternalista dos opressores, pois estes sempre acabam por corporizar a própria 

opressão. Essencialmente, ela se evidencia como um instrumento de humanização.  

 O referido educador acrescenta, ainda, que, para que uma educação realmente libertadora 

cumpra o seu papel, é imprescindível que os sujeitos que se acham envolvidos em tal processo 

compreendam de fato o que significa uma ação pedagógica que busque se afastar do que ele 

denomina de “o medo da liberdade”. (FREIRE, 2019, p.31) Há muitos que, sem perceber, passam a 

considerar a conscientização crítica como anárquica e perigosa, chegando ao ponto de afirmar que 

esta conduz à desordem. Esse tipo de “cegueira” é tão danoso que pode até mesmo fazer com que o 

seu portador enxergue aquilo que não existe, uma vez que este se contrai e retrai dentro de uma 

suposta redoma de vital segurança, dando-lhe preferência a uma forma de liberdade arriscada. 

 Em geral, o indivíduo que explicita tal tipo de receio age de maneira sutil e camuflada: 

sempre arquiteta um jogo inconsciente e manhoso. Falaciosamente, elabora um discurso no qual 

buscam defender a liberdade; e não a rejeitar. 

Às suas dúvidas e inquietações empresta um ar de profunda seriedade. Seriedade de 

quem fosse o zelador da liberdade. Liberdade que se confunde com a manutenção do 

status quo. Por isto, se a conscientização põe em discussão esse status quo, ameaça, 

então, a liberdade. (FREIRE, 2019, p.33) 

Ao contrário de tal tipo de conduta, a conscientização torna possível que o sujeito se engaje 

no processo de construção histórica, distanciando-se sempre do fanatismo que destrói a busca 

identitária, aproximando-se sempre da compreensão e da afirmação do seu “eu”. É exatamente a 

tomada de consciência que permite a ruptura de barreiras e a abertura de um mundo que se 

sedimenta a partir da possibilidade de expressão de vozes que emergem de uma determinada 

sociedade no intuito de ecoar as situações de conflito e de opressão.  
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Paulo Freire projeta o seu pensamento para muito além do rigor e dogmatismo de 

posicionamentos meramente políticos e religiosos. Ele escreve para homens radicais: “Cristãos ou 

marxistas, ainda que discordando de nossas posições, em grande parte, em parte ou em sua 

totalidade, estes, estamos certos, poderão chegar ao fim do texto”. (FREIRE, 2019, p. 34) O 

educador sempre alerta para o perigo do sectarismo, das posições fechadas e irracionais. Ele 

considera a sectarização castradora, pois cede lugar ao fanatismo, em detrimento do diálogo e do 

potencial criativo.  

A sectarização é alienante e mítica; a radicalização, crítica e libertadora – toma como força 

motriz o aprofundamento da escolha de cada indivíduo, visando ao engajamento contínuo, à 

transformação da realidade objetiva e concreta. Como a sectarização é irracional e mítica, ela não 

permite que a realidade se mostre com toda a sua força de ambivalência e plurissignificação. Ela 

sempre a deturpa, impossibilitando, destarte, uma significativa mudança; de fato, a sectarização é 

um estorvo ao processo de humanização do homem. 

O radical não passa a agir com submissão cega diante do dominador. Ele se inscreve como 

radical numa dinâmica de libertação e, portanto, jamais se mostra passivo quando o dominador 

demonstra violência em seus atos. O radical nunca será um subjetivista, pois, na sua visão, o 

componente subjetivo se corporifica num movimento dialético no qual interage com o aspecto 

objetivo da ideia em si.  

Subjetividade e objetividade, desta forma, se encontram      naquela unidade dialética 

de que resulta um conhecer solidário com o atuar e este com aquele. É exatamente esta 

unidade dialética que gera um atuar e um pensar certos na e sobre a realidade para 

transformá-la. O sectário, por sua vez, qualquer que seja a opção de onde parta na sua 

“irracionalidade” que o cega, não percebe ou não pode perceber a dinâmica da 

realidade, ou a percebe equivocadamente. (FREIRE, 2019, p.35) 

O ponto de partida para todo projeto do indivíduo radical é a busca pela libertação dos 

homens; portanto, não permite ficar aprisionado em sistemas de segurança que acessem a realidade 

de maneira unívoca e uniforme. Quanto mais  radicalmente ele imerge no real, no afã de 

interpretá-lo e conhecê-lo, mais poder terá de transformar a realidade circundante.  

O sujeito que se deixa mover pelo pensamento radical demonstra ousadia ao ouvir e 

enfrentar as tensões e desvelamentos do mundo. O seu saber diante do real é contínuo e crescente, 

uma vez que não se deixar recuar quando – em contato com o povo – ele extrai ricas lições de todas 

as situações, por mais simples que elas sejam aparentemente. O radical não se considera 
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proprietário dos homens, nem o herói que leva a cabo a libertação dos oprimidos e nem muito 

menos o ser que controla o tempo. Ele faz esforços significativos, seguindo as trilhas do tempo, a 

fim de travar embates de caráter individual e social que se mostrem vitais, pois “a educação, como 

instituição social, se funda na luta, se mantém viva através da luta, e esta luta deve incluir amor, 

conciliação, liberdade e esperança”. (FREIRE, 2018, p. 23) 

O educador radical, no pensamento freireano, deve estar atento ao conteúdo da mensagem 

que está sendo passada por meio da sua prática pedagógica, já que o que ele diz é de vital 

importância para um mundo em que a maior parte dos indivíduos que lidam com os adolescentes e 

jovens têm contribuído para a disseminação de informações massificadas que reforçam ainda mais 

as metas de um universo globalizado. Tais informações sempre reiteram um estilo formatado, rígido 

e fixo de viver, no qual existem um único trajeto e uma maneira única de fazer as coisas. No século 

XX, foi criado e fragmentado, simultaneamente, um tecido planetário, de maneira que seus 

fragmentos se dispuseram de modo isolado e ouriçado: 

Os Estados dominam o cenário mundial como titãs brutos e ébrios, poderosos e 

impotentes. Ao mesmo tempo, a onda técnico-industrial sobre o globo tende a 

suprimir muitas das diversidades humanas, étnicas e culturais. O próprio 

desenvolvimento criou mais problemas do que soluções e conduziu à crise profunda 

de civilização que afeta as prósperas sociedades do Ocidente. (MORIN, 2005, p. 69) 

A ação de um educador radical se torna ainda mais significativa quando ele permite que o 

seu pensamento se volte para a compreensão da questão da verdade e das ilusões. Torna-se 

relevante o momento em que ele chega à descoberta de que, nos diversos períodos da história, 

separar o erro da verdade sempre foi um problema crucial – as ilusões, ininterruptamente, estiveram 

amalgamadas com supostas redomas de verdade.  

Edgar Morin, em seu conhecido O Método 3: o conhecimento do conhecimento, ao estudar 

tal questão, faz menção ao pensamento de filósofos de séculos distintos, no intuito de mostrar a 

universalidade e a atemporalidade de tal discussão. No século XVII, Descartes já chegou a admitir 

que o erro consistia exatamente em não se demonstrar como tal e, aproximadamente duzentos anos 

depois, entre 1845 e 1846, Karl Marx e Friedrich Engels, em A Ideologia alemã, concluíram que os 

homens sempre se permitiram gerar concepções falaciosas não somente a respeito de si próprios, 

como também do mundo no qual viviam. (MORIN, 2015, p. 15) 

No século XXI, não é mais possível considerar os mitos, as religiões e as tradições passadas 

de geração a geração como as únicas fontes das ilusões existentes, nem muito menos culpabilizar a 
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falta de desenvolvimento das ciências e da educação. “É na esfera supereducada da intelligentsia 

que, neste século mesmo, o Mito tomou a forma da Razão, a ideologia camuflou-se de ciência, a 

Salvação tomou forma política garantindo-se certificada pelas Leis da História.” (MORIN, 2015, p. 

15) 

A ciência tem desenvolvido incomensuravelmente; no entanto, mesmo as mais avançadas 

descobertas da física, lançam o homem no abismo do desconhecido, desafiando, assim, a lógica e a 

inteligência, abalando a ponte mais segura para o terreno do conhecimento e mostrando-lhe que é 

fundamental estar preparado para lidar com o conhecimento inacessível. Torna-se inevitável, 

destarte, repensar, reconsiderar e questionar todos os conceitos sedimentados, buscando ter um 

entendimento significativo das possibilidades, dos limites e das tensões das múltiplas faces do real. 

Emergem, a partir de tal posicionamento, algumas indagações vitais: 

Não estamos começando a compreender que a crença na  universalidade da nossa 

razão escondia uma mutilador racionalização ocidentalocêntrica? Não começamos a 

descobrir que ignoramos, desprezamos, destruímos tesouros de conhecimento em 

nome da luta contra a ignorância? Não devemos compreender que a nossa Era das 

Luzes está na Noite e no Nevoeiro? Não devemos questionar tudo o que nos parecia 

evidente e reconsiderar tudo o que fundava as nossas verdades? (MORIN, 2015, p. 16) 

A partir do momento que o homem questiona a ideia de conhecimento, o que era visto de 

maneira una e plena rapidamente se esfacela no ar. As verdades preestabelecidas e formatadas se 

multiplicam e se esfacelam. Cada conceito se abre para inúmeros caminhos, infinitas possibilidades 

de interpretação, múltiplas noções e interrogações. Mais do que nunca, faz-se necessário lidar com a 

ideia de sombra, com a insurgência do desconhecido e da ignorância. Quanto mais o homem se 

debruça sobre a questão do conhecimento, mesmo este parecendo totalmente familiar, mais 

estranho e estrangeiro ele se torna. 

No afã de estudar e acessar novas possibilidades de conhecimento, Edgar Morin propõe uma 

espécie de holograma (o todo está na parte que está no todo). A esse sistema rico e fecundo ele 

denomina “Pensamento Complexo”. Esse pensamento deve estar disposto a buscar o jogo infinito 

de relações, o emaranhado, a tentar perceber como os fenômenos se solidarizam entre si, a adentrar 

a bruma, a contradição e a incerteza. 

Ora, a complexidade chegou a nós, nas ciências, pelo mesmo caminho que a tinha 

expulsado.  O próprio desenvolvimento da ciência física, que se consagrava a revelar a 

Ordem impecável do mundo, seu determinismo 
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Absoluto e perpétuo, sua obediência a uma Lei única e sua constituição de uma forma 

original simples (o átomo) desembocou finalmente na complexidade do real. 

Descobriu-se no universo físico um princípio hemorrágico de degradação e de 

desordem; depois, no que se supunha ser o lugar da simplicidade física e lógica, 

descobriu-se a extrema complexidade microfísica; a partícula não é um primeiro 

tijolo, mas uma fronteira sobre uma complexidade talvez inconcebível; o cosmos não 

é uma máquina perfeita, mas um processo em vias de desintegração e de organização 

ao mesmo tempo. (MORIN, 2016, p. 14) 

Na Teoria da Complexidade de Morin, num primeiro momento, a complexidade se mostra 

como dificuldade, perda, confusão e regressão. Ela provoca o esmaecimento das ilusórias certezas, 

o apagamento das evidências e a confusão das ideias que eram tidas como absolutas, já que 

dissolve, de modo perfeito, os objetos uns dos outros e também do seu ambiente peculiar. Parece 

que a complexidade regride em “profundidade relativamente à vocação vital do cérebro e da 

inteligência viva: desambiguizar o ambiente. E foi precisamente esta finalidade animal que o ideal 

da ciência clássica perseguiu: desambiguizar o mundo exterior.” (MORIN, 2015, p. 435) 

 Extirpar a indeterminação e a incerteza, pulverizar o que era impreciso e confuso: esse era a 

tarefa da qual a ciência jamais pode se afastar; dessa forma, o homem levava a cabo a dominação do 

mundo por intermédio do pensamento e da ação.  A teoria de que um universo com aparência de 

complexidade necessitaria ser reduzido a elementos e princípios mais simples “teve uma virtude 

heurística extraordinária: suscitou as grandes descobertas teóricas, de Newton e Einstein, e a 

conquista da natureza”. (Idem) 

 Faz-se necessário, segundo Edgar Morin, que, a partir da nossa era, o homem observe que 

todo e qualquer tipo de movimento da ciência desemboca indubitavelmente no complexo. Por 

muitos séculos, o homem foi ensinado a empreender esforços no sentido de rejeitar e eliminar a 

complexidade; portanto, a sua inteligência se mostra enfraquecida diante da complexidade.  

 O esforço desenvolvido em torno da complexidade é difícil e de caráter aleatório. O 

pensamento complexo deve sempre fazer uso das forças antagônicas, correndo o risco de se permitir 

submergir por elas. Além disso, precisa empregar as forças do acaso, a fim de promover o seu 

próprio desenvolvimento e, ainda assim, poderá ter de lidar com a derivação e com a dispersão. 

“Deve, incessantemente, recordar-se de que só pode desenvolver-se de modo multidimensional e 

multipolarizado. Deve, incessantemente, autorregenerar-se.” (MORIN, 2015, p. 436) O pensamento 

complexo se une intimamente àquilo que desintegra o pensamento. 
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 O objetivo da vida não é a busca do desenvolvimento da complexidade – é exatamente o 

desenvolvimento da complexidade que desenvolve a vida, sempre se abrindo para a dimensão 

aleatória e, a partir daí, se reorganizando. No que tange ao pensamento, a complexidade não é vista 

como uma finalidade, mas sim como um meio imprescindível para a concepção do que é emergente, 

ambíguo e fundamental. Pensar a complexidade é a maneira pela qual o pensamento é capaz de 

tomar consciência e levar a cabo um projeto que nunca deixou de desenvolver: uma aventura que se 

move na paisagem do desconhecimento.   

CONCLUSÃO 

O novo olhar diante do real, que emerge a partir da Teoria da Complexidade de Edgar 

Morin, aliado ao pensamento fundante e dialógico de Paulo Freire, possibilita um diálogo plural e 

multidimensional no que tange às orientações de uma prática pedagógica regida pela justiça, pela 

ética e pelo princípio da igualdade de direitos. Torna-se imprescindível a adoção de uma práxis que 

aproxime e integre as mais diversas realidades dos educandos do século XXI. Somente assim 

seremos capazes de nos afastar, decida e definitivamente, de sistemas econômicos e políticos que 

têm como proposta a exclusão e o alijamento de oportunidades. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo revisitar o pensamento de Paulo Freire, Patrono da Educação Brasileira 
e um dos maiores intelectuais do século XX. Tomando como ponto de partida uma leitura crítica da 
realidade, Freire foi capaz de elaborar uma teoria do conhecimento, uma compreensão ético-crítico-
política da educação. Por meio de dois pilares de seu projeto pedagógico, a humanização e a liberdade, 
será traçado um paralelo com alguns aspectos relevantes da obra de Edgar Morin, antropólogo, 
sociólogo e filósofo francês, que é considerado um dos principais pensadores contemporâneos e o mais 
importante teórico do campo de estudos da complexidade. A abordagem de Morin é conhecida como 
Pensamento Complexo ou Paradigma da Complexidade, a despeito de o referido autor afirmar que não 
aceita ser identificado como “teórico da complexidade”. Dentro dessa visão, a noção de autonomia do 
homem é complexa, uma vez que este se acha dependente de condições sociais e também culturais e a 
autonomia se nutre da dependência desses elementos. Para Morin, a mola propulsora do pensamento 
nunca deverá ser a busca de um fundamento último. O movimento que tem como objetivo promover a 
ciência tem sua origem na dúvida infindável, sempre aceitando a premissa de que é possível invadir e 
questionar a paisagem de saberes sedimentados e seguros. A complexidade conduz o homem à 
supressão da simplicidade, pois vem à tona exatamente a partir do momento que o pensamento 
simplificador falha. Enquanto este acaba por desintegrar o real, o pensamento complexo promove a 
integração dos modos simplificadores de pensar; no entanto, sempre rejeita as consequências redutoras, 
unidimensionais e mutiladoras. 

Palavras-chave: Paulo Freire, Edgar Morin, Humanização, Liberdade, Complexidade. 
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INTRODUÇÃO 

A criação de dispositivos de participação e controle social no início dos anos 1980 na 

França, em resposta aos anseios da população por maior envolvimento na construção das políticas 

públicas, ocasionou profundas mudanças na democracia francesa. Iniciativas como o orçamento 

participativo, debates e consultas públicas são um exemplo da abertura gradual para a participação 

da população, anteriormente restrita ao momento das eleições. Alguns autores falam do surgimento 

de uma democracia participativa e da mudança para uma retórica da proximidade (BLATRIX, 

1998; 2009; TAPIE-GRIME; BLATRIX; MOQUAY, 2007), no reconhecimento da capacidade do 

cidadão comum na tomada de decisão para a resolução dos problemas locais.  

O aumento do número de associações, sindicatos e coletivos se dá num contexto de 

desconfiança na democracia representativa, a incerteza de que os eleitos respondam às demandas 

diretas da população faz com que os cidadãos se organizem coletivamente para a resolução dos 

problemas. Em Paris, por exemplo, estima-se que mais de 700.000 pessoas trabalhem 

voluntariamente e a Mairie possui um plano de apoio que inclui a criação da plataforma digital 

chamada “Je m’engage” (VILLE DE PARIS, 2018) que permite aos habitantes localizar e ajudar as 

associações e ONGs da cidade . Blatrix (2009) aponta que a democracia representativa é capaz de 

incorporar esses dispositivos de participação popular, o que explicaria o incentivo dos agentes 

políticos à criação de novas associações e coletivos. 

Os Conselhos de Crianças e Jovens (CMEJ), criados inicialmente em comunas do Baixo 

Reno, têm por objetivo a formação e preparação dessa parcela da população para o exercício da 

cidadania, por meio da proposição e votação de projetos de interesse comum em plenárias. A 

pesquisa de Koebel (2000) na região da Alsácia mostra que o aprendizado nos conselhos tem 

despertado o interesse de muitos jovens pela vida pública, fazendo com que se candidatem aos 

conselhos municipais quando adultos ou que continuem a se engajar no processo democrático. 

O Conseil Municipal des Enfants (CME) é uma iniciativa da Mairie du 4ème 

arrondissement de Paris que permite às crianças escolarizadas na região, nas classes de CM1 e 

CM2 (faixa etária entre 9 a 11 anos), a participação em formações realizadas por associações e 

ONGs e a construção de um projeto coletivo, apresentado ao prefeito em sessão plenária ao final do 

mandato do CME, que pode ser renovado por até dois anos. As crianças se inscrevem com a 

autorização dos pais, apresentando ideias para um projeto que gostariam de realizar, e é realizado 

nas escolas um sorteio para a escolha dos conselheiros. 
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Com o apoio do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da CAPES, 

participamos de um projeto de pesquisa denominado “Petits Volontaires”, desenvolvendo 

atividades voltadas para o engajamento das crianças no Conseil Municipal des Enfants e a reflexão 

sobre o trabalho voluntário, sob a supervisão do professor Saadi Lahlou, professor de Psicologia 

Social na London School of Economics and Political Sciences (LSE) e diretor do Instituto de 

Estudos Avançados (IEA) de Paris. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para auxiliar as crianças do CME na reflexão sobre as atividades de formação e na 

construção de um projeto sobre vegetalização, utilizamos a metodologia denominada Etnografia 

Baseada em Evidência Subjetiva (no original SEBE), desenvolvida por Lahlou (2011; 2017), que 

consiste no registro em primeira pessoa do comportamento dos participantes, a partir do uso de uma 

microcâmera (denominada subcam) instalada nos óculos do próprio participante, com o intuito de 

obter um registro mais fidedigno da atividade e reduzir a influência do pesquisador durante a coleta 

dos dados. O registro em vídeo é utilizado posteriormente para reavivar a memória dos 

participantes, em uma entrevista replay (no original Replay Interview), na qual o participante é 

convidado a descrever e explicar ao pesquisador sua experiência subjetiva, o que pensou e sentiu 

durante a experiência com a subcam. 

Em reunião com a Mairie du 4ème antes do início do projeto, recebemos um planejamento 

com os temas e as associações responsáveis pela formação das crianças, o que motivou a construção 

do projeto de pesquisa. A escolha da vegetalização se deu pela proposição das crianças no ato de 

inscrição de projetos voltados para o tema da ecologia. Os encontros do CME são realizados 

quinzenalmente, respeitando o calendário escolar na França, que vai de setembro a junho, e no qual 

os períodos de férias são distribuídas ao longo do ano. As formações do CME iniciaram em 

setembro de 2019, com previsão de encerramento em março 2020, na sessão plenária em que as 

crianças deveriam apresentar o seu projeto coletivo. 

Na sessão de abertura, apresentamos o calendário de atividades e explicamos as regras para 

o trabalho coletivo: saber ouvir, respeitar a opinião do outro e participar de forma ativa. Também 

foi apresentada a metodologia de pesquisa, na tentativa de despertar  o interesse das crianças pela 

subcam, que seria utilizada por uma criança diferente a cada formação, para que tivéssemos dados 

suficientes para discutir coletivamente. Nossa proposta consistia em utilizar parte do tempo 
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reservado para a construção do projeto para refletir sobre as formações e o seu impacto para a 

atividade no CME. Assim, cada criança teria a oportunidade de usar a subcam pelo menos uma vez. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Teoria da Instalação desenvolvida por Lahlou (2017; 2019) considera que o 

comportamento humano em sociedade é determinado e regulado pela dinâmica de forças em três 

níveis: físico, psicológico e social. A atividade humana se dá em instalações, unidades de contexto 

que existem no cruzamento desses três níveis, e permitiriam a análise e intervenção para a 

modificação do comportamento. O primeiro nível se refere às possibilidades de ação oferecidas 

pelo ambiente imediato, o autor utiliza a noção de affordances (conceito que não possui equivalente 

direto na língua portuguesa) para sinalizar as condições físicas em que se dá a atividade. O segundo 

nível, denominado de psicológico, refere-se às competências subjetivas dos agentes, podendo ser o 

conhecimento (ou as representações sociais) que são ativadas pelo contexto. Esse nível está 

diretamente relacionado à educação e a cultura, pois toda representação ou cognição encontrada nos 

indivíduos possui seu equivalente no grupo social, e é por meio desses processos que os indivíduos 

aprendem o que fazer, como devem se comportar em determinado contexto. Sem a competência 

necessária, o indivíduo está sujeito às consequência de externalidades negativas, incluindo punições 

e sanções, que fazem parte do terceiro nível, no qual se encontram as leis e o regulamento social. 

Para o autor, qualquer intervenção que se pretenda duradoura necessita abordar as três dimensões, o 

que explicaria o insucesso de algumas políticas públicas e campanhas de saúde. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Considerado o CME como uma instalação, as dimensões físicas e sociais estariam 

contempladas na estrutura e legislação do conselho, porém faltaria às crianças as competência 

necessárias para exercer o papel de representantes de suas escolas. Foram realizados 6 encontros de 

2 horas e meia, dedicados às formações ministradas por associações, como a Cruz-Vermelha e os 

Sapeur-Pompiers,  a exemplo das formações desenvolvidas com adultos, com o objetivo de torná-

los “cidadãos ativos”. A ideia é ter cidadãos capazes de atuar em situações de crise cada vez mais 

comuns na cidade, tais como enchentes, atentados e ondas de calor (canicule), diminuindo a 

demanda direta de instituições públicas. 

As propostas das crianças no ato de inscrição mostram a sua capacidade em identificar 

problemas que afetam o 4ème arrondissement, localizado na região central de Paris, como a falta de 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1096 

arborização e de espaços lúdicos, a coleta seletiva, o desperdício alimentar e o combate à violência 

e discriminação nas escolas. No entanto, a resolução dos problemas locais necessita da ação 

coletiva e foram realizados 4 encontros de 2 horas e meia para a construção de um projeto de 

vegetalização. Por exemplo, em uma das atividades realizadas, pedimos às crianças que fizessem 

um acróstico com as palavras Solidarité e Volontaire inicialmente sozinhas, o que levou cerca de 10 

min, depois em grupo realizamos a mesma tarefa, e elas construíram um acróstico em apenas 2 min. 

Utilizamos a citação de Rudyard Kipling no Livro da Selva: “a força do lobo está na matilha e a 

força da matilha são os lobos” para refletir sobre a eficiência do grupo.  

Para a vegetalização e arborização do espaço público em Paris, a prefeitura desenvolveu 

uma plataforma denominada <végétalisons.paris.fr> que permite às pessoas localizarem os jardins 

nos arredores para regar e cuidar das plantas. Também é possível submeter um projeto para um 

“permis de végétaliser”, uma autorização da prefeitura por até três anos para plantar e vegetalizar 

determinado local da cidade. Apresentamos a plataforma às crianças do CME e visitamos a Maison 

du Jardinage, órgão responsável pelo acompanhamento dos projetos da plataforma digital. As 

crianças escolheram uma calçada na rua Petit Musc no 4ème arrondissement para realizar o projeto, 

na intenção de torná-la mais ecológica e agradável. Utilizamos desenhos e fotos do local para a 

construção de um croqui do projeto de vegetalização, para visualizar como seria o resultado final do 

projeto. Um dos facilitadores auxiliou as crianças no preenchimento dos formulários disponíveis 

online e o projeto deverá ser apresentado na sessão plenária do CME no final de março de 2020.  

CONCLUSÕES 

Experiências como as relatadas na pesquisa de Cortessis, Guisan e Tsandev (2009) sobre a 

atividade voluntária entre os jovens da Suíça, mostram que o espaço associativo pode se constituir 

como um ambiente propício de aprendizagem não-formal, pois a atividade em ONGs e associações 

não requer competências prévias e não há exigências de produção e resultados como ocorre na 

escola e no mercado de trabalho. A partir do relato de jovens engajados em associações e coletivos, 

as autoras identificaram as competências sociais e transversais desenvolvidas que esse trabalho 

desenvolve, tais como autoconfiança e organização do tempo, que podem influenciar positivamente 

o percurso e a trajetória dos jovens. Existe no país uma iniciativa para o reconhecimento e 

certificação da experiência como forma de valorizar o trabalho que esses jovens desenvolvem no 

ambiente associativo. 
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Acreditamos que a experiência do Conseil Municipal des Enfants na França possibilita às 

crianças o exercício da cidadania, por meio da participação em uma instância democrática, que 

reforça a importância da atividade coletiva para a resolução dos problemas locais. Porém, as 

crianças necessitam de atividades concretas e da supervisão de facilitadores mais experientes para 

desenvolverem as competências necessárias para o trabalho coletivo. Estabelecer um percurso 

organizado de atividades e etapas a serem seguidas permite acompanhar e avaliar o projeto 

desenvolvido, facilitando o feedback e a reflexão entre as crianças e os facilitadores. Ao final do 

projeto, esperamos ter material para discutir as condições que favorecem o engajamento das 

crianças no trabalho coletivo, permitindo a pesquisa e a construção de propostas voltadas para o 

cenário brasileiro, cientes da diversidade de contextos que compõem um país como o Brasil. 
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ANEXOS 

 
Figura 1. A Teoria da Instalação 

Resumo 

A criação de instâncias de participação e controle social no início dos anos 1980 na França, em resposta 
aos anseios da população por maior envolvimento na construção das políticas públicas, ocasionou o 
surgimento de uma democracia participativa “à francesa”, com características próprias. Os Conselhos 
de Crianças e Jovens, criados inicialmente em comunas do Baixo Reno na região da Alsácia, têm por 
objetivo a formação e preparação para o exercício da cidadania, promovendo a participação de crianças 
e jovens na proposição e votação de projetos de interesse comum. O Conseil Municipal des Enfants (CME) 
du 4ème arrondissement de Paris permite às crianças escolarizadas nas escolas da região, na faixa etária 
entre 9 a 11 anos, a participação em formações realizadas por associações e ONGs e a construção de 
um projeto coletivo para o bairro, apresentado ao prefeito ao final do mandato. Com o apoio do 
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da CAPES, estamos realizando um projeto de 
pesquisa-ação sobre o engajamento das crianças no Conseil Municipal des Enfants e a sua percepção do 
trabalho voluntário, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados (IEA) de Paris, no período de 
setembro de 2019 a março de 2020. Utilizando a metodologia denominada Etnografia Baseada em 
Evidência Subjetiva, desenvolvida pelo professor Saadi Lahlou, registramos a interação das crianças 
com os representantes das associações e os auxiliamos na construção de um projeto de vegetalização 
para a rua de Petit Musc, no 4º Arrondissement de Paris. Os resultados da pesquisa têm apontado que 
embora as crianças do CME conheçam os problemas locais, elas necessitam de instrumentos que 
permitam a resolução coletiva desses problemas, e a metodologia de aprendizagem por projeto oferece 
uma alternativa para a abordagem de situações concretas de forma lúdica, o que favorece o 
engajamento e o exercício da cidadania. 

Palavras-chave: democracia participativa; educação para a cidadania; teoria da instalação; engajamento. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é um recorte de uma tese de doutoramento, na qual venho investigando 

as lutas e a organização de mulheres e famílias em torno da manutenção de uma escola pública 

municipal em sua comunidade rural. Tal investigação ganha materialidade a partir das articulações 

e insurgência das mulheres frente ao poder público, quando este quis fechar a unidade escolar, 

medida contra a qual elas se posicionaram.  

Essas mulheres – mães, avós, tias, primas, irmãs das crianças matriculadas na escola e outras 

que foram alunas e residem na comunidade - , com diferentes ligações entre si e com a escola, se 

articulam por compreenderem a instituição como um bem público, podendo seu fechamento causar 

diversos danos à comunidade, como crianças fora da escola, dificuldades para seguir com a 

escolarização e, de maneira mais geral, a perda de um importante espaço de encontros, convivência, 

troca de saberes e elaboração de novos conhecimentos. 

Contudo, o projeto moderno/colonial de escola, ancorado na “Colonialidade do poder” 

(QUIJANO, 2005) e na “Colonialidade do saber” (LANDER, 2005) coloca em xeque a 

possibilidade de uma escola pública com participação popular. Tal projeto de escola se assenta na 

monocultura do saber, na padronização dos percursos escolares e em um currículo eurocentrado, o 

que torna necessário eliminar projetos populares de escola que buscam a valorização dos sujeitos e 

suas diferenças, seus contextos de pertencimento e percursos escolares autônomos. 

Uma proposta de escola com participação popular, tal qual vemos nessa unidade, se articula 

aos processos de “Educação Popular” (BRANDÃO, 2006) e a construção de uma educação/escola 

com e para o povo. Nesse contexto, por se tratar de uma escola circunscrita no meio rural, com um 

grupo de famílias que vive do trabalho com a terra e indica a necessidade de cuidar e preservar sua 

comunidade, reivindicamos para a escola uma “Educação do Campo” (CALDART, 2008), a fim de 

que sua materialidade de origem seja um dos pilares do seu projeto político pedagógico e possibilite 

o reconhecimento de sua história e lutas. 

Ao mergulhar nessas questões, ficou evidente a necessidade de pensar, dentro da pesquisa 

qualitativa, formas mais participativas de constituir a pesquisa em educação, no cotidiano da escola. 

Foi aí que busquei apoio nas bases da Educação Popular latino-americana, sobretudo nas 

experiências de Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão, Osmar Fávero e Orlando Fals Borda, 

chegando a uma aproximação com a pesquisa ação participante e às formas de os sujeitos 

participarem ativamente de todo processo da investigação. 
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A PESQUISA E SEUS MOVIMENTOS: PLANEJAMENTO, AÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Desde o início da pesquisa, nas rodas de conversas, as participantes se integraram à proposta 

e ao desenvolvimento do trabalho, sugerindo caminhos e possibilidades de realização. Desse modo, 

fizeram da pesquisa um processo educativo, um dispositivo político-pedagógico de reflexão e 

possível resolução do problema que afligia a comunidade. 

M: Escola fechada é criança longe da gente! 

B: E tem algumas crianças que não vão poder começar a estudar.  

X: A gente precisa fazer alguma coisa. 

P: E o que vocês sugerem? 

E: Temos que conversar com o pessoal lá de fora [referindo-se à Secretária de 

Educação e sua equipe]. 

P: Lembro que M, há um tempo atrás, havia sugerido fazermos um jornal. Retomamos 

essa ideia? 

B: Um jornal sobre a escola seria ótimo1. 

Assumir a pesquisa ação participante para mim foi compreender a necessidade de estar 

aberto ao novo. Efetivamente ocorria participação do coletivo de mulheres em prol da manutenção 

da escola. Participação que passei a compreender como partir-para-a-ação e tomar-parte-na-ação. 

Assim, essas mulheres rompiam com a passividade e pronunciavam a própria palavra, repleta de 

desejos e anseios a partir de uma análise crítica da própria realidade.  

 A pesquisa participante constituída a partir das reflexões da realidade concreta dos grupos 

populares busca efetivar a vinculação da pesquisa com as ações sociais e políticas desenvolvidas 

por grupos marginalizados e, com isso, dar visibilidade a um saber marginalizado, a um 

conhecimento fronteiriço, que se coloca na perspectiva de problematizar e transformar a realidade 

concreta. 

 Nesse sentido, as mulheres propunham ações como a elaboração de um jornal para inscrição 

dentro de uma “economia escriturística” (CERTEAU, 2009) de suas memórias, fruto das 

experiências com a escola, mas também o uso desse material escrito como um canal de 

comunicação e instrumento narrativo das histórias, lutas e organização em torno da escola pública 

 
1 As letras M, B, X, E representam as participantes e a letra P representa o pesquisador. O trecho foi 
selecionado de uma das rodas de conversas realizada no desenvolvimento da pesquisa de campo. 
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na comunidade. Outro movimento importantíssimo proposto por elas foi a realização de uma roda 

de conversas com a representante do poder público municipal – a Secretaria de Educação, para que 

pudessem dialogar e expor suas reivindicações, medos, angústias e anseios com relação à escola e 

aos processos de escolarização de seus filhos e filhas. 

 Bosco Pinto (1989), ao refletir sobre a pesquisa ação, apresenta às seguintes implicações 

dela para as classes populares: acesso ao conhecimento técnico-científico; possibilidade de gerar 

novas formas de participação; e organização dos sujeitos como agentes de sua 

transformação/libertação.  

 Diante do vivido no processo investigativo, compreendo que a pesquisa ação participante é 

um instrumento de aproximação entre pesquisador e sujeitos que com ele dialogam, pois aposta na 

relação sujeito-sujeito, uma relação horizontal, dialética e dialógica que busca o encontro com a(s) 

questão(ões) dos sujeitos envolvidos no processo. Assim, pesquisador e participantes buscam 

formas de resolver os problemas presentes na realidade, por compreenderem que ele – o 

pesquisador – tem possibilidade de ajudar o grupo a alargar suas experiências por meio da ação 

organizada e sistemática. Assim, ao se assumirem como participantes da pesquisa e, se colocarem o 

desafio de resolver um determinado problema, ocorre a produção coletiva de conhecimentos que 

concorrem para os processos de conscientização e libertação defendidos por Freire. 

A PESQUISA E SEUS CAMINHOS: AÇÕES E PROCEDIMENTOS  

A realização dessa pesquisa ação participante no cotidiano da escola só foi possível pelo fato 

de as participantes reconhecerem a pesquisador como alguém pertencente à escola e que 

compreende suas questões e lutas em torno de uma escola pública municipal de qualidade na 

comunidade rural. O fato de ser “professorpesquisador” (ALVES e GARCIA, 2002) na escola foi 

condição sine qua non para apreensão da questão na realidade vivida na escola e aceite do grupo de 

mulheres para encaminhar a problemática articulada a uma pesquisa acadêmica. 

Nesse sentido, tomo as mulheres – representantes das famílias – como principais 

interlocutoras, reconhecendo seu lugar de fala e a educação do campo a partir da perspectiva da 

Educação Popular (BRANDÃO, 2006), entendendo como um compromisso ético-político-

pedagógico de construção de um projeto educativo com e para o povo. Tal projeto se contrapõe ao 

projeto moderno de escola, ao se estruturar a partir da materialidade de origem dos sujeitos, 

tomando sua realidade como pilar e horizonte para discussões e busca por transformações. 
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O diálogo na perspectiva freireana é o que perseguíamos em nossas rodas de conversas, a 

fim de que a insurgência epistêmica e a insubmissão dos sujeitos das classes populares fossem 

compreendidas para além de rebeldia, mas como possibilidade de ser e estar no mundo. 

Possibilidade crítica e criativa que potencializa a elaboração coletiva de conhecimentos e a 

assunção de sujeitos políticos coletivos. 

O diálogo como um princípio metodológico me levou às rodas de conversas 

(WARSCHAUER, 2001) em que as inquietações, desejos, questionamentos das participantes 

apareceram e serviram de pistas para ir compreendendo que as famílias estavam/estão pautando a 

necessidade de uma educação que instrumentalize as crianças e a própria comunidade para interferir 

no e com o mundo pronunciá-lo. As rodas de conversas possibilitaram encontros com os temas 

(pensados aqui como temas geradores daquele grupo de famílias) que, de certa forma, incomodam 

cada pessoa envolvida na pesquisa, explicitando também certos desencontros das famílias com 

algumas questões que estão presentes no cotidiano da escola. 

Esses temas proporcionaram diversas discussões que atravessaram diferentes rodas de 

conversas até chegarmos às duas rodas finais com a presença da Secretária de Educação – como 

representante e responsável pela gestão municipal da educação e da Presidenta do Conselho 

Municipal de Educação – responsável pela articulação e mediação entre a sociedade e a gestão da 

educação municipal. Dentre os temas, destaco: a organização das turmas multisseriadas, a 

organização da escolarização em ciclos de aprendizagens, a possibilidade de fechamento da unidade 

escolar, o fato de as crianças saírem da escola antes de concluir a primeira etapa do Ensino 

Fundamental e a necessidade de repensar a educação oferecida pela escola às crianças da 

comunidade. 

A PESQUISA E SUA PRODUÇÃO: INSURGÊNCIAS E LUTAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS 

 Uma pesquisa ação participante com o cotidiano de uma escola pública, que parte da 

participação popular como eixo articulador e propulsor de sua produção, por si só, já se coloca no 

cenário educacional atual como um grande “acontecimento” para a efetiva construção de uma 

educação para o povo. Porém, outros aspectos precisam ser considerados como relevantes, ao 

realizar esse tipo de pesquisa: a apropriação e o partir para a ação das participantes, a insubmissão e 

insurgência diante do destino certo – o fechamento da unidade escolar e, por fim, a assunção de 

sujeitos políticos coletivos e sua força criadora de uma nova realidade, transformada, mais justa e 

quiçá democrática. 
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 As demandas das famílias se relacionam à necessidade de esclarecimento sobre a dinâmica 

da escola e as formas de se organizar pedagogicamente, o que nos permite questionar a forma de 

participação, via de regra realizada por meio da representação, como no caso dos Conselhos 

Escolares. Com relação a isso, a própria pesquisa em seu âmago nos mostrou como as participantes, 

sujeitos das classes populares, anseiam por participação direta no cotidiano da escola, influindo em 

seus processos decisórios. 

Outras questões relevantes que apareceram no movimento da pesquisa foram: as 

expectativas das famílias com relação à escola e a própria escolarização das crianças, a necessidade 

de manter uma unidade escolar na comunidade oferecendo Educação Infantil e o primeiro segmento 

do Ensino Fundamental, a permanente formação das professoras e professores para atuar numa 

localidade rural e que tomem essa realidade como diretriz do seu trabalho, ou seja, com uma 

aproximação da escola aos pressupostos pedagógicos da Educação do Campo. 

Ao apontar essas questões/reivindicações, as participantes operam num movimento de 

insurgência, ao tomar a palavra e mostrar ao poder público que são sujeitos políticos coletivos que 

refletem acerca da realidade e projetam alternativas para transformá-la, além de se moverem 

politicamente, ao proporem a reformulação do trabalho pedagógico da escola, indicando a 

necessidade de uma articulação político-pedagógico com a Educação do Campo. 

A Educação do Campo é muito mais ampla do que educação escolar. Fazer essa 

redução é extremamente grave porque tira a dimensão do conflito, da luta de classes, 

reduzindo-a aos processos de ensino aprendizagem que ocorrem no ambiente escolar. 

Estes processos são importantes e é necessário incidir sobre eles, pois ao fazer isso, 

também incidimos sobre como vai se constituindo a leitura de mundo dos educandos - 

apesar de ser muito mais que isso o desafio e a tarefa da Educação do Campo 

(MOLINA, 2015, p. 382). 

Nesse sentido, as lutas cotidianas imersas em tensões, disputas, conflitos e negociações 

mediados pelo diálogo inscrevem o movimento dessas mulheres em prol de uma escola pública em 

sua comunidade rural como um movimento de constituição de uma Educação do Campo nessa 

escola e comunidade. Compreender a legitimidade desse movimento é compreender os pressupostos 

epistemológicos da Educação Popular e da Educação do Campo como um dispositivo político-

pedagógico de uma educação pública que atenda aos anseios dos sujeitos reais que estão na escola. 

Para tal, é necessário considerar a realidade concreta e a dinâmica social que a constitui. 
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CONCLUSÕES 

A participação popular na pesquisa acadêmica é compreendida também como um 

movimento da Educação Popular, uma vez que permite aos sujeitos oriundos das classes populares 

compartilhar e ampliar seus modos de ver, ser e estar no mundo. Com sua participação, a pesquisa 

assume outros contornos, caracterizando-se, cada vez mais, como um espaço político-pedagógico 

de formação e lutas coletivas. 

A educação escolar resiste graças ao empenho das famílias, sobretudo às mulheres que, 

nesse movimento de insurgência, pronunciam suas “palavrasmundo” (FREIRE, 2005), através das 

rodas de conversas, produção de jornais, reflexões sobre a escola e a vida e busca permanente de 

transformação da realidade para que possam continuar mantendo seus filhos e filhas próximos 

sendo educados na escola da comunidade. 

A participação das mulheres, no cotidiano escolar e neste trabalho investigativo, tem nos 

mostrado o quanto a participação direta dos sujeitos impacta na forma de a escola organizar-se 

pedagogicamente e exige abertura de espaço para que se efetive uma gestão democrática na escola 

pública. Isso contribui para a reorganização dos processos educativos na escola e comunidade, 

afirmando-os como mais horizontais, dialógicos e democráticos.  
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Resumo 

Este trabalho visa discutir a participação popular na pesquisa acadêmica realizada em uma escola 
pública municipal em uma comunidade rural. Objetiva-se compreender a organização política e 
democrática das mulheres e suas lutas em torno da manutenção da escola na localidade, uma vez que 
ela se constitui em lócus privilegiado para educação das crianças e adolescentes. Nesse contexto, 
levantar questões a respeito da apropriação da pesquisa pelas participantes e como esse movimento faz 
com que a pesquisa assuma seus interesses e demandas ocupam centralidade nessa discussão. As 
insatisfações, descontentamentos, desejos coletivos e possibilidades de insurgências são colocados, nas 
rodas de conversas realizadas e que serviram como instrumento para o levantamento e discussão dos 
dados da realidade concreta das participantes, bem como das articulações em torno da necessidade de 
buscar interlocutores para além dos muros da escola, a fim de resolver a situação que as afligia. 
Partimos dos pressupostos da Educação Popular que apontam a necessidade de uma educação com e 
para o povo e fomos assumindo a pesquisa ação participante, realizada no cotidiano da escola com a 
participação das mulheres da comunidade, e que traz, como uma de suas contribuições, a possibilidade 
de uma efetiva participação dos sujeitos na pesquisa para a resolução de seus problemas e demandas. A 
participação popular foi fundamental para a definição dos movimentos da pesquisa e seu caráter 
dialético e dialógico, o que possibilitou impactar o poder público municipal na forma de se relacionar 
com as participantes e também em como concebe a gestão democrática da escola pública e a própria 
ideia de participação das famílias em seu cotidiano.  

Palavras-chave: Educação Popular; Pesquisa ação participante; Educação do campo; Participação 
popular; Cotidiano escolar; 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho parte de nossas inquietações a respeito do processo de formação docente 

e constituição do ser professor, mais especificamente, do ser professor de Química.  O que constitui 

o professor de Química? Como teoria e prática docente se articulam, “disputam” o espaço 

formativo, e contribuem para a formação docente em Química? Como as políticas públicas 

contribuem para a formação do docente de Química? Como o professor de Química se compreende 

no espaço escolar? Como compreende seu papel social e seu papel na cultura escolar?  

 Esses questionamentos estiveram presentes durante todo nosso percurso formativo na 

graduação em Licenciatura em Química, e continuaram presentes em nossa atuação no ambiente 

escolar como docente desta disciplina (há alguns anos).  

Algumas pistas para responder essas inquietações nos foram fornecidas durante o caminho 

que nos trouxe até a pesquisa que desenvolvemos e comunicamos, em partes, nesse encontro.  

Em estudo anterior (SILVA, 2016) começamos a compreender como as políticas públicas de 

formação docente apresentavam o papel desse profissional. Constatamos que, embora ao longo dos 

anos as orientações curriculares tenham caminhado para uma posição mais crítica em relação à 

formação do docente de Química, estas ainda privilegiam os conhecimentos científicos (a parte 

teórica da formação) em detrimento dos saberes oriundos da prática docente. Isto pode formar 

excelentes químicos (técnicos), entretanto, a formação para a docência fica fragilizada. Neste 

contexto, perceber a escola como espaço de produção de conhecimento e cultura próprios, e a si 

mesmo como produtor de saberes, é tarefa cada vez mais difícil para o docente em formação.  

Assim, de modo geral, as orientações e políticas de formação docente reduzem os saberes 

profissionais e experienciais do professor a um conjunto de competências e habilidades 

relacionados à gestão da sala de aula e não ao processo de produção de conhecimento no ambiente 

escolar. Isto, além de prejudicar a formação do professor, acentua os processos de flexibilização da 

carreira docente e aponta para um acentuado processo de “desprofissionalização” do trabalho desse 

profissional, pois efetivamente reduz sua função a de um técnico. Quadro que percebemos 

atualmente, de maneira cada vez mais explícita, no contexto brasileiro, uma vez que o processo de 

desmonte e precarização da educação, em especial da educação pública, segue vertiginosamente 

acelerado em todos os níveis educacionais, baseado na face mais perversa do neoliberalismo e 

neoconservadorismo, amparado e fortalecido pelo avanço da extrema direita em todo mundo.  

Entretanto,  
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(...) a despeito de todo o pessimismo que este quadro parece anunciar, as escolas e as 

aulas de Biologia, como as das demais disciplinas, permanecem como oficinas de 

práticas que mais as afirmam como o reduto da esperança e do labor do que o lugar da 

inoperância. Isso não é trivial e cabe indagar o que continua provocando nos 

professores, nas mais diferenciadas fases do exercício profissional, e em condições 

desfavoráveis, o desejo de perseguir o desafio a que se refere António Nóvoa de 

organizar suas aulas tendo como horizonte alunos que não veem interesse na escola. 

Há de se considerar que há na docência uma dimensão moral (e não moralizante) e 

ética que movimenta os professores a perseguir finalidades mesmo quando a 

adversidade parece negar o sentido de sua profissão. Há de se pensar que os 

professores constroem suas práticas – e as disciplinas escolares com as quais 

organizam seu trabalho e são por ele organizadas –, tomando como referência seu 

crescimento pessoal e profissional (SELLES, 2015, p. 102). 

Moreira (2010) afirma que “(...) em períodos de crises, a preocupação com a prática precisa 

intensificar-se, já que ela se torna, segundo Lather (1991), o motor da inovação. Em outras palavras, 

trata-se de defender a centralidade da prática nos estudos (...)” (p.110). 

Embora Moreira esteja se referindo à crise entre a teoria crítica do currículo e as 

perspectivas pós-modernas (pós-estruturalismo, decolonialismo, etc) sua inferência não deixa de ser 

relevante e se aplicar ao momento de crise social, educacional e trabalhista que vivemos. É nesse 

momento que as micro-histórias, as histórias cotidianas dos sujeitos singulares, possibilitarão 

mudanças mais profundas, pois estas não existem em nenhuma parte a não ser pela ação dos atores 

que, na lógica dos contextos peculiares da sua experiência social, se esforçam para garantir para si 

um lugar, isoladamente e/ou com outros (REVEL, 2010, p.444) 

 Não tencionamos com isto desvalorizar a teoria ou minimizar sua importância nos processos 

de ensino-aprendizagem que se materializam no ambiente escolar. Todavia, em consonância com 

Lefèbvre (1979, p.27, apud MOREIRA, 2010, p. 110), é preciso que a teoria e pratica estejam 

plenamente articuladas, pois “a coerência abstrata, a demonstração teórica desligada da atividade 

social e da verificação prática não tem nenhum valor”. Ou dito de outra maneira, “a teoria tem que 

ser feita, tem que se tornar uma forma de produção cultural; ela não é um mero armazém de insights 

extraídos dos livros dos ‘grandes teóricos’” (GIROUX, 1995, p.97, apud MOREIRA, 2010, p.111, 

aspas do autor). Assim, é preciso que reconheçamos que o ensino é espaço de diálogo, um lugar na 

fronteira entre o conhecimento acadêmico, o conhecimento escolar e os processos de significação e 

ressignificação dos conhecimentos científicos. Nessa fronteira, muito frequentemente, os docentes 
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mobilizam aspectos de suas vidas, dentro e fora do ambiente escolar, e, consequentemente, de seus 

processos identitários para realizar o que Monteiro e Penna (2011) chamam de “negociação de 

distâncias entre sujeitos”, neste caso professor e aluno, e entre sujeito e conhecimento (aluno e 

conhecimento químico). Logo, é preciso considerar que uma das fontes dos saberes docentes é a 

própria experiência pessoal, são as histórias de vidas docentes, formadas pelas múltiplas dimensões 

da vida pessoal e profissional do professor. Neste sentido, “refletir a prática profissional é uma 

forma de interpelar o espaço conflituoso em que se constrói a identidade e em que se elaboram 

modos de ser e estar na profissão” (NUNES, sd). 

Por isso, nos perguntamos: como os docentes de Química, atuantes na escola básica, 

constroem seus processos identitários a partir de sua agência em sala de aula? Como a articulação 

entre saberes disciplinares e experienciais contribuem para a formação desses processos 

identitários? Em que medida as políticas públicas educacionais influenciam na formação dos 

processos identitários do docente de Química? 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Como projeto de tese o texto é dividido em dois capítulos teóricos. Um que discute, com 

auxílio de Hall (2014, 2011, entre outros), Woodward (2014) e Canclini (2015), os processos 

identitários dos docentes de Química. E outro que discute os processos de formação e atuação 

docente, mais especificamente dos docentes de química. Neste capítulo usaremos como referenciais 

teóricos Paulo Freire em diálogo com autores do ensino de Química, como Santos, Maldaner, 

Schnetzler e Chassot. Além da metodologia e dos referenciais teóricos que a fundamenta. 

Nesta comunicação me atenho a discutir um pouco o enfoque biográfico narrativo que está 

fundamenta os procedimentos metodológicos que apresentamos e discutimos. Esse enfoque se 

enquadra no paradigma contemporâneo que compreende os sujeitos e suas narrativas como uma 

construção sócio histórica, na qual os sujeitos constituem a sociedade e o mundo a partir de seus 

papéis e atos no mundo social (DELORY-MOMBERGER, 2012). Ou ainda, como sintetiza Franco 

Ferrarotti (1988 apud NÓVOA, 1995, p.18), no paradigma contemporâneo  

O homem [sic] é o universal singular. Pela sua práxis sintética, singulariza nos seus 

atos a universalidade de uma estrutura social. Pela sua atividade 

destotalizadora/retotalizadora, individualiza a generalidade de uma história social e 

coletiva. Eis-nos no âmago do paradoxo epistemológico que nos propõe o método 

biográfico. [...] Se nós somos, se todo indivíduo é a reapropriação singular do 
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universal social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da 

especificidade irredutível de uma práxis individual.  

Desta maneira, as narrativas biográficas assumem o papel de possibilitar a reflexão 

individual e coletiva sobre a autonomia dos sujeitos envolvidos nos diversos processos do tecido 

social. No caso dos professores, especificamente, as narrativas biográficas permitem reivindicar a 

dimensão pessoal de seu ofício, expressando a complexidade e a singularidade do ato educativo e 

das relações de poder existentes no ambiente escolar, se constituindo assim um dos modos possíveis 

de se agir politicamente (BOTÍA, SEGOVIA e CRUZ, 2001). Isto porque, durante o processo 

educativo não é possível separar o ser (indivíduo) do ser professor. Ou ainda, entendemos que a 

dimensão pessoal é fator crucial para o desenvolvimento profissional do professor, para a 

compreensão crítica de seu ofício, de seu papel social e do próprio processo educativo. Em outras 

palavras, conhecimento e sujeito são indissociáveis. Assim, o processo de produção de 

conhecimento está relacionado aos percursos formativos dos processos identitários individuais em 

um ambiente social coletivo. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos que utilizaremos para produção das narrativas serão 

divididos em três etapas: na primeira etapa proporemos a confecção de um memorial, no qual os 

docentes exporão suas trajetórias pessoais, profissionais e acadêmicas, enfim, narrarão suas estórias. 

Optamos pela construção do memorial como primeiro momento narrativo porque os sujeitos de 

nossa pesquisa não possuem um relacionamento pessoal com a pesquisadora. Assim, acreditamos 

que uma primeira entrevista pode causar certo desconforto e por isso inibir a narrativa dos sujeitos. 

A segunda etapa será a realização de entrevista individuais e semiestruturadas. Segundo Fraser e 

Gondin (2004) a entrevista é uma forma de interação na qual os atores sociais buscam dar sentido à 

realidade que os cerca. Em outras palavras, a entrevista semiestruturada é uma comunicação verbal 

que busca compreender de qual perspectiva o outro fala, quais são os significados e valores que 

sustentam sua fala, que discursos estão nelas imbricados. Em um trabalho de pesquisa qualitativo, 

como o nosso, que busca explorar as diferentes perspectivas de um objeto de estudo, um elevado 

número de entrevistados é pouco efetivo para responder à pergunta de pesquisa, uma vez que pode 

gerar, entre outras coisas, um volume de dados tão grandes que não possam ser avaliados em tempo 

hábil. Sendo assim, uma entrevista semiestruturada permite “uma espécie de mergulho em 
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profundidade” (DUARTE, 2004, p.215) em universos sociais específicos, melhor realizado em um 

número reduzido de entrevistados. Em nosso caso trabalharemos 4 docentes.  

A terceira etapa será a realização de uma roda de conversas, um grupo focal, cujo objetivo é 

promover um novo momento de problematização sobre as múltiplas dimensões da agência docente 

e a formação dos processos identitários entre os participantes de nossa pesquisa. Além de 

possibilitar o surgimento de ideias, preconceitos, estereótipos, dissonâncias e concordâncias que 

não apareceram nas entrevistas individuais. De modo geral, entende-se que os grupos focais são 

espaços privilegiados para a compreensão das concepções de um grupo específico, revelando 

dimensões nem sempre exploradas pelas demais técnicas convencionais de coleta de informações 

(BACKES et al., 2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fazer considerações finais de um projeto em andamento não é tarefa fácil. Talvez 

devêssemos fechar esse trabalho afirmando o potencial das narrativas autobiográficas para nos 

auxiliar a compreender os sujeitos, seus espaços de atuação e produção de conhecimentos. 

Entretanto, é mais importante salientarmos que esta comunicação se constitui em mais um espaço 

de discussão entre pares. Movimento necessário à toda pesquisa acadêmica. Assim, ao terminar essa 

comunicação afirmamos que novas metodologias são necessárias para compreender o complexo 

universo que é a escola. Da mesma maneira, o atual contexto sócio histórico nos convida a pensar 

essas novas metodologias coletivamente. Portanto, mais que buscar encerrar nossa “fala”, 

objetivamos, com esta comunicação, iniciar novo diálogo e refletir nosso fazer na pesquisa 

coletivamente.   
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Resumo 

O presente trabalho busca comunicar uma pesquisa de doutorado em andamento. Essa pesquisa 
objetiva compreender os processos identitários de docentes de química atuantes na Educação Básica no 
Rio de Janeiro. São perguntas norteadoras dessa pesquisa: como os docentes de Química, atuantes na 
escola básica, constroem seus processos identitários a partir de sua agência em sala de aula? Como a 
articulação entre saberes disciplinares e experienciais contribuem para a formação desses processos 
identitários? Em que medida as políticas públicas educacionais influenciam na formação dos processos 
identitários do docente de Química? Para responder essas questões trabalharemos com as narrativas 
autobiográficas de docentes de química que lecionam, obrigatoriamente, a disciplina Química na escola 
de Educação Básica. Compreender os processos identitários desses docentes e sua construção, a partir 
dos próprios autores/narradores (os próprios docentes), nos auxilia a compreender a formação e 
atuação desses profissionais e também os processos educativos que se materializam nas salas de aula. 
Comunicar este trabalho, ainda em construção, nos permite mais um momento de discussão sobre uma 
nova maneira de compreender a atuação docente: através das narrativas autobiográficas. 

Palavras-chave: Processos identitários docentes; Narrativas; Ensino de Química; Educação Básica. 
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INTRODUÇÃO 

Tendo em mente que a extensão universitária  deve fomentar o encontro entre  a 

universidade e a sociedade, como forma tanto de levar o conhecimento até a sociedade, quanto no 

de realimentar suas práticas acadêmicas, em diálogos constantes, entendemos também que para 

além de revitalizar as práticas de ensino, contribui tanto para formação profissional de seus 

acadêmicos e egressos, quanto renova os trabalho docente, o que pode alavancar iniciativas no 

sentido de geração de novas pesquisas pela aproximação com novas possibilidades de objetos de 

estudo, o que de certa maneira garante também a interdisciplinaridade.  

Diante disso, depreendemos, antes de mais nada, que a extensão universitária assume 

importante papel na formação acadêmica e entendendo que: 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e 

outros setores da sociedade” (BRASIL, 2012, p.28) 

Compreendemos o quanto se faz importante refletir sobre sua efetiva elaboração e realização 

para as comunidades acadêmicas e escolares, quando pensamos em formação (continuada) de 

professores.   

A partir da compreensão de projeto de extensão:  

Os professores, como seres intimamente ligados aos processos de aprendizagem na 

escola, ora alunos, ora docentes, vivenciam a realidade escolar durante a maior parte 

de sua vida. É nesse contexto, e a partir dele, que os profissionais da educação 

formam-se; em termos freirianos, leem o mundo. Nesse sentido, a análise de seu 

espaço escolar é necessária para compreendê-lo e fazer o confronto com outras 

realidades, pois ler o mundo implica ter conhecimentos que fundamentem essa leitura. 

(ALVORADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010, p. 370) 

Percebemos que as leituras de mundo devem ser observadas durante um processo de 

formação docente, seja ele continuado, seja ele de formação inicial, pois, de acordo com Machado 

et al (2019) a formação continuada está ou deveria sempre estar ligada ao desenvolvimento da 

escola, do ensino, do currículo e da profissão docente, o que nos faz também pensar nas motivações 

que fazem os professores participarem de uma formação continuada, uma vez que entendemos que 

essas formações são processo. Um processo que permite aperfeiçoamento de conhecimentos tanto 

didáticos quanto pessoais, uma vez que o professor ao buscar esses novos saberes e conheceres 
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percebe que “seus conhecimentos, habilidades, disposições para exercer suas atividades docentes” 

carecem entrelaçares sempre novos uma vez que seus objetivos normalmente, são “melhorar a 

qualidade da educação que seus alunos recebem” (GARCIA, 1999, p. 26).   

Partindo dessas reflexões iniciais, nosso objetivo, nesse trabalho é apresentar o Projeto de 

Extensão intitulado: Formação de Professores na perspectiva sociopoética, discutindo o quanto um 

método de trabalho inovador pode contribuir à formação docente em projetos de extensão. Essa 

formação realizou-se entre os meses de agosto a dezembro de 2018, ocorreu nas dependências de 

uma instituição de educação básica, de periferia, da rede estadual de ensino, no interior de um dos 

estados federativos do sul do Brasil. Contou com a participação de quatorze professores, do ensino 

médio, das mais diversas áreas do conhecimento e tempos de atuação no magistério. A implantação 

desse projeto de extensão atendeu à indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão da Universidade, 

uma vez que fez parte do trabalho de pesquisa em nível de stricto sensu do Programa de Pós 

Graduação de Mestrado Acadêmico em Ensino de uma Universidade Federal do sul do Brasil.  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA SOCIOPOÉTICA: O PROJETO 

O projeto de extensão pensado como inovação pedagógica1 na produção de dados de 

pesquisa e formação de professores como forma de reflexão e discussão do fazer docente em seu 

próprio habitat adotou como metodologia os pressupostos da sociopoética (GAUTHIER, 2012):  

[...] enfermagem e educação, com possibilidades de aplicação no ensino e na 

aprendizagem, que segue cinco orientações básicas: a) instituição do dispositivo do 

grupo-pesquisador2; b) a valorização das culturas dominadas e de resistência; c) os 

sociopoetas pretendem pensar, conhecer, pesquisar, aprender com o corpo inteiro; d) 

sociopoetas colocam em jogo capacidades criadoras que mobilizam o corpo inteiro e 

revelam fontes não conscientes de conhecimento; e) os sociopoetas insistem na 

responsabilidade ética, política,  ética e espiritual do grupo-pesquisador, em todo 

momento do processo de pesquisa. (GAUTHIER, 2012, p. 73-75, grifo nosso). 

A sociopoética foi criada como abordagem de pesquisa por Jacques Gauthier (2012), 

academicamente doutor em Ciências da Educação e Mestre em Filosofia e Ciências Políticas, e 
 

1 Inovação tomada como aquela que [...] se materializam pelo reconhecimento de formas alternativas de saberes e 
experiências, nas quais imbricam objetividade e subjetividade, senso comum e conhecimento científico, teoria e prática, 
cultura e natureza, afetividade e cognição, sujeito e objeto e outros tantos binômios, anulando dicotomias e procurando 
gerar novos conhecimentos mediante novas práticas. (CUNHA, 2018, p. 12) 
2 Uma vez constituído o grupo-pesquisador, não se trata mais de um eu isolado, mas de um coletivo que formará o eu da 
pesquisa. (GAUTHIER, 2012, p. 79) 
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humanamente formado por antepassados trabalhando em minas de carvão, pelo povo Kanak de 

Nova-Caledônia, lutando contra o colonialismo e racismo;  em meados de 1993, quando visitou 

pela primeira vez o Brasil e, em 1995, com a finalização da pesquisa princeps de sociopoética, 

como hóspede do Projeto SERVIIR desenvolvido no CEF do Rio de Janeiro. Queria, ao criar essa 

abordagem como metodologia, que fosse possível a convergência em uma mesma corrente criadora 

do rigor cientifico herdado de suas raízes europeias, a imaginação poética e artística e as energias 

do corpo e da natureza, uma vez que não aceitava ruptura alguma entre as sabedorias populares, 

tradicionais, ancestrais ou adquiridas nas lutas cotidianas contra o imperialismo e a ciência. 

“Diferenças sim, rupturas, não” (GAUTHIER, 2012, p. 73). 

A formação teve como objetivo geral: oferecer formação continuada de professores, na 

perspectiva dialógica e da sociopoética, e , como objetivos específicos: a) oportunizar espaços de 

reflexão acerca dos temas da de in/exclusão social, escola/ensino, juventudes; b) promover 

discussões e construções de conhecimentos para o trabalho pedagógico; c) produzir artefatos 

imagéticos e/ou textuais que corroborem para as discussões teórico práticas que serão promovidas e 

d) investigar construindo conhecimento sobre os processos de construção da in/exclusão social e 

suas influências tanto sobre o trabalho pedagógico de professores do Ensino Médio, que atuam em 

escola de periferia, como na relação ensino/aprendizagem/ensino das juventudes que frequentam a 

referida escola.  

Justificou-se esse projeto de formação de professores pela premente necessidade de 

formação continuada, para professores da rede de ensino pública, da educação básica/etapa Ensino 

Médio, sobretudo em virtude das excessivas atividades promovidas pelos professores, o que por 

vezes, os impede de participar de cursos de formação. 

Foi organizado para realização, tendo ocorrido entre os meses de agosto a dezembro de 

2017, nas dependências da escola participante, a qual foi afixado no calendário escolar por 

proposição da equipe gestora, como forma de possibilitar e oportunizar a participação de todo o 

corpo docente do ensino médio. Cabe salientar que nos dias de formação os discentes foram 

dispensados mais cedo de suas atividades escolares.  

O projeto, pauta dessa reflexão, aconteceu em cinco sessões3, sendo as quatro primeiras com 

intervalo de quinze dias, entre uma e a outra e a última com intervalo de trinta dias. Para que as 

reflexões pudessem fluir foram usadas técnicas de produção dados específicos da sociopoética, 
 

3 Lugar constituído para discutir, significar, construir artisticamente, revelar medos, contrariar certezas, contradizer 
paradigmas. (GAUTHIER, 2012) 
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sempre precedidas de momentos de relaxamento corporal e mental. As sessões estiveram 

organizadas como segue: 

1ª Sessão – Vivência dos Lugares Geomítico4 onde as temáticas propostas foram:  

In/exclusão social; juventudes; escola e ensino, momento em que os professores além das 

discussões trazidas produziram textos individuais, tomados em nosso trabalho como produções 

textuais5; 

 2ª Sessão – Técnica Carnavalesca ou do Boneco6: o tema e as reflexões foram as Práticas 

Pedagógicas e suas construções, e os dados produzidos por meio de  desenhos livres individuais 

(produção textual) e discussões;  

3ª Sessão – Técnica dos sentidos7, em que as reflexões versaram sobre Contrução de saberes 

e os dados foram produzidos pelo corpo, discussões, produções textuais; 

4ª Sessão – A árvore do conhecimento8 foi utlizada com o intuito de retomar todas as 

discussões anteriores e ampliadas nas searas dos: preconceitos; discriminações e docência e os 

dados produzidos através de uma construção coletiva em forma painel artístico (desenho e escritas 

coletivas);  

5ª Sessão - As contra discussões9 - Construção coletiva dos confetos10, discussão e reflexão 

sobre os conhecimentos compartilhados e, momento de avaliação. 

 
4 Técnica dos Lugares Geomíticos que consiste em proporcionar aos componentes do grupo-pesquisador, ainda em 
estado de relaxamento, uma viagem mental pelas geografias que lhes constituem, lugares fabulosos ou não por onde 
andaram, ou tenham vontade de andar, relacionando cada um dos lugares ao tema proposto. Em nossa formação foram 
utilizados os lugares: a Terra, a Ponte, o Túnel, o Poço, o Labirinto, o Caminho e o Vento. 
5 Produção textual tomada como gêneros do discurso onde “todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação 
discursiva” (BAKHTIN, 2010, p. 289).  
6 Técnica carnavalesca ou técnica do boneco consiste na confecção de um boneco, utilizando todo o tipo de materiais 
(papéis, canetas, colas, tintas, etc.). Foi solicitado um boneco, através da expressão artística individual, de cada um dos 
componentes do grupo-pesquisador, para logo após contextualizar e discutir. o.  
7 Técnica dos sentidos que consiste em trabalhar com os olhos vendados fazendo emergir nossos outros sentidos, ou 
seja, pesquisar a partir de nossos sentidos esquecidos.   
8 Técnica da Árvore do Conhecimento adaptada por Gauthier (2012) a partir do trabalho de Pierre Lévy e Michel 
Authier (1999) essa técnica pode possibilitar “talvez, um tipo de formação [...] que ensina muito sobre o imaginário 
social e sua inesperada complexidade”. (GAUTHIER, 2012, p. 92). 
9 Contra discussão: Um momento, segundo Gauthier (2012), de contra-análise do já produzido, do discutido como 
forma de estudar criticamente o que já se falou, escreveu ou construiu. Um momento para refazimento das discussões 
anteriores, ratificando pensamentos, agregando novos pensamentos, refletindo sobre o todo construído.  
10 Palavra criada para designar as misturas íntimas de conceito e afeto que o grupo-pesquisador vai criando durante a 
produção dos dados, uma vez que podem nascer até mesmo em um silêncio como dado relevante. (GAUTHIER, 2012) 
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PERCURSO DE DISCUSSÕES, REFLEXÕES E CONSTRUÇÕES 

A partir do desenvolvimento do projeto era possível perceber o aspecto interdisciplinar e 

educativo dos momentos compartilhados, e sobretudo a relevância que significava aos professores 

estar ali, participando dentro da escola com a universidade subsidiando essas reflexões e discussões. 

O envolvimento dos professores demandava uma espécie de acolhimento afetivo às discussões que 

eram propostas, bem como o caráter dialógico (FREIRE, 2017) da formação em que através do 

diálogo e das palavras um construía com o outro novas informações e conhecimentos, que 

compartilhados em grupo geravam novas construções de saberes (CHARLOT, 2000). 

 Pode-se observar o quanto esse tipo de projeto, nas dependências da escola, com o incentivo 

da equipe gestora foi importante aos professores, que em suas falas evidenciam esse processo:  

Esses são os momentos de discussão que são verdadeiras formações. Estamos reunidos 

dialogando sobre a nossa escola. Sobre o nosso fazer. Sobre as nossas inquietações. Como grupo 

crescemos e nos fortalecemos nas nossas práticas [...]a proposta [de formação] que tu nos trazes  é 

muito mais interessante [...] olha, estamos aqui nem sei mais a quanto tempo e tudo que trouxemos 

dá conta do nosso dia a dia [...] das nossas dores [...] dúvidas  [...] momentos assim são raros no 

dia a dia dos professores [...] isso tudo que cada um de nós foi falando [...] é o movimento 

constante, nosso e deles [alunos], e [...] também o da nossa escola [...](GRUPO-PESQUISADOR, 

2018). 

Ainda durante a formação que já pensada em processo se desenvolveu em constante 

movimento e construções de conhecimentos os mais diversos, foi possível constatar na fase de 

avaliação desses processos o quanto esse projeto foi relevante, inédito e importante ao grupo que 

participou dessa formação: 

Para mim, resumo essa formação em duas palavras: INTERAÇÃO e EMOÇÃO. Por quê? 

Em todos os nossos encontros, conseguimos criar uma interação com a pesquisadora e nós 

professores, de modo que toda a nossa comunicação fluiu de modo tão natural e espontâneo que 

vários desses encontros fizeram a EMOÇÃO tomar conta de nós e refletir o amor que temos pela 

EDUCAÇÃO. (Instrumento de Avaliação nº 05, 2018, grifos do respondente). 

CONCLUSÕES 

Construímos um projeto de extensão usando uma abordagem metodológica pouco 

conhecida, sabíamos dos riscos a que estávamos nos submetendo, mas, mesmo na incerteza de 
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como seria aceito pelo grupo-pesquisador e pela comunidade acadêmica, optamos por “fazer 

caminho caminhando”, em cada detalhe, cada técnica de relaxamento e cada técnica de produção de 

dados, em cada discussão oriunda das sessões. Sociopoetizamos esse projeto e percebemos o caráter 

de inovação que essa abordagem metodológica pode representar, uma vez que há uma efetiva 

participação de todos os envolvidos. Mais do que um projeto de extensão, reafirma a formação em 

grupo, compreendendo, refletindo e compartilhando as inquietações oriundas do “chão da escola”.  

Desta forma, quando objetivamos apresentar o Projeto de Extensão intitulado: Formação de 

Professores na perspectiva sociopoética, discutindo o quanto um método de trabalho inovador pode 

contribuir à formação docente em projetos de extensão, nosso intuito foi o mesmo dos professores 

que dele participaram, ou seja, compartilhar uma possibilidade real, factível e inovadora de discutir 

educação, docência, construção de saber e prática pedagógica. Ratificamos a importância da 

extensão universitária e apresentamos o projeto como forma de estimular outros acadêmicos, 

pesquisadores, professores e estudantes a também se aventurarem em técnicas e abordagens 

metodológicas que possam reestruturar caminhos de afetividade e intelectualidade em estradas 

equânimes e para todos.  
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Resumo 

As considerações que originam esse trabalho trazem uma reflexão sobre a importância da extensão 
universitária, tendo como objetivo apresentar o Projeto de Extensão intitulado: Formação de 
Professores na perspectiva sociopoética e discutir o quanto um método de trabalho inovador pode 
contribuir à formação docente em projetos de extensão. O referido projeto realizou-se entre os meses 
de agosto a dezembro de 2018, ocorreu nas dependências de uma instituição de educação básica, de 
periferia, da rede estadual de ensino, no interior de um dos estados federativos do sul do Brasil. Contou 
com a participação de quatorze professores, do ensino médio, das mais diversas áreas do conhecimento 
e tempos de atuação no magistério, bem como fez parte do trabalho de pesquisa em nível de stricto sensu 
do Programa de Pós-Graduação de Mestrado Acadêmico em Ensino de uma Universidade Federal do 
sul do Brasil.  Os dados foram produzidos através de sessões, produções textuais, discussões e 
confetos, e, tanto durante suas produções quanto sua posterior análise observou-se a manifestação da 
inovação do processo de formação com a utilização do método sociopoético e seus pressupostos,  que 
permitem a construção e reconstrução constante do produzido, sempre de forma experiencial,  
reflexiva e  coletiva.  Dentre nossas conclusões inferimos que compartilhar uma possibilidade real e 
factível, através do método de abordagem da sociopoética que se revelou inovador, para discutir 
educação, docência, construção de saber e prática pedagógica é possível, bem como ratificamos a 
importância da extensão universitária como possibilidade de reestruturar caminhos de afetividade e 
intelectualidade em estradas equânimes e para todos.  

Palavras-chave: Formação de Professores; Sociopoética; Extensão universitária. 
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INTRODUÇÃO 

Falar em educação nem sempre foi fácil, principalmente no contexto sociopolítico  que o 

Brasil vem enfrentando, onde a inversão de valores e a conquista de perspectivas tendenciosas ao 

tecnicismo têm dividido substancialmente a sociedade. 

Da mesma forma que é difícil falar em educação, supomos que seja também a abordagem da 

perspectiva da política; entretanto, por impulso das circunstâncias, propomo-nos a elaborar este 

trabalho voltado para a importância da conscientização do  

papel emancipatório que tem a política no processo de ensino e aprendizagem e que o país 

não poderá retroagir abrindo mão dessa perspectiva.  

Este artigo tem por objetivo propor uma análise acerca do papel do professor enquanto 

intelectual orgânico e sujeito consciente de suas ações, enaltecendo a capacidade político-

transformadora, dentro e fora da sala de aula; conquistando, deste modo, por meio do processo de 

ensino e aprendizagem, a emancipação daqueles que estão envolvidos no processo. 

Enquanto objetivos, desenvolvemos as seguintes perspectivas: propomos como objetivo 

geral diagnosticar a importância da consciência política no processo de ensino e aprendizagem para 

a emancipação do indivíduo e transformação da sociedade. Como objetivos específicos pretende-se 

apresentar elementos que configuram o docente enquanto sujeito político e agente de transformação 

social; analisar práticas de ensino que ainda prendem o discente à formação bancária; e diagnosticar 

os pontos de convergência entre educação, política e sociedade. 

O trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e compromete-se a 

proporcionar ao ambiente acadêmico, escolar, profissionais da área da educação e às pessoas que se 

interessam pelo tema uma reflexão, como também o levantamento de dados que possam contribuir 

no processo de ensino e aprendizagem satisfatoriamente, levando-se em consideração a importância 

que tem a consciência política no processo de educação. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Trabalhar o tema educação, incontestavelmente, significa abrir o leque que contempla a sua 

perspectiva política. Deste modo, partamos da concepção de Aristóteles  
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(2006,  p. 10), para quem a política é a arte do bem comum, pois a esperança da constituição 

de uma cidade é o bem. Partindo deste princípio, de que a política é a arte do bem comum, por que 

será que em nosso país esse princípio parece ter se tornado obsoleto?  

Por que não acreditamos mais nas promessas de campanha dos nossos candidatos? Seja aos 

cargos legislativo ou executivo, nas esferas municipal, estadual ou federal, o descrédito é quase 

total. Esta situação não se mostra de forma diferente no meio das outras  

instituições e até mesmo no mundo acadêmico ou escolar. Sabe o porquê disso? No Brasil, 

fazer parte da vida pública tornou-se sinônimo de regalia. 

Há muita coisa dita e escrita sobre a frouxidão moral vigente no Brasil desde os 

tempos coloniais, com explicações ligadas às práticas da colonização ibérica e à 

presença forte em nossa sociedade de grupos humanos que traziam outras culturas não 

tão respeitosas da ética europeia ocidental. São questões de sociologia e antropologia 

cuja discussão não cabe aqui, valendo, entretanto, reconhecer a influência desses 

padrões éticos defasados na manutenção do regime escravocrata por tanto tempo e no 

retardamento da consolidação da democracia em nosso país (BRAGA, 2012, p. 33). 

Entretanto, será que todos os políticos são corruptos? Supõe-se que existam homens e 

mulheres que queiram trilhar um caminho diferente, pessoas que buscam fazer o que deve ser feito 

com o que é do povo, o erário e todas as potencialidades. Fazer política não se limita aos recursos 

econômicos; tem a ver também com a capacidade holística em perceber a totalidade: saber dispor 

dos meios e dos recursos para poder transformar aquilo que deve ser transformado. A começar da 

sala de aula, nas tomadas de decisão em que o docente e os discentes distantes de uma educação 

conservadora, já podemos classificar como ação política. Será que é difícil acreditar nisso? Mas 

afinal, o que é política? 

Política é práxis, é o exercício do poder numa coletividade, é atividade humana, 

mediada, sim, pela meditação sobre ela mesma (filosofia e ciência políticas), mas 

atividade eminentemente operacional, que visa a resultados concretos, tem interesses, 

tem utilidade, ligada à realização desses resultados (BRAGA, 2012, p. 9). 

Precisamos dar passos significativos; passos que só poderão ser dados pela educação, pelo 

projeto político pedagógico de nossas escolas, pela ação do professor e do discente em sala de aula, 

nas tomadas de decisão diárias. O avanço para a mudança só ocorrerá quando dermos o primeiro 

passo; e ele poderá ser agora, quando tomarmos consciência desta decisão. Se não propusermos, 

discutirmos e escolhermos, outros farão por nós. Quanto a isso, Freire (1987, p. 23) fala o quanto é 

difícil esta tomada de decisão,  
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algo semelhante a um parto, algo que provoca dor pela dualidade causada pelos conflitos. 

Contudo, se nos acomodarmos, o mundo jamais poderá mudar; a mudança é uma exigência que se 

impõe frente aos tempos difíceis.  

Os intelectuais transformadores precisam desenvolver um discurso que uma a 

linguagem da crítica e a linguagem da possibilidade, de forma que os educadores 

sociais reconheçam que podem promover mudanças. Desta maneira, eles devem se 

manifestar contra as injustiças econômicas, políticas e sociais dentro e fora das 

escolas. Ao mesmo tempo, eles devem trabalhar para criar as condições que deem aos 

estudantes a oportunidade de tornarem-se cidadãos que tenham o conhecimento e 

coragem para lutar a fim de que o desespero não seja convincente e a esperança seja 

viável (GIROUX, 1997, p. 163). 

Enquanto um congressista da Suíça tem um salário menor do que um professor, no nosso 

país, um Deputado Federal tem auxílio para tudo quanto se possa imaginar, em um montante que 

supera dez vezes o que é considerado seu salário. O salário de um deputado em nosso país pagaria a 

dez professores do ensino básico concursados; e o que ele recebe ao todo, pagaria em torno de 100 

profissionais ou mais. De acordo com o Ministério da Educação, o piso nacional do professor do 

Ensino Básico, a partir de janeiro de 2020, é R$ 2.886,24. Enquanto em 2018, de acordo com a 

Câmara dos Deputados, um Deputado Federal recebia R$ 33.763,00. Diante disso, percebe-se o 

grande desafio que a educação do nosso país tem pela frente, a começar pela grande maioria dos 

professores que se acomodam nas tomadas de decisão e lutas. Seu baixo salário em consideração ao 

seu trabalho, a acumulação de muitos contratos na esfera pública e privada por um padrão 

econômico melhor e a sobrecarga de atividades que sufoca e tira a qualidade de vida. 

Um ponto de partida para interrogar-se a função social dos professores enquanto 

intelectuais é ver as escolas como locais econômicos, culturais e sociais que estão 

inextricavelmente atrelados às questões de poder e controle. Isto significa que as 

escolas fazem mais do que repassar de maneira objetiva um conjunto comum de 

valores e conhecimentos. Pelo contrário, as escolas são lugares que representam 

formas de conhecimento, práticas de linguagem, relações e valores sociais que são 

seleções e exclusões particulares da cultura mais ampla. Como tal, as escolas servem 

para introduzir e legitimar formas particulares da vida social (GIROUX, 1997, p. 162). 

Em nossos dias, infelizmente, a educação ainda está limitada à formação puramente escolar: 

o repasse técnico do que fora acumulado ao longo dos séculos e desarticulado de boa parte da vida 

social. Apesar disso, existem tentativas que buscam uma nova versão, mas a pressão da estrutura 

social dominante ainda é muito relutante. É o que Giroux (1997, p. 158) denomina de abordagem 
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tecnocrática. A ditadura do status quo ainda determina que a educação deverá ser do seguinte modo: 

o professor que sabe, ensina; e o aluno (o sem conhecimento), o que não sabe, deverá aprender. É o 

que o pernambucano Paulo Freire critica: 

Na concepção “bancária” que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de 

depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem 

pode verificar-se esta superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, 

sendo dimensão da “cultura do silêncio”, a “educação” “bancária” mantém e estimula 

a contradição (FREIRE, 1987, p. 38). 

Esse tipo de prática será sanado quando for tomada a consciência de que é impossível educar 

sem que todos que estão inseridos no processo estejam conscientes de seu papel, a começar do 

professor. Não que eu me refira a “papel” como script, mas como tomada de consciência, deixando 

de ser meros instrumentos de execução. Educação e política (tomada de decisão) devem andar 

juntas. Quanto a isso, afirma Giroux: 

Encarar os professores como intelectuais também fornece uma vigorosa crítica teórica 

das ideologias tecnocráticas e instrumentais subjacentes à teoria educacional que 

separa a conceitualização, planejamento e organização curricular dos processos de 

implementação e execução. È importante enfatizar que os professores devem assumir 

responsabilidade ativa pelo levantamento de questões sérias acerca do que ensinam, 

como devem ensinar, e quais são as metas mais amplas pelas quais estão lutando 

(GIROUX, 1997, p. 161). 

Nesta perspectiva, chegamos à compreensão de que toda a prática docente está eivada de 

política, desde a própria consciência de sujeito no mundo à sua prática profissional, dentro e fora da 

sala de aula. Sem esta prerrogativa  sua ação torna-se estéril. Enquanto sujeito político e consciente 

de sua ação no mundo, deve buscar também o comprometimento e a provocação de que o docente 

também se comprometa com o mundo em que está inserido e do qual faz parte. 

METODOLOGIA 

O predito trabalho fora apurado por meio de pesquisa bibliográfica, onde foram consultados 

livros físicos e sites da internet que versavam sobre a temática em questão: formação de 

professores, política e novas práticas educacionais. O foco da pesquisa fora um olhar abrangente 

para a atividade docente, provocando uma sinalização para a resistência às práticas antigas, de 

reprodução do conhecimento e reinvenções das mesmas,  
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que proporcionam a restrição da atividade docente e da formação do estudante para o 

exercício da cidadania e da liberdade. 

Nosso país, infelizmente, tem uma história densa de abusos de violência oficial e 

escondida, numa extensa gama de variações, desde a tortura nas delegacias como 

método de investigação até os hediondos desaparecimentos até hoje inexplicados de 

presos políticos durante os governos militares (BRAGA, 2012, p. 21). 

Segundo Giroux (1997, p. 147), a nova Sociologia da educação surgiu nos Estados Unidos e 

Inglaterra, como perspectiva dialética ao cenário conservador e tecnicista que havia se estabelecido 

na educação destes países, ressaltando, deste modo, toda a perspectiva freireana que propõe a 

educação crítica e a construção de uma educação emancipadora. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados em relação à nossa pesquisa são bastante significativos, uma vez que 

estabelecemos a comprovação da hipótese inicial, especificada nos objetivos. Temos que a 

educação acontece na perspectiva da tomada de decisão dos indivíduos; desse modo, torna-se 

impossível fazer educação longe da consciência política. Cabe ao professor que, na concepção da 

educação tecnicista deve apenas cumprir o seu ofício de ensinar, inaugurar uma nova proposta. 

Entretanto, ele de fato lhes oferece o desafio de unirem-se ao debate público com seus 

críticos, bem como a oportunidade de se engajarem em uma autocrítica muito 

necessária em relação à natureza e finalidade da preparação dos professores, dos 

programas de treinamento no trabalho e das formas dominantes na escolarização. De 

forma semelhante, o debate oferece aos professores a oportunidade de se organizarem 

coletivamente para melhorar as condições em que trabalham, e demonstrar ao público 

o papel fundamental que  

eles devem desempenhar em qualquer tentativa de reformar as escolas públicas 

(GIROUX, 1997, p. 157-158). 

Diagnosticamos, ainda, que é muito comum no sistema educacional que se perpetua em 

grande parte do nosso país, que o docente seja visto como aquele que deve ir à sala de aula fazer o 

repasse daquele conhecimento do qual é detentor para o estudante que nada sabe sobre e tem que 

aprender. É a triste formação que Paulo Freire tanto combateu em sua pedagogia. 

A narração, de que o educador é o sujeito, que conduz os educandos à memorização 

mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, 

em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os 
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recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 

docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão (FREIRE, 1987, p. 37). 

 É perceptível em nossa pesquisa a impossibilidade de desconfigurar do ponto de vista do 

processo de ensino e aprendizagem  uma educação pautada na tomada de decisão, ou seja, com base 

no poder político que os indivíduos possuem e voltada para a construção de uma sociedade mais 

solidária, um dos princípios tão sonhados já na Revolução Francesa. 

CONCLUSÃO 

De acordo com a perspectiva da abordagem bibliográfica e os fatos constatados, chegamos à 

compreensão acerca da imensa contribuição da conscientização e da prática política desenvolvida 

na escola por docentes e discentes e por todos que estão envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. 

A educação bancária, na verdade, trata-se de um projeto que se perpetua em favor dos que se 

mantém em áreas confortáveis da nossa sociedade e que almejam a manutenção status quo. O 

tecnicismo na educação alimenta este tipo de projeto, ao mesmo tempo que tem suscitado 

movimentos contrários e práticas que visam à emancipação do indivíduo, além de novos horizontes 

para a sociedade. 

É perceptível que, pouco a pouco torna-se inconcebível a construção de uma educação que 

contemple a sua totalidade distante da configuração entre educação, política  

e sociedade. Deste modo, poderemos ter o embasamento e o caminho seguro para 

alcançarmos aquilo que é esperado para a realização pessoal dos indivíduos e para a vida em 

sociedade. Chegando a este ponto teremos ratificado a nossa ideia inicial de que é imprescindível 

que se pratique uma educação configurada à política. 
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Resumo 

O referido artigo, intitulado “A docência voltada para as questões político-sociais”, teve por objetivo 
proporcionar uma reflexão acerca do papel dos professores no processo de ensino e aprendizagem 
diante do cenário político e social que a educação está enfrentando. Foi proposto, como objetivo geral,  
diagnosticar a importância da consciência política no processo de ensino e aprendizagem para a 
emancipação do indivíduo e transformação da sociedade. Como objetivos específicos pretendeu-se 
apresentar elementos que configuram o docente enquanto sujeito político e agente de transformação 
social, bem como analisar práticas de ensino que ainda prendem o discente à formação bancária, além 
de diagnosticar os pontos de convergência entre educação, política e sociedade. A metodologia aplicada 
à pesquisa fora pesquisa bibliográfica, em livros físicos e sites oficiais. Destaca-se  que a pesquisa 
despertou um olhar crítico sobre o tema e suscitou outros enfoques, como a irreversibilidade de pensar 
a educação sem o contexto sociopolítico e o que isso poderá trazer de benefício para todos os que 
estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. É perceptível a grande importância da 
temática para os professores, estudantes e toda a comunidade acadêmica, particularmente por provocar 
discussões a partir do que foi constatado. Dão embasamento à nossa discussão teórica o americano 
Giroux e o grande pedagogo brasileiro, Paulo Freire. Fazem parte do diálogo outros pensadores que 
dão sustentação à nossa argumentação. Impreterivelmente faz-se indispensável a construção da 
educação a partir da configuração com a política e voltada para a transformação da nossa sociedade. 

Palavras-chave: Educação; Política;  Sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto é descrever os dois anos do projeto de formação de professores 

“Permacultura na escola” e avaliar as mudanças e desafios ao longo do processo de implementação 

das atividades na escola. Trata-se de uma pesquisa-ação colaborativa entre escola e universidade, 

que alia a formação docente inicial e continuada à introdução da Permacultura, uma forma de 

agricultura e de vida alternativa, de base sustentável. Busca-se entender como os envolvidos – 

alunos, licenciandos e um professor do Ensino Fundamental de uma escola estadual pública de 

Ensino Fundamental do interior paulista - se constituem agentes ativos e transformadores na própria 

escola, apoiando-se na Permacultura. 

A unidade da universidade em que se desenvolve a pesquisa possui dois cursos de 

Licenciatura - em Ciências Biológicas e em Ciências Agrárias (que oferece 30 vagas para alunos 

ingressantes em Engenharia Agronômica e Florestal) e sua tradição e reconhecimento consolidam-

se em uma agricultura pautada no Agronegócio. Um dos propósitos deste projeto foi desenvolver 

práticas pedagógicas e divulgar outra forma de produção agrícola, desconhecida da maioria dos 

graduandos.  

A Permacultura torna-se tema insurgente e socialmente referenciado ao se contrapor ao 

modo de produção hegemônico que propicia o excedente, o acúmulo e a desigualdade social e ao 

valorizar a produção com respeito aos ciclos naturais como necessários à manutenção da vida no 

planeta.  

Neste sentido, a Permacultura colabora para ideais de construção de sociedades 

sustentáveis. Segundo o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis 

e Responsabilidade Global (TRATADO, 1992), é necessária a compreensão coletiva 

da natureza sistêmica das crises que ameaçam o futuro do planeta para mudanças que 

conduzam a sociedades sustentáveis, o que requer entender que as causas dos 

problemas ambientais estão no modelo de civilização dominante.  

Segundo Mollison e Holmgren (1981), a Permacultura, ao trabalhar com a natureza e não 

“contra ela”, busca os padrões e relações naturais para a produção de alimentos, de modo que seja 

suficiente para necessidades locais. Seus 7 princípios são expressos na “Flor da Permacultura”: 1. 

“Manejo da terra e da natureza pelo ser humano”, 2. “Espaço construído”, 3. “Ferramentas e 

tecnologias”, 4. “Educação e Cultura”, 5. “Saúde e o bem estar espiritual”, 6. “Economia e Finança 

e 7. “Posse da Terra e Governança comunitária”. Por exemplo, um jardim ou horta são cultivados 
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com planejamento coletivo com o máximo aproveitamento de recursos, como água e luz 

(COLETIVO PERMACULTURES, 2019).  

Em uma pesquisa que busque atender aos pressupostos da pesquisa-ação, os problemas da 

prática configuram o propósito da pesquisa entre os envolvidos, que visa intervenção na realidade. 

Um breve histórico da parceria da escola na formação de professores pode esclarecer o problema 

que originou a pesquisa- ação.  

A instituição escolar situa-se próxima à universidade e tem recebido estagiários das duas 

Licenciaturas há 12 anos. Embora com diferentes ênfases ao longo deste tempo, em especial devido 

a mudança da direção escolar, tem sido instituição parceira para a formação inicial, incluindo o 

PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (2012- 2015).  

A presença dos licenciandos culminou no apoio a diversas mudanças no espaço físico da 

escola, entre elas a construção de um jardim na área verde, antes tomada por mato e lixo. Os 

estágios primavam por regências voltadas aos aspectos técnicos, como ensinar sobre vegetais e sua 

identificação e a saída da sala de aula para uma aula “diferente” era entendida pelos envolvidos 

como suficientes para mudanças visando uma escola sustentável, sem que as relações de ensino e 

aprendizagem fossem problematizadas no sentido de serem fomentadoras de um processo formativo 

dialógico e participativo com os estudantes, com vistas a emancipação e justiça social. 

Como envolver licenciando, professor supervisor e estudantes em ações formativas, para se 

colocarem como agentes transformadores, com vistas a uma sociedade democrática e sustentável? 

A proposta de trabalhar a Permacultura foi apresentada pela universidade ao professor de 

Geografia, propondo articulação das iniciativas referentes à agricultura e meio ambiente que vinha 

desenvolvendo com estagiários. Esta na proposta atrelar, de forma não obrigatória, os estágios de 

Licenciatura a um projeto não curricular, de pesquisa-ação. 

BASES TEÓRICAS DO ESTUDO E CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA-AÇÃO 

COLABORATIVA 

Os desafios na formação de professores são diversos e pressupõem a integração do estudante 

de Licenciatura na escola, tendo esta como lócus formativo. A vivência é crucial para a 

compreensão da cultura escolar e construção da identidade profissional, uma vez que integra o 

licenciando na comunidade profissional dos professores, durante a qual pode elaborar saberes 

docentes advindos da experiência (TARDIF, 2002).  
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Esta vivência tem sido oportunizada, nos cursos de Licenciatura, nos estágios curriculares. 

Pimenta e Lima (2004) destacam a ênfase dos aspectos técnicos e burocráticos nos estágios dos 

cursos e, além disto, questionam a frágil relação teoria e prática, seja porque esta é desvinculada da 

parte teórica dos cursos, seja porque pouco auxilia o licenciando a refletir sobre o observado, entre 

outros aspectos. Um ideal é formar professores que busquem um papel mais ativo e autônomo na 

organização curricular e na busca de estratégias que considerem o contexto (IMBERNÓN, 1994). 

O apoio ao licenciando pelo professor supervisor (ou orientador, como preferimos), da 

escola, necessita ser ressignificado, pois muitas vezes este não se envolve a ponto de refletir, de 

forma intencional, sobre a própria prática, a fim de buscar seu desenvolvimento profissional.  

Como afirmam Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (2000), a função social da escola é formar 

o cidadão para sua intervenção na vida pública na sociedade democrática, o que significa assumir 

determinados desenhos curriculares que favorecem a participação e a percepção dos estudantes 

sobre a necessidade cotidiana da leitura de mundo. Porém, advogam que a escola tende a perpetuar, 

sem uma visão crítica dos conteúdos e das práticas pedagógicas que nela ocorrem, uma ideologia 

que prima pelo individualismo, competitividade e falta de solidariedade, vigentes no mundo atual. 

Para eles, o que se escolhe e o que se omite da cultura pública para se tornar conteúdo escolar, bem 

como a organização das tarefas acadêmicas e grau de participação dos alunos, configuram de 

determinado modo o currículo e as aprendizagens. 

O projeto foi proposto foi aceito pelo docente como formação continuada e pela direção da 

escola, conforme os Termos de Consentimento Livre e Esclarecidos. No formato proposto, 

professores envolvidos podem supervisionar tanto o licenciando da equipe do projeto, sem vínculo 

com estágios da Licenciatura, como outros, em estágio, oferecendo respaldo a eles por meio de 

reuniões na escola e na universidade.  

As ações são decididas levando em conta as opiniões dos participantes que são: 1. 

professora da universidade, coordenadora do projeto e também orientadora de estágios em algumas 

disciplinas; 2. professor de Geografia da escola, supervisor de estágios; 3. licenciandos da equipe; 

4. licenciandos voluntários, cumprindo estágios curriculares e 5. alunos da escola participantes de 

um grupo para ações sustentáveis: o Bio-escola. Estes alunos ingressaram na 2ª fase da pesquisa 

(2019). Os licenciandos da equipe propõem e realizam atividades, discutem regências com outros 

licenciandos voluntários, atuam junto à coordenação e registram dados para a pesquisa Um deles 

analisa, coautor deste texto. 
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A pesquisa- ação, segundo Tripp (2005, p. 447), utiliza técnicas de pesquisa consagradas 

para embasar a ação, sendo uma forma de investigação-ação que visa melhorar a prática. As 

pesquisas educacionais denominadas de pesquisa-ação colaborativa são realizadas na relação entre 

pesquisadores-professores da universidade e professores-pesquisadores nas escolas, de modo que 

estes últimos se tornam pesquisadores da prática a partir da problematização de seu contexto 

(PIMENTA, 2005). Nestes grupos, as decisões podem ser tomadas coletivamente, com a discussão 

do problema ou propostas de ação, sem a detenção dos rumos da pesquisa pelo pesquisador 

proponente. Esta forma de colaboração tem sido estudada como potenciadora do desenvolvimento 

profissional docente (FORTE e FLORES, 2012).  

RESULTADOS PARCIAIS: AS MUDANÇAS NA ESCOLA E NA FORMAÇÃO DOCENTE EM 

DISCUSSÃO 

O projeto existe em paralelo aos estágios obrigatórios e, em sua configuração de formação, a 

participação de licenciandos da equipe fomenta a continuidade de uma proposta formativa junto aos 

demais licenciandos, uma vez que os voluntários mudam semestralmente. Estes são convidados a 

participar nas disciplinas da Licenciatura. Destes, 8 aceitaram e ajustaram seus projetos de estágio 

docência ao projeto “Permacultura na escola”. A pesquisa-ação ocorreu em duas fases.  

1a fase: Planejamento centrado na universidade. Planos de aulas e regências por 

licenciandos. Desenho e planta baixa do “Jardim da Permacultura”, idealizado em espiral e 

trabalhado com linhas em triângulos, visando a aprendizagem da matemática. Para a segunda fase 

do projeto, a docente universitária coordenadora do projeto sugeriu, em reunião, a formação de uma 

comissão de alunos da escola para ações de sustentabilidade e para compor a equipe do 

“Permacultura na escola”, buscando sua apropriação pelos estudantes. Foi formado o grupo Bio-

escola, composto por 10 alunos. 

2ª fase: Planejamento centrado na escola. Planos de aulas e regências por licenciandos. 

Formação do Bio-escola, com reuniões semanais. Planejamento do espaço para abranger toda a 

escola com a Permacultura e ampliar a relação com a Geografia, por exemplo, com um canteiro 

com proporção equivalente aos continentes (a ser implementado). Trabalho prático no espaço (por 

exemplo, limpeza do terreno e instalação de uma parede de bambu, com regências de licencianda 

voluntária).  

No ciclo de desenvolvimento desta pesquisa, as ações de planejar, agir, monitorar as ações e 

descrever os feitos da ação, e avaliar (Tripp, 2005) decorreram de forma bem planejada na 1ª fase 
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da pesquisa, e pouco planejada, na 2ª fase. Decisões democraticamente pensadas tornam este ciclo 

difuso, pois ao acolher a escola, o grupo antedeu a demandas relacionadas à sustentabilidade, como 

aguardar parcerias para limpar o terreno e levantar locais que poderiam abrigar escorpiões na 

escola. 

Para a coleta de dados são considerados os registros dos estudantes das reuniões do Bio-

escola, sendo que os licenciandos ensinaram os alunos do grupo a sistematizar as ideias e compor 

uma ata e entrevista com o professor supervisor. Análise de materiais complementares, como o 

projeto do espaço escolar escrito pela equipe, nas reuniões e projetos de estágio e planos de aula dos 

licenciandos envolvidos.  

Nas reuniões, houveram discussões sobre a ideia de ter um espaço amplo, com design da 

Permacultura. Desde o início do projeto, a tentativa de elaboração do espaço verde da escola tornou 

o trabalho braçal intenso para alguns dos envolvidos. Havia a compreensão de que a instalação de 

equipamentos e jardins já configurava a Permacultura na escola, aspecto que evidenciou que a parte 

teórica e a reflexão necessitavam estar mais presente nas reuniões, tanto nas da universidade como 

nas do Bio-escola.  

Assim, após estudo com licenciandos de como conduzir o processo, os alunos da escola 

foram sendo instigados a falar e refletir sobre seus conceitos, entendendo como se relacionavam ou 

não à Permacultura, na qual foram enfatizados os aspectos ambiental e social de modo a 

desenvolver-se outra metodologia, dialógica, em reunião. Na análise do registro desta reunião 

específica, notou-se que os alunos queriam alternativas de ação e, para surpresa dos licenciandos 

presentes, esta culminou na escolha de uma atividade pedagógica a ser realizada pelos alunos do 

Bio escola com outros alunos da escola: a ÁRVORE DOS SONHOS, feita no dia do Meio 

Ambiente.  

No momento atual, discute-se como aliar as propostas dos estudantes do Bio-escola ao ciclo 

da água, de modo coerente a uma proposta de Permacultura. Nas reuniões, foi trazida a discussão da 

escola como espaço democrático e de que o grupo de estudantes pode atuar como uma Comissão de 

Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA). Esta Comissão é proposta em documentos de 

políticas públicas de educação ambiental como um espaço democrático e participativo na escola que 

visa fomentar iniciativas e diálogos sobre sustentabilidade socioambiental, promovendo melhoria da 

qualidade de vida na escola e na comunidade. 

Os licenciandos puderam refletir sobre esta Comissão e as possibilidades de agirem, como 

futuros docentes, para a transformação da escola em um espaço democrático. Ensinaram aspectos 
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técnicos, mas com um propósito, como ocorreu com os triângulos do Jardim da Permacultura, com 

espécies da cultura local (mandioca e temperos). A vivência dos licenciandos no Bio-escola tem 

permitido a aproximação deles aos estudantes e a busca de formas de auxiliá-los nas ações 

sustentáveis e em aliar tarefas no espaço à discussão de Permacultura. Outras formas de ensino 

foram desenvolvidas, com teatro do oprimido sobre os sem-terra e solicitação, aos alunos, para 

imaginarem, em desenhos, como seriam uma escola e uma sociedade sustentável. Refletir com 

licenciandos destas áreas sobre como conduzir a aprendizagem e transformar, mais do que o espaço 

escolar, a ideia de ensinar e aprender neste espaço verde, é um processo formativo.  

O professor supervisor, conforme entrevista, tem refletido sobre os desafios em manter os 

estágios, revelando a importância dos estagiários para que continue acreditando na possibilidade de 

construção de uma escola sustentável, de modo a revelar o alcance de um processo colaborativo 

entre a formação inicial e continuada.  

CONCLUSÕES 

O tema Permacultura trouxe a tona inserções “extra”- curriculares e formativas, cujos 

desafios se centram em propor ações na escola para adequar o espaço aos seus princípios. Porém, 

para vivenciarem as ideias e práticas desta forma de agricultura alternativa, foi necessário aos 

licenciandos, professores e estudantes envolvidos estudar e debater seu significado para mediar o 

ímpeto de implementar o espaço sem compreender porque este se desenha de determinado modo. 

Ficou evidente a necessidade de amparar uma visão crítica e socialmente referenciada durante o 

processo formativo com a Permacultura, para que os envolvidos se situem como agentes ativos 

capazes atuar de forma democrática, transformando para além do aspecto físico do espaço escolar. 
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Resumo 

A universidade necessita valorizar a escola como lócus formativo, oferecendo oportunidades de 
aprendizagem aos licenciandos que auxiliem a reflexão e construção da identidade docente. Porém, é 
um desafio tornar o processo formativo participativo, com vistas a uma escola democrática e 
sustentável. Uma vez que a Permacultura propõe um modo de vida e de produção agrícola sustentável, 
com críticas ao atual, e que há preocupação em relacionar estas oportunidades à investigação da prática, 
foi proposto o projeto “Permacultura na Escola”. Objetivo: descrever e analisar os dois anos deste 
projeto de formação de professores, desenvolvido em parceria com uma escola pública estadual de 
Ensino Fundamental do interior paulista, a fim de entender como os envolvidos se constituem agentes 
ativos e transformadores na própria escola, apoiando-se no tema. Constituem o grupo de pesquisa-ação 
licenciandos da equipe, docente da universidade, professor supervisor e uma comissão de alunos da 
escola, além de estagiários voluntários das Licenciaturas em Ciências Agrárias e Biológicas. Trata-se de 
uma pesquisa-ação colaborativa, colaboração que tem sido indicada como relevante ao 
desenvolvimento profissional docente. A coleta de dados ocorre com entrevista e registro das reuniões. 
Neste processo, a implementação de um jardim em espiral, com regências sobre Permacultura, 
incentivou outras mudanças na escola, como a formação de uma comissão de alunos para lutar pela 
sustentabilidade. O trabalho formativo centrou-se em tornar o grupo um espaço democrático da escola 
e em alterar visão de sociedade nas ações, ampliando-a para outros alunos, pois os aspectos técnicos da 
Permacultura estavam sendo a ênfase, como limpeza de terreno. Ações para amparar uma visão crítica e 
socialmente referenciada durante o processo formativo com a Permacultura tem contribuído para que, 
tanto alunos, como licenciandos e professor, se situem como agentes ativos, tornando-os capazes atuar 
para uma escola democrática, transformando para além do aspecto físico do espaço escolar. 

Palavras-chave: formação de professores; escolas sustentáveis; agricultura; pesquisa-ação 
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INTRODUÇÃO 

Como projeto cultural da Modernidade, a educação se organiza com base em fundamentos 

que têm sido questionados pelas perspectivas pós (LOPES, 2013), perspectivas que assumem de 

forma radical a arbitrariedade na relação que se estabelece entre significante e significado 

(PETERS, 2000) e problematizam as metanarrativas, enunciações que buscam explicar de forma 

totalizante os fenômenos do mundo. As metanarrativas são produzidas em função de conceitos 

binários como tentativa de eliminar as ambiguidades, como discursos neutros e universais 

(PEREIRA, 2010). 

Ao questionar a pretensão das metanarrativas, verdades universais e absolutas do 

pensamento estruturalista que se apresentam como capazes de se tornar paradigma para os estudos 

sociais, o pensamento pós estruturalista intenta em descentrar as sistematicidades do estruturalismo, 

mas mantém a crítica que o estruturalismo faz ao sujeito humanista, (PETERS, 2000), virtuoso, 

verdadeiro, altruísta e auto emancipado; genérico. 

A tecnologia moderna tornou possível a comunicação com outras pessoas a grandes 

distâncias, em qualquer lugar do mundo. Essa separação do tempo e do espaço em conexão com as 

interações humanas oferece um tipo diferente de relações sociais e formas comunicação. Por essa 

razão, a sociedade moderna tardia seria caracterizada pela individualização. A vida pessoal é 

remodelada pela globalização, onde as identidades podem ser reinventadas e instantaneamente 

transformadas pelos indivíduos. 

 Laclau (2011) afirma que toda configuração discursiva é ambígua e que toda identidade é 

ambígua, porque dividida e dependente de um outro que não é ela, mas sem esse outro ela não pode 

se afirmar. As reflexões sobre a impossibilidade de uma identidade ser pensada pela positividade ou 

por uma categoria única e universal, o estudo assume que o descentramento do sujeito anunciado 

pelo pós-estruturalismo possibilita pensar os processos de avaliação como alternativa teórica que 

leve em consideração as formas pelas quais múltiplas experiências são vivenciadas em diferentes 

contextos e que nesse movimento vão constituindo subjetividades que constituem, por exemplo, a  

formação profissional (PEREIRA, 2010). Trata-se, como propõe Laclau (2011), de pensar o sujeito 

como resultado de finitudes concretas ou, conforme Bhabha (2013), como resultado de processos de 

subjetivação sempre provisórios e contingentes. 

Com a ampliação das formas de se pesquisar e divulgar informações, como nas mídias de 

jornalismo televisivo e digital ou nas plataformas de pesquisa e entretenimento, por exemplo, 
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argumento que multiplicam-se os espaços educativos e, consequentemente, as escolhas e exclusões 

em prol de se alcançar um determinado objetivo e atender demandas específicas da sociedade; 

sejam elas articulações entre fatores políticos, culturais e identitários, e que provocam o 

deslocamento de algumas discussões pedagógicas sobre a função de ensinar, como ensinar, o que 

ensinar, quem ensinar e como avaliar esse ensino 

Pereira (2010) argumenta que ideais da modernidade imprimiram características 

fundamentais a concepção de escola que persistem até na contemporaneidade, e mesmo que se trate 

de uma generalização, permite pensar em uma escola moderna. 

Assim, ao pensar na escola moderna, constata-se a existência de metas e objetivos a serem 

alcançados por meio de sistemas hierárquicos e vigilantes onde o que, como e quando ensinar passa 

a estar direcionado para a formação daquilo que se pretende cumprir através do trabalho 

desenvolvido: a promoção do sujeito humano, civilizado e educado em sua dimensão intelectual e 

moral de forma que se adeque e atenda características da lógica de organização dominante na 

sociedade. Em nome desse projeto, uma série de orientações são dadas à educação a partir de 

políticas públicas conduzidas sob referenciais das mudanças que o Estado vem sofrendo com a 

adesão ao projeto neoliberal, que circula sob o discurso da reivindicação de maior qualidade para o 

ensino. 

A defesa da função da educação voltada para a plena cidadania e emancipação, como 

defendida nos discursos comuns à educação, exige, nesse contexto de sociedade, um traço da 

racionalidade neoliberal como estratégia e técnica que servem às políticas econômicas e de 

mercado. As demandas ditadas pelo mercado aparecem em documentos orientadores internacionais 

e nacionais para educação na medida que “educação para a cidadania” é traduzida por competências 

e habilidades que os alunos devem aprender em ambientes formais de educação para participarem 

na vida econômica da sociedade, produzindo e consumindo bens e produtos. 

Assim como as concepções sobre escola, sujeitos e processos educativos e avaliativos ainda 

carregam expectativas de universalidade – da ideia do certo, do único e do ideal – a noção do 

conhecimento como capaz de garantir a emancipação humana adequada a um estágio atual da 

lógica econômica dominante, neoliberal e capitalista, ainda é presente na fundamentação 

pedagógica nos discursos sobre as finalidades da educação que circulam socialmente, já que 

carregam rastros de um pensamento da escola e da escolarização como “um processo a serviço da 

propagação do projeto cultural moderno homogeneizador” (PEREIRA, 2010, p.02).   
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No estudo, as políticas curriculares são concebidas com base nas contribuições de Lopes 

(2006, p. 37), autora que assume uma compreensão discursiva de cultura e do processo de produção 

de políticas a partir da qual busca romper com a lógica de que a política é formulada em um centro 

de poder – em geral o Estado – e implementada nas escolas, para pensar as políticas curriculares 

como produções culturais, como campo de disputas que não se esgotam no processo de produção do 

texto oficial, mas que permanecem produzindo sentidos nos debates, embates, resistências, 

negociações que suscitam. Sentidos que são permanentemente negociados, traduzidos e 

ressignificados em todos os contextos em que ela se realiza (PEREIRA, 2017). 

Com essa fundamentação, o objetivo da pesquisa é dialogar sobre os discursos acerca de 

educação de qualidade enunciados pela mídia a partir dos resultados do Brasil no PISA (Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes) nas últimas três avaliações do programa: 2012, 2015 e 

2018. A proposta é identificar o que está sendo significado como educação de qualidade nos 

discursos midiáticos, argumentando que os meios de comunicação se configuram em um espaço 

privilegiado de produção e articulação de discursos políticos que estão em disputa na sociedade. 

Objetiva-se, também, problematizar como o jornal aborda o assunto a partir da constatação 

da impossibilidade de se chegar a uma resposta definitiva e universal do que seria qualidade e como 

uma avaliação como o PISA seria capaz de representar a realidade. Entendo que os discursos 

midiáticos deslocam os sentidos de qualidade produzidos na escola. 

SITUANDO O PROBLEMA 

A perspectiva do pós estruturalismo de questionar a pretensão de “unidade ou universalidade 

epistemológica que permita decidir entre visões, asserções ou discursos em conflito” (PETERS, 

2000, p. 44); nega a possibilidade de existência de um privilégio epistemológico fundamental 

atribuído a qualquer discurso. 

Argumento que a prática antiessencialista e antifundacionista da perspectiva pós 

estruturalista, no campo educacional que é relevante para essa pesquisa, é potente para colocar no 

centro da discussão sobre educação fatores como o sujeito, contexto, cultura, identidade e história, 

antes ignorados em nome de uma ciência objetiva, supostamente neutra, positivista ou humanista 

ainda presentes em algumas formas de se conceber e organizar as práticas educativas e avaliativas. 

Embora a ocorrência da ideia de qualidade da educação seja frequente nos discursos que 

circulam sobre educação, não é possível determinar uma unidade em sua concepção. A junção de 
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vários elementos delimita as condições do que diferentes setores e demandas da sociedade 

compreendem como a qualidade da educação brasileira. 

Para pensar essa questão, recorro a trabalho de Matheus e Lopes (2014). As autoras 

analisam dois discursos educacionais acerca às demandas institucionais de avaliação da qualidade 

da educação brasileira, analisando um conjunto de documentos referentes às políticas educacionais 

produzidos entre 2003 e 2012. Nos textos analisados, as autoras discutem as diferentes sentidos que 

a noção que qualidade educacional assume. 

Ao discutir os sentidos curriculares e pedagógicos que garantem as articulações na defesa de 

um centro nas políticas de currículo, as autoras afirmam que “Tal discurso se institui por uma ampla 

articulação a qual podemos fazer referência por um significante genérico – um nome – aglutinador 

de sentidos” (MATHEUS, LOPES, 2014,p.339). 

Como defende a teoria política do discurso (Laclau, 2011), a hegemonia se produz pela 

articulação de demandas distintas que se tornam equivalentes, nunca iguais, pela oposição a um 

exterior que a constitui. O limite de uma cadeia discursiva é, portanto, definido de forma 

hegemônica e precária. Na ausência de um centro fixo na estrutura, há a ruptura com o dualismo da 

estrutura/ação do sujeito. Logo, a estrutura não determina a ação dos sujeitos. No seu processo 

contínuo de decisão, o sujeito, sem essência, sem origem (Peters, 2000), é produtor de limites 

imaginários da estrutura. Essa perspectiva rejeita, assim, a ideia de uma base moral e racional 

absoluta, um centro fixo na estrutura. 

CONCLUSÕES 

O estudo está em andamento, mas as leituras iniciais ajudam na compreensão do discurso de 

hipervalorização da performatividade articula estratégias que levam a ressignificações por aqueles 

que estão envolvidos no processo. O papel docente e sua responsabilização pela baixa qualidade da 

educação brasileira estão constantemente em pauta nos discursos que circulam socialmente e 

mobilizados nos veículos de mídia. A abordagem dessa responsabilização é diferente, mas carrega 

um discurso de que as situações materiais sendo superadas, os resultados seriam melhorados. 

Fundamentado por aportes pós estruturais, a possibilidade de apresentar respostas 

definitivas, racionais e de estabelecer fins educacionais, políticos, civilizatórios e outros  que sejam 

universalmente válidos é impossível, exatamente porque esses mecanismos e contextos estão 

sujeitos a manipulação da vontade, poder, contexto e interpretação orientados a construir um sujeito 
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genérico, idealizado: aquilo que deveria ser dentro de determinada perspectiva de mundo e de 

educação. Problematiza-se, assim, a pretensão de prescrever fins para a vida individual ou coletiva 

por meio da educação como projeto racional, pautado no cientificismo, supostamente capaz de 

orientar e representar a realidade e também de “produzir” indivíduos desejados. Os aportes teóricos 

metodológicos auxiliam no esforço de pensar a formação como processos de subjetivação sempre 

contingentes e incompletos. 
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Resumo 

Nesta pesquisa em andamento o objetivo é dialogar sobre os discursos acerca de educação de qualidade 
enunciados pela mídia a partir dos resultados do Brasil no PISA (Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes) nas últimas três avaliações do programa: 2012, 2015 e 2018. A proposta é identificar o 
que está sendo significado como educação de qualidade nos discursos midiáticos, argumentando que os 
meios de comunicação se configuram em um espaço privilegiado de produção e articulação de 
discursos políticos que estão em disputa na sociedade. A pesquisa em curso contará com o recorte 
documental de editoriais e artigos de opinião de jornais de grande circulação no Brasil para interpretar 
os sentidos acerca da avaliação e sua relação com as demandas de qualidade da educação que circulam 
socialmente. Dessa maneira, afirma-se que a qualidade da educação brasileira, um significante social 
privilegiado, encontra-se em disputa nesses espaços. Isso não significa, entretanto, que a informação 
transmitida se apoie em neutralidade, muito pelo contrário, ela se articula a partir das demandas dos 
grupos que produzem a informação. O trabalho parte do pressuposto que os resultados 
disponibilizados pelo programa mobilizam as mídia jornalísticas, bombardeando a escola, os sujeitos 
presentes no processo ensino aprendizagem e todos os brasileiros com notícias e análises sobre o 
panorama educacional, apontado possíveis causas e culpados pela suposta falta de qualidade na 
educação. A pesquisa em andamento se referencia em aportes pós estruturalistas e da Teoria do 
Discurso, proposta por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, para pensar um projeto e uma formação 
menos idealistas e essencialistas. 

Palavras chave: Educação de qualidade; Teoria do Discurso; mídias de jornalismo. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ao tratarmos dos sentidos sobre o direito à educação da pequena infância e das famílias das 

camadas populares, buscamos diálogo com Bakhtin (2014) em busca de compreender os processos 

de construção de sentidos em relação dialética com as dimensões sociopolíticas, econômicas e 

ideológicas que perpassam as relações entre os sujeitos. Compreendemos que os sentidos são 

construídos e disputados em um espaço socialmente determinado, criados e recriados 

dialeticamente.    

 Rosemberg (2003) já descrevera as tensões presentes em três momentos da história das 

políticas de educação infantil brasileira contemporânea: a fase da expansão durante o governo 

militar, as inovações trazidas pela Constituição de 1988 e os impactos das recentes reformas 

educacionais, sob a égide do "Consenso de Washington". A descrição e análise desses momentos 

dão destaque para as políticas educacionais a baixo custo, fomentadas pelas organizações 

multilaterais, e as  influências da globalização econômica no controle dos gastos públicos, redução 

dos programas sociais e privatizações do aparelho estatal. 

 A autora indica que a trajetória das políticas para a educação infantil no Brasil lembram o 

mito de Sísifo, ao analisar que tais políticas são marcadas por momentos de queda e momentos de 

crença na possibilidade de retomar a subida na montanha. No Brasil, as políticas para a educação da 

pequena infância são historicamente marcadas pelo assistencialismo e por políticas compensatórias, 

especialmente para as crianças dos estratos mais pobres da população. No período de reabertura 

política, após o fim da ditadura militar, esse cenário avança como direito político, entretanto, as 

investidas do neoliberalismo atacaram fortemente as políticas para a educação da pequena infância. 

 No cenário mais recente, Campos e Barbosa (2018) realizaram uma espécie de continuidade 

às pesquisas de Rosemberg (2003), ao desenvolverem seus estudos sobre as atuais políticas para a 

Educação Infantil no cenário nacional. As autoras destacam os avanços na agenda educacional 

brasileira durante os governos de centro-esquerda no período de 2003 a 2016, dentre os quais, está a 

criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB). 

 Entretanto, as autoras consideram o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016, 

um inegável golpe de Estado a partir do qual o avanço de uma pauta ultraconservadora e neoliberal 

traz repercussões nefastas na Educação Infantil. Como exemplo, citamos o programa Criança Feliz, 

criado na gestão do então presidente Michel Temer. Tal programa reconduz a educação da pequena 
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infância aos sentidos assistencialista e compensatório, uma vez que a reinsere no âmbito doméstico 

e não-formal, destinada a sanar as necessidades das famílias mais pobres da população. 

 Cunha (2016) nos ajuda a pensar o projeto reacionário e conservador para a educação no 

Brasil, evidenciando as fortes disputas político-ideológicas que afetam esse campo. Segundo o 

autor, a família é a instituição que mais sofre pressão reacionária por parte dos que desejam manter 

as raízes conservadoras e patriarcais do  Estado brasileiro. A exemplo da política do programa 

Criança feliz, a casa volta a ser o espaço doméstico/privado, lugar "natural" da mulher/esposa/mãe e 

das crianças pequenas que, por ela, devem ser amadas, cuidadas e educadas. 

 Outros pesquisadores vêm problematizando o sentido atrelado à teoria do capital humano, 

voltado aos princípios econômicos do modo capitalista de produção, que tem influenciado as 

políticas educacionais para a pequena infância. Ao tomar o documento da Campanha Latino-

Americana pelo Direito à Educação (CLADE), Correa (2019) faz lembrar "uma forte disputa de 

sentidos no campo da educação na primeira infância" (CLADE, 2011 apud CORREA, 2019). O 

documento destaca duas vertentes de discursos predominantes, em âmbito mundial:  

[...] aqueles que se baseiam em argumentos econômicos de corte neoliberal, 

assentados na lógica do capital humano, e aqueles que abraçam a perspectiva dos 

direitos humanos - tomando-se o cuidado de perceber que, entre os dois, há um vasto 

espectro intermediário de posições. É nesse campo em disputa que se desdobram as 

políticas e práticas voltadas à educação na primeira infância (CLADE, 2011, p. 27) 

 Diante do exposto, nos chama atenção uma certa reorientação ideológica no campo da 

educação da pequena infância, na qual, outrora, as políticas nesse campo eram desenvolvidas sob o 

viés assistencialista e compensatório. Na atual conjuntura, além de se alinharem à teoria do capital 

humano, as políticas para a pequena infância parecem retornar ao viés assistencial, não-formal, 

doméstico e a baixo custo. 

 Diante do exposto, apresentamos a pesquisa em andamento cujo principal objetivo é 

investigar as disputas de sentidos em torno do direito à educação da pequena infância, com destaque 

para as estratégias criadas por famílias das camadas populares, em contextos de periferias urbanas, 

para suprirem as necessidades educacionais de seus filhos e filhas, diante da oferta insuficiente de 

creche pelo poder público municipal.  

 Por compreendermos que as políticas de financiamento impactam diretamente a oferta 

educacional às crianças de 0 a 3 anos, elegemos as atuais discussões sobre o "novo" FUNDEB 

como caminho investigativo, considerando a proximidade do fim do seu período de vigência e a 
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atual indefinição das condições que determinarão as políticas do Fundo. Trata-se de uma pesquisa 

com perspectiva teórico-metodológica de cunho qualitativo e dialógico, que buscará articulação 

entre as políticas locais, nacionais e internacionais no que tange ao financiamento para a educação 

da pequena infância. Propomos lançar mão de alguns procedimentos, tais como entrevistas e análise 

documental. 

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A OFERTA DE CRECHE 

O município de São Gonçalo está localizado na região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro e apresenta um total populacional estimado em mais de 1 milhão habitantes, segundo dados 

do IBGE (2019). Essa mesma fonte disponibiliza dados a partir dos quais é possível considerar a 

cidade de São Gonçalo como um município bastante vulnerável do ponto de vista social e 

econômico.  

 Alvarenga e Tavares (2015), refletem sobre o território gonçalense buscando compreender 

as relações entre Estado e sociedade civil travadas no plano político-institucional nesse município. 

Para tanto, lançam mão da compreensão do Estado como sujeito político e, também, como arena de 

lutas. No diálogo com Santos (1999), defendem que "é necessário, pois, realizar a leitura do lugar 

como categoria político-epistêmica com a qual perscrutamos sentidos da ação de diferentes grupos 

sociais que o tencionam na disputa de interesses e atendimento de suas demandas" (ALVARENGA; 

TAVARES, 2015, p. 57). Nesse caminho, buscamos compreender as relações de forças na luta pela 

garantia do direito à educação às crianças pequenas e famílias pobres no município de São Gonçalo. 

 Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 

2019) revelam que a rede privada de atendimento à creche em São Gonçalo é expressivamente 

superior em relação à rede pública. No ano de 2018, a rede privada no município apresentava um 

total de quase 5.000 matrículas no segmento creche, contra o total de 1.106 na rede pública 

municipal. Considerando que o município possui uma população de 0 a 3 anos estimada em 43.995 

crianças (IBGE, 2019), das quais estima-se que apenas 1.106 (INEP, 2019) estiveram matriculadas 

em instituições públicas educacionais, no ano de 2018, podemos afirmar que o atendimento ao 

direito à creche pelo poder público no município de São Gonçalo está muito aquém da demanda 

local.  

 Vale ressaltar que parte desse atendimento é realizado por creches conveniadas, 

denominadas por seus agentes de comunitárias, de iniciativa de grupos e ou instituições religiosas, 
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filantrópicas e/ou comunitárias, que conseguem viabilizar convênio de manutenção  e pagamento de 

pessoal com a prefeitura (TAVARES, 2015).   

 Outro aspecto importante é a constatação da existência de creches domiciliares e/ou de 

serviços de "mães crecheiras" (DELGADO, 2003), configurando um serviço não-formal de 

atendimento educacional às crianças de 0 a 3 anos em São Gonçalo. Embora os estudos de Delgado 

tenham sido realizados em 2003, ainda hoje é possível observar anúncios nos bairros do município 

divulgando o serviço de atendimento domiciliar - educacional e assistencial - às crianças pequenas.  

O FUNDEB E SUAS REPERCUSSÕES PARA O ATENDIMENTO À CRECHE EM SÃO 

GONÇALO 

A origem da educação para a pequena infância no Brasil não foi baseada em uma política 

social de Estado, forjada como um direito universal. Ao contrário, resultou de uma lógica 

assistencialista e compensatória, gerando forte incidência de iniciativas "marcadas muito mais pela 

provisoriedade, pelo emergencial, do que seguindo um planejamento respeitando os direitos das 

crianças e de suas famílias" (CAMPOS; BARBOSA, 2018). Segundo as autoras, esse foi um dos 

fatores responsáveis pela manutenção da educação da pequena infância à margem das políticas 

públicas de financiamento. 

 Essa ausência de atuação do poder público estatal e de cobertura de financiamento público 

para atendimento a essa etapa abriu espaço para as ações da sociedade civil nas políticas de 

educação da pequena infância, possibilitando a negligência do Estado em atuar no seu papel como 

garantidor da educação infantil como direito. "Dito de outro modo, a educação infantil no país foi 

historicamente marcada como uma responsabilidade que o Estado 'dividiu' com a sociedade civil" 

(Ibdem, p. 154 ). 

 Ainda segundo as autoras, um dos principais anseios da Educação Infantil, ou seja, o seu 

reconhecimento legítimo nas políticas de investimento de dotação orçamentária, aconteceu em 

2007, quando da criação do FUNDEB. Atualmente, em função da proximidade do fim do período 

de vigência do Fundo, vem tramitando no Congresso Nacional uma Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) n. 15/2015, com proposições de inovação para o "Novo" FUNDEB, porém, 

ainda indefinidas. 

O FUNDEB é considerado uma importante política de financiamento para a educação da 

pequena infância, porém, segundo Davies (2015), a prefeitura de São Gonçalo, permanecia em 
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2011, em termos percentuais, com a menor rede municipal de educação infantil do estado do Rio de 

Janeiro.  

As matrículas municipais na Educação Infantil, [entre 2005 e 2012], diminuíram de 

4.511, em 2005, para 4.393, em 2012. O número de matrículas em creche aumentou 

de 115, em 2005, para 769, em 2012, mas o de matrículas em pré-escolas diminuiu de 

4.396, em 2005, para 3.624, em 2012, [...]. A consequência da menor presença da rede 

municipal de São Gonçalo foi que a rede privada de Educação Infantil era em 2011 a 

maior do estado em termos percentuais, embora tenha declinado de 15.731 matrículas, 

em 2005, para 14.004, em 2012. Vale ressaltar que o número de matrículas privadas 

em creches em São Gonçalo aumentou de 743, em 2005, para 3.149, em 2012 (mais 

de 2.406), portanto muito mais do que o número de matrículas em creches municipais 

(+654). Isto significa que a pequena expansão (em termos absolutos) de matrículas 

municipais em creches favoreceu o crescimento (em termos absolutos) de matrículas 

em creches privadas (Ibdem, p. 48). 

Diante das variáveis apresentadas sobre São Gonçalo como um município periférico e da 

falta de creches públicas, algumas são as realidades encontradas para a educação das crianças 

gonçalenses de 0 a 3 anos. Como já abordamos, além da insuficiência de creches públicas para 

atender à essa demanda em sua totalidade, existem as creches comunitárias conveniadas com a 

prefeitura (TAVARES, 2015), que também não dão conta desse atendimento. Em paralelo, são 

identificadas a presença de creches domiciliares e de serviços de mães crecheiras (DELGADO, 

2003), como formas de educação não-formal. 

Diante desse contexto e, em diálogo com a sociologia da educação, vimos nos dedicando em 

estudar as variadas estratégias através das quais diferentes famílias conduzem a educação de seus 

filhos (NOGUEIRA, 1991), (PAIXAO, 2005), (DELGADO, 2003). Com base no conceito de 

hereditariedade cultural, originário nos estudos de Bourdieu, o campo vem estudando os 

mecanismos e os efeitos dessa hereditariedade social/cultural sobre as estratégias escolares 

familiares.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS, EMBORA PROVISÓRIAS 

Sobre o FUNDEB, destacamos como principais desafios de pesquisa: a questão da 

centralização versus descentralização dos recursos financeiros em âmbito nacional; a aplicação 

efetiva dos recursos do fundo pelos entes federados e o fortalecimento de uma cultura de 

acompanhamento das contas públicas com efetiva participação da sociedade. 
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Ressaltamos que as estratégias escolares das famílias das camadas populares  para a 

educação das crianças de 0 a 3 anos no município de São Gonçalo apresentam variados matizes, 

dentre os quais, as tensões entre o público e o privado, diante de uma realidade de oferta 

insuficiente de creche pelo poder público municipal, parecem se constituir em um campo fecundo e 

ainda pouco tematizado pelas pesquisas na área. 
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Resumo  

Este trabalho propõe colocar em diálogo a questão da oferta de creche em São Gonçalo, município 
considerado periférico, localizado na região metropolitana fluminense, que se constitui na 2ª maior 
cidade do estado do Rio de Janeiro em número de habitantes. Apresentamos uma pesquisa em 
andamento no curso de doutorado em educação, cujo objetivo geral é investigar as disputas de sentidos 
em torno do direito à educação da pequena infância, com destaque para as estratégias criadas por 
famílias das camadas populares para suprirem as necessidades educacionais de seus filhos e filhas, em 
contexto de oferta insuficiente de creche pelo poder público municipal. O tema será abordado a partir 
da questão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB), tendo em vista a proximidade do fim do seu período de 
vigência e a atual indefinição das condições que determinarão as políticas do Fundo. Buscamos aporte 
teórico-epistemológico nos campos das políticas educacionais e da sociologia da educação. A pesquisa 
se apresenta na perspectiva teórico-metodológica de cunho qualitativo e dialógico, em articulação entre 
as políticas educacionais locais, nacionais e internacionais no que tange ao financiamento da educação 
da pequena infância e propõe utilizar alguns procedimentos, como entrevistas e análise documental. 
Como reflexões ainda em andamento, destacamos como principais entraves e desafios para o 
FUNDEB: a questão da centralização versus descentralização em âmbito nacional; a aplicação efetiva 
dos recursos do fundo e o fortalecimento de uma cultura de controle e acompanhamento das contas 
públicas com efetiva participação da sociedade. Entendemos que a pesquisa se justifica pela necessidade 
de reafirmarmos o compromisso da sociedade brasileira com a causa da pequena infância e com as 
famílias das camadas populares das periferias urbanas. 

Palavras-chave: Financiamento da Educação Infantil; Creches em São Gonçalo; Famílias das camadas 
populares. 
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INTRODUÇÃO 

A proposta desta pesquisa se originou do trabalho de análise e prestação de contas dos 

recursos financeiros provenientes de programas estaduais e federais vinculado à Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia (SEC/BA) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), destinados à Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) do município de Camaçari-BA, 

junto aos Conselhos Municipais na área de Educação. A definição do tema nasceu da inquietação 

por compreender, mais especificamente, a atuação do Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 

dos Profissionais de Educação (CACS/Fundeb), em Camaçari-BA, a partir do controle social e do 

acompanhamento dos recursos financeiros destinados à educação básica do município, tendo a 

pretensão de relacionar os estudos teóricos realizados no âmbito do Mestrado Profissional em 

Gestão e Tecnologias da Educação da Universidade do Estado da Bahia com as experiências 

vivenciadas durante o exercício das atividades profissionais de Auditoria Interna da Prefeitura 

Municipal de Camaçari (PMC), cargo de carreira de uma das pesquisadoras exercidas junto ao 

Gabinete da SEDUC-Camaçari-BA.  

A Constituição Federal de 1988 prevê a participação popular direta ou por meio de 

organizações representativas, na formulação das políticas públicas e no controle das ações de 

órgãos, em todos os níveis de organização do Estado brasileiro. Foram incluídas, no texto 

constitucional, diversas formas participativas de gestão e controle em áreas como saúde, educação, 

assistência social, políticas urbanas, meio ambiente, dentre outras. A partir da ampla temática e dos 

novos mecanismos de Controle Social, atrelados ao desejo de compreender os seus impactos para a 

qualidade social da educação, nesta pesquisa optou-se por um recorte para a investigação acerca do 

Controle Social dos recursos destinados à educação pública municipal de Camaçari-BA, a partir da 

atuação do CACS/FUNDEB, a partir do olhar dos seus conselheiros. 

Para Conceição (2016. p.16), o Controle Social representa a ação de fóruns e instâncias, 

criados pelas leis tributárias e não tributárias, que permite que representantes de diferentes 

segmentos possam mediar à ação governamental em relação aos interesses e expectativas da 

sociedade civil, organizações de classe e outros órgãos da administração pública. Esse é o espírito 

da democracia, o qual correlaciona descentralização financeira e administrativa, poder delegado, 

prestação de contas, transparência, legalidade e legitimação. 
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A Constituição Federal de 1988 garantiu a participação da sociedade nos processos 

decisórios das políticas voltadas para o desenvolvimento da sociedade brasileira, que se concretiza 

na previsão de conselhos de controle social que atuem junto aos programas implementados pelo 

Governo Federal, voltados para setores e políticas sociais importantes, dentre as quais se destaca o 

CACS/Fundeb. (BRASIL, 2018).  

Os procedimentos e orientações sobre a criação, composição, funcionamento e 

cadastramento dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, de âmbito 

Federal, Estadual, Distrital e Municipal foram estabelecidos pelo FNDE (autarquia responsável pela 

execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC)), por meio da Portaria FNDE 

nº 481, de 11 de outubro de 2013. (BRASIL, 2013).  

Passados mais de 30 (trinta) anos da promulgação da Constituição Federal de 1988 percebe-

se que a inserção da participação dos cidadãos nas tomadas de decisão, ou o seu poder de voz, junto 

à administração pública promoveu maior implicação do cidadão nas deliberações tomadas pelos 

gestores públicos e ampliou as possibilidades de participação democrática. A obrigatoriedade da 

criação de Conselhos que monitoram e fiscalizam o trabalho de governos estaduais, distrital e de 

prefeituras municipais, estimulou o envolvimento da sociedade, pela presença dos cidadãos, ou de 

seus representantes na composição destes Conselhos.  

Esta pesquisa aborda a ação dos conselheiros do CACS/Fundeb, implantado e em 

funcionamento no município de Camaçari-BA há aproximadamente 12 (doze) anos. Acredita-se 

que, embora o CACS/Fundeb de Camaçari-BA seja um órgão, cujo trabalho já se integrou à rotina 

da administração municipal, na medida em que os anos passam, a complexidade das políticas de 

financiamento e a substituição de conselheiros ainda demandam estudos e consolidação de 

compreensões, rotinas e conhecimentos sobre o papel e a função social desse Conselho para que os 

trabalhos por ele realizado continuem avançando e sua atuação permita, cada vez mais o 

fortalecimento da gestão democrática de recursos públicos com a participação da sociedade.  

O CACS/Fundeb é um colegiado que tem como função principal acompanhar e controlar a 

distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb. O Conselho não é uma unidade 

administrativa do governo; a sua ação deve ser independente e, ao mesmo tempo, harmônica com os 

órgãos da administração pública a que se vinculam. Porém, historicamente, as mudanças de 

gestores e de conselheiros impactam em alteração de sentidos sobre o mister que deve ser cumprido 

pelo Conselho. Nesta pesquisa, portanto, interessa saber, portanto: Qual a concepção dos 

Conselheiros do CACS/ FUNDEB em relação à atuação do Conselho no Controle Social do 
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município de Camaçari, entre os anos de 2012 a 2019? Ou seja, ao analisar a concepção dos 

Conselheiros do CACS/ FUNDEB em relação à atuação do Conselho, no município de Camaçari-

BA, entre os anos de 2012 a 2019, busca-se identificar as práticas de controle social e 

acompanhamento na execução dos recursos municipais de educação desse Conselho e confrontar 

com aquelas previstas na Lei Federal nº 11.494/2007, lei que regulamenta o Fundeb; verificar 

possíveis entraves no cumprimento das tarefas atribuídas ao Conselho; compreender de que forma a 

concepção dos Conselheiros em relação ao Conselho impacta na execução de suas atividades e, 

quando da elaboração do projeto de intervenção, produto final da pesquisa do Mestrado 

Profissional, sugerir propostas de intervenção pedagógica para fortalecer os procedimentos de 

acompanhamento e de controle social dos investimentos públicos em educação em Camaçari-BA. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta pesquisa, será privilegiado um conjunto de categorias e subcategorias teóricas que 

servirão de base para analisar a concepção dos Conselheiros do CACS/Fundeb em relação à atuação 

no Controle Social. Assim, foram elencadas como fundamentais as categorias teóricas que versam 

sobre o financiamento da educação no Brasil (marcos legais e históricos), e a distribuição, 

composição e gestão de receitas destinadas à educação, por meio do Fundeb. Além destas, tomou-se 

como outra categoria fundamental na pesquisa, a categoria de Controle Social (transparência, 

avanços e percalços da gestão democrática e participativa), bem como o fortalecimento da 

participação cidadã, o empoderamento social, a independência política e a gestão colegiada. Nas 

buscas de literaturas e produções correlatas a pesquisa pretendida, foram utilizados autores que 

debatem, evidenciam relevante produção científica e estudo sobre os temas de Financiamento da 

Educação (MONLEVADE, 2007; LIBÂNEO, 2012; CONCEIÇÃO, 2016) e Controle Social 

(GOHN, 2004; DAVIES, 2005 ; LÜCK, 2012) 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem o objetivo principal de analisar a concepção dos Conselheiros do 

CACS/Fundeb em relação à atuação do Conselho no Controle Social, do município de Camaçari, 

entre os anos de 2012 a 2019.  

Esta pesquisa terá uma abordagem qualitativa, respondendo a questões com um nível de 

realidade que não pode ser quantificada, trabalhando com o universo dos significados, dos motivos, 

dos valores, das crenças, das atitude, pois objetiva compreender de que forma a concepção dos 
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Conselheiros em relação ao Conselho impacta na execução de suas atividades, descrevendo as suas 

práticas e seus entraves, permitindo a compreensão da realidade social deste Conselho através da 

fala, das mensagens e do potencial do inédito (do não dito), retido por qualquer mensagem e análise 

das comunicações, valorizando a presença ou a ausência de uma característica de conteúdo ou 

fragmento de mensagem.   

Vergara (1990) toma como base sistemática para a classificação da pesquisa, dois aspectos 

do estudo a ser realizado: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins (objetivos), 

compreende-se que esta se trata de uma pesquisa descritiva e exploratória. Descritiva porque 

pretende expor as peculiaridades e descrever as concepções dos Conselheiros acerca da atuação do 

CACS/FUNDEB no Controle Social dos recursos financeiros para a educação municipal em 

Camaçari-BA. Exploratória, porque, embora o CACS/Fundeb seja um colegiado com tradição e 

objeto de pesquisa em diversas áreas de investigação, não se verificou estudo que aborde a atuação 

do Conselho do Fundeb e Controle Social, no município de Camaçari, Bahia ou que tenha tratado, 

mais especificamente, sobre as concepções dos Conselheiros sobre a tarefa que desenvolvem. 

Quanto aos meios (procedimentos técnicos), trata-se de pesquisa, ao mesmo tempo, 

bibliográfica, documental e de campo. Bibliográfica, pois se recorrerá ao uso de material acessível 

ao público geral, como dissertações, teses, livros e artigos científicos para a composição da 

fundamentação teórica e documental, na medida em que levará em conta leis, portarias e resoluções 

municipais e federais, relatórios técnicos e outros documentos oficiais, a fim de produzir os 

elementos necessários à compreensão do funcionamento do CACS/Fundeb no Município de 

Camaçari-BA. Como forma de abordar individualmente os sujeitos de pesquisa, será realizada a 

pesquisa de campo. Com ela será possível produzir dados essenciais in loco junto aos conselheiros 

do CACS/Fundeb. Como instrumentos de pesquisa a serem utilizados no campo, privilegiou-se a 

observação direta e a realização de entrevistas semi-estruturadas. A observação direta é um método 

que contribui para verificar as evidências, revelar as práticas de controle social e acompanhamento 

na execução dos recursos municipais de educação, funções e atividades executadas pelo 

CACS/Fundeb de Camaçari,BA e a entrevista, como ferramenta utilizada na pesquisa social para a 

produção de informações junto a sujeitos participantes. Optou-se, assim, pela entrevista semi-

estruturada, técnica de produção de dados por meio da qual o entrevistado tem a possibilidade de 

falar sobre as suas experiências, trazendo, na sua fala, informações relevantes por meio de respostas 

livres e espontâneas. As informações obtidas durante as entrevistas serão gravadas em mídia digital 
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para posterior transcrição (incluindo hesitações, silêncios, risos, como também os incentivos do 

entrevistador) e análise.  

Após a produção e organização dos dados, eles serão analisados por meio da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2016). Assim, a análise terá como base as categorias/subcategorias teóricas 

previamente estabelecidas e outras que possam surgir durante a pesquisa. Os dados serão agrupados 

por unidades de registros, mediante a análise temática e lexical: “A categorização é uma operação 

de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”. (BARDIN, 

2016). 

O período delimitado da pesquisa se deu em virtude do desejo buscar correlacionar os 

mandatos dos CACS/Fundeb com o mandato eletivo de prefeito da cidade. Os membros do 

CACS/Fundeb têm mandato de, no máximo 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução por igual 

período, e o mandato do Prefeito é de 4 (quatro) anos, podendo o alcaide ser reeleito mais uma vez, 

em sequência, ou por mais vezes em mandatos não consecutivos.  

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Nesta pesquisa, a partir da análise da atuação do CACS/Fundeb no Controle Social dos 

recursos da educação, em Camaçari,BA, pretende-se apresentar os resultados que permitam 

compreender se o olhar, compreensão e entendimento dos conselheiros refletem de fato a sua 

atuação como representantes do segmento social que o elegeu e se, como representante de 

determinado segmento tem exercido, de maneira comprometida a função de acompanhar, fiscalizar 

e participar das políticas voltadas para a educação no município. Após a análise dos resultados, 

pretende-se apresentar sugestões de propostas de intervenção pedagógica para fortalecer os 

procedimentos de acompanhamento e de controle social dos investimentos públicos em educação 

no município de Camaçari-BA. 
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Resumo 

Este artigo apresenta o projeto de pesquisa em andamento, sobre a Gestão dos recursos da educação 
no município de Camaçari, Ba: um estudo sobre o Controle Social do CACS/FUNDEB, situado na 
Área de concentração de Gestão da educação, tecnologias e redes sociais, que faz parte do Programa de 
Pós Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC) da Universidade do Estado 
da Bahia (UNEB).  Privilegia, como objeto, o controle social na educação básica pública municipal, 
tendo como foco a atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB). A partir da ampla temática e dos novos mecanismos de Controle Social, atreladas ao 
desejo de compreender os seus impactos para a qualidade social da educação, nesta pesquisa foi feito 
um recorte para a investigação acerca do controle social dos recursos destinados à educação pública 
municipal de Camaçari- Ba, a partir da atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação (CACS/FUNDEB), sob o olhar dos seus conselheiros.  Como hipótese de pesquisa, 
considera que se tal Conselho do CACS/FUNDEB atuar de forma participativa e eficiente poderá 
contribuir para a implantação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas públicas da rede 
municipal de educação de Camaçari. Tais inquietações também levaram a refletir sobre a importância da 
pesquisa no contexto do Controle Social, bem como da Gestão democrática, temas discutidos nos 
trabalhos acadêmicos das últimas décadas da área de educação, mas que ainda requer adensamento 
teórico, a partir das práticas e políticas locais.  

Palavras-chave: Financiamento da Educação Básica. Controle Social. CACS/FUNDEB. Gestão 
Democrática. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, no cenário econômico do Brasil, observamos que uma grande parcela da 

população, incluindo crianças, consome sem planejamento e sem necessidade, o que está se 

tornando um hábito perigoso, do ponto de vista financeiro e ambiental, com consumo exagerado e 

desperdício de materiais, que impactam no planeta. 

Os jovens não estão sendo preparados adequadamente para absorverem grandes questões 

que já estão surgindo no mundo atual, como acesso à Saúde, à Educação, a Aposentadoria e 

Sustentabilidade do Planeta, demandas atualmente administradas pelo Estado, porém, com grandes 

chances de serem repassadas à população. De acordo com Ferreira (2013), “o grau de exigência e 

responsabilidade dos mais novos será ainda maior daqui para frente; os cidadãos vão ter que ser 

mais responsáveis de forma individual e em temáticas que até aqui delegavam ao Estado, como 

saúde e previdência”. 

Diante desse contexto, este trabalho traz um convite a reflexão e a discussão sobre educar 

financeiramente as crianças do Ensino Fundamental, do primeiro segmento, entre os professores da 

Educação Básica e, assim, apresentar ações que possam incrementar a formação continuada dos 

profissionais dessa área. A seguir, trataremos dos fundamentos teóricos e metodológicos. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Cerbasi (2004) defende que na Educação Financeira das crianças, “há que se estabelecer 

regras desde cedo”, conversando com eles que, nas idas ao shopping para passear, ao se depararem 

com várias lojas de brinquedos, e diante dos pedidos para efetuar as compras, que “presentes são 

ganhos em datas festivas” e que “estamos abrindo mão de coisas que gostaríamos de ter agora, para 

tê-las no próximo ano, sem atrapalhar nossas contas” (CERBASI, 2004, p. 89). 

Niskier (2012) alerta sobre a importância de preparar esses jovens financeiramente e 

ecologicamente, envolvendo-os em questões financeiras, incentivando-os a reciclar, doar, proteger 

o meio ambiente. Princípios éticos, financeiros, de cidadania e sustentabilidade, devem fazer parte 

do cotidiano escolar e familiar, para que esses jovens cresçam com responsabilidade e conscientes 

de suas escolhas de consumo. Diante disso, a criança deverá, desde cedo, aprender a fazer escolhas, 

dentro das possibilidades dos pais, que deverão estabelecer regras de consumo antes de sair de casa. 

Pais e filhos devem aprender a negociar as regras, sem desrespeitar os acordos realizados, “os pais 

precisam ser coerentes nos seus discursos”, como defende Ferreira (2013).  
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É fundamental saber negociar com a criança, sem levar a frustrações frequentes. Uma 

estratégia é fazer “trocas” com compensação, como ir a uma praia, passear de bicicleta, tomar um 

sorvete e, até mesmo, visitar orfanatos e fazer doações de brinquedos e roupas que não são mais 

usados. Nesses momentos, sem que se diga nada, a criança percebe quão afortunada é, mesmo 

abrindo mão de consumo desejado. 

É possível perceber na atualidade uma preocupação da sociedade em relação ao consumo 

exacerbado. Isso pode ser comprovado com base na consulta de uma pesquisa realizada pela 

instituição Serasa Experian que representa o maior banco de dados sobre crédito no Brasil que 

aponta que um quarto da população brasileira encontrava-se em janeiro de 2016 endividada, ou 

seja, em torno de 59 milhões de brasileiros, e 17% desse total atribuíam o endividamento à falta de 

habilidade em lidar com opções de crédito e financiamento do mercado (OCDE, 2016). 

No cenário infantil o investimento de grandes empresas em propagandas de produtos e 

serviços voltados para esse público representa um dos principais fatores que influenciam o consumo 

das crianças e jovens no Brasil. Nos últimos anos pesquisadores têm dedicando atenção a questões 

de Educação Financeira voltada para o público infantil. Cerbasi e Sousa (2012) destacam sobre a 

importância de começar cedo e de forma correta a educar os filhos sobre Finanças pode fazer a 

diferença no futuro desse sujeito, livrando de um possível endividamento. De acordo com Ferreira 

(2013), a forma como a família relaciona-se com os aspectos financeiros sem dúvida irá condicionar 

a formação de futuros adultos. 

Uma grande preocupação é que nessa busca por consumo irrestrito e desenfreado, a 

sociedade consumista está destruindo suas fontes naturais de matérias-primas na fabricação de 

novos produtos para atender às demandas, portanto, devemos evitar esse consumismo compulsivo 

para preservar nossos recursos naturais, pensando nas gerações futuras. 

Ser um consumidor consciente é o mesmo que ser um cidadão melhor, mudando sua 

maneira de encarar os desafios atuais relacionados às nossas fontes de água potável e 

de energia, ao lixo produzido, às embalagens plásticas que destroem a natureza, à 

reciclagem, à redução dos níveis de gás carbônico na atmosfera, etc. (SILVA, 2014, p. 

36). 

Consumir de forma consciente pressupõe uma atenção para os efeitos que este ocasiona ao 

ambiente, bem como rejeitar ações que resultem em desperdício de consumo, pelo impacto negativo 

que trazem ao planeta. Buscando contribuir para a melhoria das condições ambientais e sociais do 

planeta, “o consumidor consciente identifica o consumo mínimo que lhe é suficiente e escolhe 
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produtos ambientalmente e socialmente responsáveis, priorizando a reciclagem, a reutilização e o 

compartilhamento de bens” (NUNES, 2009, p. 5). 

Um dos objetivos da Educação Financeira é justamente responder tais questionamentos, 

auxiliando no planejamento, gestão da renda, poupança e investimento, visando uma vida financeira 

mais estável, além disso, “estimula a conscientização das pessoas quanto à importância do 

planejamento financeiro, ajudando a equilibrar as necessidades e os desejos a longo prazo, 

ensinando formas de lidar com o dinheiro, abordando temas como finanças e consumo” (DANTAS, 

2017, p. 15). Até mesmo porque nos dias atuais, vemos com bastante frequência, jovens e crianças 

com telefones celulares, gastando em excesso e sem necessidade, além de um crescente 

endividamento ocasionado por tais hábitos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho tem como base duas pesquisas publicadas em 2017 apresentam uma 

abordagem do tema Educação Financeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental. As duas 

pesquisas foram aplicadas a estudantes do primeiro segmento do Ensino Fundamental matriculados 

em escolas públicas no município de Duque de Caxias Estado do Rio de Janeiro. 

O público-alvo das pesquisas foram alunos matriculados no terceiro ano do Ensino 

Fundamental com laudo de deficiência intelectual e o outro grupo da segunda pesquisa, alunos do 

4º. ano do Ensino Fundamental, turmas regulares. As pesquisas preocuparam-se em levantar 

questões acerca de temas que permeiam a Educação Financeira como o valor das coisas e 

desperdício. 

A primeira pesquisa, de Santos (2017), preocupou-se em trabalhar essa temática com alunos 

com deficiência intelectual pautado no valor das coisas, o que é fundamental e supérfluo, coisas que 

o dinheiro compra e que o dinheiro não compra, o cuidado com os bens para que ele tenha mais 

durabilidade e o cuidado com os bens individuais e coletivos. Enquanto a segunda, Dantas (2017) 

procurou incentivar os alunos do 4o ano a ter um consumo mais consciente a partir de tarefas 

voltadas para consumo e que os levassem a tomar decisões. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A primeira atividade aplicada buscou verificar os conhecimentos sobre o que é para cada 

criança algo fundamental ou supérfluo, sendo aplicada uma pesquisa em encartes de supermercado, 
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separando produtos fundamentais para a sobrevivência e outros, supérfluos. Todas crianças 

entrevistadas souberam identificar a importância de cada produto selecionado. 

Em uma segunda atividade aplicada teve como objetivo de discriminar coisas que o dinheiro 

compra e coisas que o dinheiro não compra, os sujeitos analisaram questões sobre necessidade e 

sobre a relação de entre consumo e felicidade. Nessa perspectiva, eles buscaram em jornais ou 

revistas imagens de coisas que o dinheiro compra e coisas que o dinheiro não compra e, como 

resultado, eles colocaram como coisas que o dinheiro não compra o contato e o convívio com 

amigos e familiares como coisas que tem muito valor e que não tem relação com o consumo.  

Outra atividade aplicada preocupou-se em avaliar qual a relação dos sujeitos com seus 

objetos pessoais sobre o cuidado para a manutenção desse objeto e sua durabilidade. Nesta 

atividade os alunos deveriam listar coisas que eles já deram para alguém reutilizar ou que ganharam 

em bom estado de manutenção. Foram também em busca dos funcionários da escola para que 

fizessem um levantamento sobre coisas que foram doadas em bom estado e qual a importância de se 

manter a conservação desses objetos. 

Como a pesquisa foi aplicada em uma escola pública, Santos (2017) procurou observar a 

relação desses sujeitos com os bens coletivos por meio de uma atividade em que as crianças 

explorassem o ambiente identificando os bens coletivos e em que estado de conservação estariam. 

Finalizando esta pesquisa os participantes produziram cartazes sobre a importância da manutenção 

dos objetos de uso coletivo. 

Ao final da pesquisa, Santos (2017) produziu um produto Educacional em formato de livreto 

em que pais e responsáveis compartilham a leitura e aproveitam as dicas para aplicação em seu 

ambiente familiar. Este produto possui alguns temas de Educação Financeira aproximados da 

realidade da faixa etária e apresentam algumas possibilidades e soluções sobre os temas: o valor das 

coisas, necessidade e desejo, sustentabilidade, coisas que o dinheiro compra que o dinheiro não 

compra, dinheiro e felicidade, ética, o cuidado com as coisas e a doação de produtos objetos em 

bom estado. 

Ao concluir a pesquisa, Santos (2017, p.82) destaca que “não há limite de idade para abordar 

Educação Financeira no ambiente escolar desde que as atividades estejam em uma linguagem 

apropriada para cada público” e que “a mediação escolar é o caminho para o sucesso da criança 

com deficiência no espaço escolar, bem como de outras crianças que apresentam qualquer 

dificuldade de aprendizagem, haja vista a forma pela qual cada criança mostrou-se motivada e 
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sentir-se importante nos momentos da pesquisa”. Vale ressaltar que Santos (2017) tinha como 

participantes da pesquisa crianças com deficiência intelectual de grau moderado. 

Dantas (2017, p. 53), também preocupadas com “o comportamento da população e com os 

valores transmitidos às novas gerações, sobre consumo, sustentabilidade e dinheiro”, e com o 

objetivo de “auxiliar as pessoas a planejar e gerir sua renda, poupar, investir e garantir e garantir 

uma vida financeira mais tranquila”, neste universo cada vez mais preocupado com o que se tem, 

com bens materiais, e acreditando que a Educação Financeira “exige mudanças de comportamento a 

longo prazo, por meio de educação efetiva e, defendendo a necessidade de que seja trabalhada 

desde cedo, também na escola, com intenção de transformar hábitos das famílias”, elaboraram a 

pesquisa, onde foi apresentada uma sequência didática que relacionava a Educação Financeira e a 

sustentabilidade, no sentido de estimular a dimensão atitudinal para crianças do 1º segmento do 

Ensino Fundamental, alunos do 4º ano, mas que pode ser utilizada com outras turmas, e que 

proporcionou reflexão por parte dos alunos e das pesquisadoras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a proposta de Educação Financeira nas escolas, pretende-se iniciar desde cedo, com os 

alunos, noções de como lidar com o dinheiro, desenvolvendo a consciência financeira, com a 

preocupação de formar adultos mais responsáveis e preocupados com o meio ambiente, fugindo do 

consumismo, do que é fútil, planejando seus gastos, ficando longe de atividades que possam 

comprometer seus objetivos e seu futuro, enfim, um consumidor disciplinado, diferente do que 

ocorre hoje, em meio à sedução dos produtos disponíveis pela mídia na sociedade.  

Sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer, para que se tenha a educação 

como agente de transformação e sustentação da sociedade brasileira mas, buscamos plantar a 

sementinha em cada um de nossos alunos, das crianças que podem conhecer como consumir de 

modo responsável. 
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Resumo 

Este texto apresenta alguns pontos de discussão relacionados com a preocupação sobre consumismo 
compulsivo e com o meio ambiente, observados em alunos do Ensino Fundamental, sugerindo ações 
que podem atingir comportamentos e atitudes desde cedo com crianças, de forma a promover uma 
sociedade mais diligente, preparando tais crianças para tornarem-se conscientes com o 
desenvolvimento sustentável de nosso planeta. O trabalho tem como preocupação a defesa da 
Educação Financeira escolar e a preocupação com o meio ambiente, elementos fundamentais e 
imprescindíveis para a formação pessoal. Ensinar a criança a ser um consumidor ponderado, informado 
e responsável, é essencial para evitar o desperdício e o consumismo exagerado e preparação para 
questões de sustentabilidade do planeta. A Educação Financeira e o estimulo à conscientização 
ecológica é um processo que se desenvolve ao longo da vida dos indivíduos, buscando no futuro serem 
consumidores responsáveis, resultando em uma sociedade civil mais ativa e dinâmica, com reforço da 
cidadania e desenvolvimento de valores, preparando cidadãos capazes de promover o crescimento 
econômico e o desenvolvimento tecnológico de forma sustentável, levando em conta a inclusão social e 
a preservação do meio ambiente. Buscamos, a partir das atividades propostas no sentido de incentivar 
os alunos a terem um consumo mais consciente e sustentável, levando esses conceitos para sua vida. A 
proposta deste pôster é oriunda de duas dissertações de mestrado profissional, sendo uma com vertente 
na educação inclusiva e outra no ensino convencional, ambas no Ensino Fundamental, para os 
primeiros anos. Assim, foi possível a confecção de dois produtos educacionais voltados para Educação 
Financeira para crianças. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação Financeira Escolar; Consumo consciente; Ensino 
Fundamental. 
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INTRODUÇÃO 

O tema Educação Financeira é multidisciplinar e também amplamente debatido no âmbito 

da Administração e das Ciências Contábeis. Gestores de empresas, economistas e consultores 

financeiros apresentam a Educação Financeira como uma solução para o endividamento da 

população e para a construção de um futuro financeiro estável. Entretanto, o debate acerca da 

Educação Financeira parece explicar os problemas de endividamento das famílias com o argumento 

da falta de planejamento financeiro individual, tornando o endividado o único culpado pela sua 

condição. 

Nesse contexto emergem muitos questionamentos. Entre eles, destacamos: Como oferecer 

uma Educação Financeira que contribua para uma reflexão sobre consumo e que não provoque em 

famílias pobres a sensação de que as dificuldades financeiras que experimentam são resultado do 

uso irresponsável do dinheiro? Jovens destas famílias menos abastadas avaliam seus ganhos e 

gastos? Gostariam de receber algum tipo de Educação Financeira? Em caso afirmativo, o que 

gostariam de aprender? 

Tendo em vista estes questionamentos, o objetivo geral da presente pesquisa é investigar as 

percepções de Educação Financeira de estudantes de Ensino Médio. Mais especificamente, 

pretendemos discutir como os estudantes de Ensino Médio compreendem a Educação Financeira e 

analisar, sob uma perspectiva crítica, se e como percebem a responsabilidade da Educação 

Financeira na individualização da responsabilidade sobre o endividamento da população. 

O CONSUMO E A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO SÉCULO XXI  

Vivemos em uma sociedade em que seus indivíduos se encontram cada vez mais 

endividados. São dívidas com cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, financiamento de 

imóvel, prestação de carro, etc. Atualmente é possível gastar não apenas o dinheiro que dispomos 

no momento, como também o dinheiro que ainda não temos e esperamos receber no futuro.  

Segundo Bauman (2008), para que o sistema capitalista permaneça existindo se faz 

necessário o recrutamento de uma sociedade de consumidores, que esteja sempre disposta a 

consumir o que lhes for apresentado. Para manter o ciclo de consumo constante, são produzidos 

novos produtos numa velocidade jamais vista antes, como podemos constatar nas prateleiras e 

vitrines das lojas. A cada dia uma nova tendência de moda é lançada, os celulares rapidamente se 

tornam obsoletos etc. Vivemos tempos líquidos, em que a velocidade com que as transformações 
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ocorrem aumenta a cada dia, tornando as relações cada vez mais dinâmicas, fluídas e velozes 

(BAUMAN, 2008). 

Outra estratégia utilizada pela sociedade é atrelar o consumo à felicidade. Assim, o 

indivíduo consumidor só se sente feliz ao consumir um novo produto. No entanto, Bauman alerta 

que a sociedade de consumidores prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação de 

seus consumidores, o que justifica o grande fluxo de novas mercadorias. Este torna as satisfações 

apenas momentâneas, já que, em pouco tempo, os produtos recém adquiridos estarão ultrapassados 

e uma nova necessidade de consumo irá surgir.  

Kistemann Jr. (2011, p 71) )elenca algumas características marcantes dessa sociedade de 

consumo, quais sejam: (i) o consumo de massas; (ii) a moda em velocidade de progressão 

geométrica; (iii) mercadorias descart�veis, mercadorias-signo; (iv) sentimento de insaciabilidade, e 

o principal, (v) o indiv�duo consumidor como seu personagem central. E, para romper com estes 

padrões, propõem a inserção de uma Educação Financeira crítica nos currículos escolares desde os 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Na Educação Financeira crítica, os indivíduos não só 

aprendem elementos da Matemática Financeira e estratégias de investimentos como também são 

levados a questionar a engrenagem capitalista a que estão submetidos. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Como mencionado, tivemos como objetivo investigar as percepções de estudantes de Ensino 

Médio de uma escola de periferia em relação à Educação Financeira. A pesquisa foi realizada na 

Escola Estadual Melchíades Picanço, localizada no bairro do Barreto, na cidade de Niterói, no Rio 

de Janeiro. A escola se situa em um dos acessos ao Morro Martins, uma favela caracterizada pela 

disputa frequente entre facções rivais, com casos de assassinatos dentro da escola. Consideramos 

importante caracterizar a violência na escola porque ela atravessa todas as atividades da instituição, 

que precisa reorganizar o seu calendário a cada evento de violência que ocorre na comunidade. O 

impacto da violência afeta inclusive o interesse dos estudantes em participarem de pesquisas 

acadêmicas, temendo que as perguntas se relacionem a algum tipo de depoimento delator. 

Para coletar os dados, foi proposto a estudantes de uma turma de 1º ano do Ensino Médio 

que respondessem individualmente e por escrito um questionário. Assim, no dia 12 de março de 

2019, foram distribuídos 30 questionários para os estudantes presentes na sala de aula, sendo a eles 

esclarecidos os objetivos da pesquisa e fornecido o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) para assinatura. Os estudantes foram informados de que as suas respostas não seriam 
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identificadas, sendo convidados a retornar os questionários no dia seguinte. No dia 13 de março, 

retornaram 7 questionários respondidos, correspondendo a 23% da população pesquisada. 

O questionário foi composto por doze perguntas, das quais 5 tinham a intenção de identificar 

o perfil socioeconômicos dos respondentes e 7 estavam diretamente relacionadas à Educação 

Financeira. Principalmente nestas últimas, buscávamos identificar as concepções e expectativas dos 

estudantes em relação à Educação Financeira. Optamos por perguntas abertas, já que, segundo 

Castro, Ferreira e Gonzalez (2013), estas dão liberdade aos participantes para que se expressem, 

valorizando assim as falas e opiniões de cada indivíduo. Apenas uma das questões é fechada, a 

questão que se refere ao salário.  

ANÁLISE 

Nas respostas dadas pelos estudantes, chamou a nossa atenção o fato de todas as famílias 

estarem na mesma faixa de renda familiar, de 1 a 3 salários mínimos. Além disso, o valor era para o 

sustento de famílias que têm de 3 a 5 pessoas e, em quatro delas, havia apenas uma pessoa 

responsável pelo sustento de todos. Em duas famílias havia duas pessoas que exerciam alguma 

atividade remunerada e, apenas em uma das famílias, havia três pessoas que possuíam alguma 

renda. 

Os principais responsáveis pelo provimento financeiro das famílias eram o pai, a mãe, o 

padrasto e a avó, sendo o pai apontado por três estudantes, a mãe por dois estudantes, o padrasto por 

um estudante e a avó também por um estudante. As profissões exercidas por esses provedores eram 

motorista de ônibus, pedreiro, contador, ascensorista e gerente, enquanto dois estudantes disseram 

que o provedor já era aposentado.  

Assim, os sujeitos investigados foram considerados de baixa renda, que estavam em situação 

de vulnerabilidade. Nas famílias em que havia apenas um provedor, se este ficasse desempregado 

ou impossibilitado de trabalhar, não haveria garantias de sustento. Além disso, possivelmente esses 

estudantes não tinham garantido o acesso às necessidades básicas, já que, devido à baixa renda 

familiar e ao número de indivíduos que viviam dessa renda, a renda per capita era inferior ao salário 

mínimo. De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos, o salário mínimo em janeiro de 2019 era muito inferior ao necessário, pois um 

salário deveria ser aproximadamente quatro vezes maior que o salário mínimo nominal em 

vigência, para que se pudessem garantir as necessidades básicas como moradia, alimentação, 

educação, saúde, higiene, transporte etc. Assim, mesmo com os sucessivos aumentos reais que 
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houve durante a política de valorização do salário mínimo, o mesmo ainda não era capaz de garantir 

o acesso às necessidades básicas dos trabalhadores. 

Quando nos voltamos para as questões específicas sobre as concepções e expectativas dos 

estudantes sobre a Educação Financeira, focamos nas respostas dos para as perguntas 7, 9, 10, 11 e 

12 do questionário. Nelas foi recorrente a expressão usar o dinheiro. Houve ainda expressões como 

investir e investimento. Nas análises destas respostas, inferimos que os estudantes associavam a 

Educação Financeira à educação para o consumo, já tendo o consumo como algo naturalizado, sem 

que este possa ser questionado por uma Educação Financeira crítica. Ainda que discretamente, as 

respostas dos estudantes associadas ao interesse que demonstraram pelo estudo das questões 

financeiras revelaram também o desejo de inserção na sociedade capitalista com um poder de 

consumo maior.  

As respostas apresentadas na questão 9 (A Educação Financeira pode ser aplicada no 

cotidiano?) reforçaram ainda mais a impressão de que os estudantes associavam a Educação 

Financeira ao domínio de modos de usar e investir o dinheiro, ou seja, ao consumo. Dois estudantes 

chegaram a expressar que a Educação Financeira é útil quando se faz uma compra. É importante 

destacar que, segundo as ideias de Bauman (2008) e Kistemann Jr (2011), o indivíduo precisa ser 

levado a refletir sobre o consumo exagerado, sobre o consumo desnecessário. Assim, a Educação 

Financeira também passa a ser útil quando se decide por não se fazer uma compra, uma vez que, 

ministrada numa perspectiva crítica, ela pode levantar questões sobre o consumo e a promoção das 

desigualdades sociais e até sobre o consumo e as questões ambientais (BAUMAN, 2008).  

A resposta de um dos estudantes, que associava a sobra de determinada quantia ao modo 

como o indivíduo administra seus recursos, sugeriu que ele não reconhecia sua posição dentro da 

engrenagem capitalista. Embora ele pertencesse a uma família cuja renda não cobre as necessidades 

básicas, ele, de fato, acreditava que seu dinheiro não sobrava porque era mal administrado. Tivemos 

na resposta deste estudante um primeiro indicativo de que os sujeitos de algum modo se 

culpabilizavam ou culpabilizavam seus provedores pelos insucessos financeiros. Este indicativo se 

confirmou quando analisaram as respostas dadas às questões 10 e 11.  

Saber usar o dinheiro, saber investir, não se endividar, saber quitar dívidas, ter um 

orçamento e atuar dentro dos limites deste orçamento são conhecimentos que, segundo os 

estudantes, poderiam ser adquiridos por meio da Educação Financeira e que poderiam contribuir 

para a redução do alto índice de famílias endividadas. O que eles não percebiam é que, 

especificamente na classe social a que pertenciam, o endividamento é quase inevitável. Como já 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1172 

mencionamos, as rendas de suas famílias não cobriam necessidades básicas e, vez ou outra, para 

suprir estas necessidades, os provedores acabavam por se endividar. Como saber usar o dinheiro de 

que não se dispõe? Como organizar um orçamento com uma renda que não cobre necessidades 

básicas? Como não se endividar frente à possibilidade de morar na rua ou frente à necessidade de 

alimentos e remédios para um filho? E como liquidar dívidas, se ninguém lhe dá crédito graças a 

sua baixa renda? 

O discurso de que a Educação Financeira, entendida como instrução para saber usar o 

dinheiro, pode resolver problemas de endividamento, é extremamente frágil e pode ser colocado a 

serviço da engrenagem capitalista, impedindo que os indivíduos das camadas populares se 

conscientizem do papel que desempenham nesta engrenagem (mão-de-obra barata, que não recebe 

nem o suficiente para suprir as necessidades básicas e que, em muitos casos, se expõe a elevadas 

jornadas de trabalho para compor uma renda um pouco maior) e busquem alternativas sociais, 

econômicas e, principalmente, políticas, para transformarem a realidade em que vivem. 

De acordo com Bauman (2008), o sistema capitalista alimenta e é alimentado pelas 

desigualdades sociais e pelo incentivo ao consumo e, desta forma, justificar o endividamento das 

famílias de baixa renda com a falta de uma Educação Financeira que lhes ensine a usar o dinheiro e 

culpabilizar os provedores destas famílias que, na verdade, são vítimas de um sistema perverso. 

Intrinsecamente os autores perceberam esta culpabilização nas respostas dos estudantes e, então, 

questionaram-se sobre como criar condições para que revissem suas ideias. Refletiram sobre a 

hipótese de construção de um programa em Educação Financeira, que levasse em consideração os 

conhecimentos dos estudantes, seus interesses e os interesses do grupo social a que pertencessem. 

Evidentemente esta é uma tarefa ampla a ser desenvolvida em outras pesquisas, porém as respostas 

dos estudantes à questão 7 (O que você gostaria de aprender em Educação Financeira?) apontaram 

alguns caminhos. Um programa em Educação Financeira para estes sujeitos deveria se aproximar 

da educação matemática, pois, como pode ser percebido, houve nítido o anseio por aprender a 

investir e cuidar do dinheiro e estes investimentos e cuidados demandam o entendimento de 

porcentagem, juros simples e compostos, cálculos envolvendo as quatro operações, potenciação e 

radiciação, entre outros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa investigamos por meio de um estudo de caso as concepções sobre Educação 

Financeira de um grupo de estudantes do 1º ano do Ensino Médio de uma escola da periferia de 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1173 

Niterói, Rio de Janeiro. Aplicamos um questionário numa turma de 30 estudantes e só tivemos o 

retorno de 7 deles, que se constituíram os sujeitos da nossa pesquisa. Sendo todos pertencentes a 

famílias de baixa renda, demonstraram profundo interesse pelo tema Educação Financeira. 

Acreditam na Educação Financeira como fonte de conhecimentos úteis aos investimentos 

financeiros e, desta forma, uma possível multiplicação das rendas familiares. Não atentam para o 

fato de que muitos dos problemas financeiros que enfrentam decorrem da posição social que 

ocupam e da má remuneração de seus provedores. Assim, a valorização dos cálculos e técnicas para 

o uso do dinheiro traz de forma velada a culpabilização das pessoas das famílias de baixa renda pela 

sua escassez de recursos e endividamentos. 

Indo de encontro a esta perspectiva, defendemos uma Educação Financeira que vá além da 

Matemática Financeira e das estratégias de sucesso financeiro numa economia capitalista. É preciso 

criar condições para que os estudantes reflitam sobre o próprio sistema capitalista, sobre o papel 

que desempenham nele e sobre a função do consumo na manutenção das desigualdades sociais e, 

consequentemente, na manutenção deste modelo socioeconômico. 

É evidente que nossos dados não podem ser generalizados e nem é esta a nossa intenção. 

Pretendemos, sim, contribuir para o debate mais amplo sobre a promoção de uma Educação 

Financeira que sirva de contexto para a integração da Matemática às ciências humanas nas salas de 

aula de educação básica brasileiras, formando indivíduos críticos e capazes de escolhas econômicas, 

sociais e políticas transformadoras. 
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Resumo 

O tema Educação Financeira é multidisciplinar e também amplamente debatido no âmbito da 
Administração e das Ciências Contábeis. Documentos oficiais, como a Base Nacional Comum 
Curricular, propõem sua inserção nos currículos escolares desde os anos iniciais do Ensino 
Fundamental. A presente pesquisa teve como objetivo investigar as percepções de estudantes de uma 
escola pública de periferia em relação à Educação Financeira. Para contemplar o objetivo, realizamos 
um estudo de caso no qual aplicamos um questionário que nos permitiu investigar o perfil 
socioeconômico de estudantes que cursam o Ensino Médio numa escola pública da periferia de Niterói 
e compreender as concepções deles em relação à Educação Financeira. Buscamos fundamentação 
teórica nas ideias de Bauman (2008) e Kistemann Jr (2011), que destacam que o consumo é 
extremamente incentivado pelos meios de comunicação e se constitui um importante elemento de 
manutenção da ordem capitalista. Estes autores sugerem também a implementação de práticas de 
Educação Financeira críticas, que levem os educandos a refletirem sobre a função de consumidores que 
costumam desempenhar socialmente e suas consequências, inclusive, ambientais. Na análise dos dados, 
verificamos que estudantes oriundos de famílias de baixa renda tendem a justificar suas dificuldades 
financeiras na falta de uma Educação Financeira que os ensine a usar e investir o dinheiro. 
Desconsideram a engrenagem capitalista a que estão submetidos e as desigualdades sociais alimentadas 
por esta engrenagem. Estas constatações sugerem a necessidade de um Programa em Educação 
Financeira que privilegie aspectos da matemática financeira em consonância com discussões sobre 
sistemas econômicos e organizações sociais. 

Palavras-chave: Educação Financeira; Consumo; Ensino Médio. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

Enquanto atores e agentes públicos trabalhadores da educação, defensores de da escola 

democrática, crítico e reflexiva, o pensar e repensar de ações faz parte do cotidiano escolar. Num 

contexto de mudanças contínuas de concepções teóricos e metodológicas, as experiências vão se 

construindo em espaços de tensões, resistências e reinvenção de papéis. Não existe um modo único 

de ser escola. Ela se transforma a partir da diversidade, do encontro e da diferença. Por isso, é 

necessário realizar estudos e análises de políticas institucionais e seus indicadores. A construção 

coletiva da identidade institucional requer que seus agentes compreendam para quem, o quê, por 

que e como ensinar.  

A compreensão da missão institucional deve considerar as bases políticas, históricas, 

socioeconômicas e culturais nas quais são produzidos os currículos e as ações pedagógicas. 

Acreditamos que, por meio da educação escolarizada são validados conhecimentos historicamente 

construídos e o acesso aos conhecimentos envolve também relações de poder. Nesse sentido, 

tomamos objeto de estudo os programa s de apoio ao ensino. A problemática em questão envolve a 

compreensão dos impactos dos programas de apoio ao ensino no processo de permanência e êxito 

dos estudantes dos primeiros anos dos cursos técnicos integrados. 

O estudo é uma forma de sistematizar ações cotidianas que de fato ajudam na construção de 

uma escola mais democrática e inclusiva. A construção de um perfil institucional requer 

posicionamentos críticos frente aos indicadores, escolhas metodológicas e saberes construídos na 

coletividade. Rever o contexto escolar e suas práticas parece fundamental para a construção de 

outras possibilidades formativas que visem o desenvolvimento humano, social, cultural dos sujeitos. 

Desse modo, concordamos com Arroyo (2014) quando afirma que é necessário combater uma 

perspectiva unilateral do currículo, que omite, silencia e oprime as diversidades dos coletivos 

menos favorecidos e feitos desiguais. Nesse sentido, conhecer a instituição e o contexto no qual ela 

se insere parece ser fundamental para aliar demandas a objetivos formativos.  

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO INSTITUTO FEDERAL BAIANO 

Tomamos como recorte para análise neste estudo os cursos do Ensino Técnico Integrado ao 

Ensino Médio que são regulamentados pelo Decreto nº 5.154/2004. Essa modalidade de curso 

assegura ao discente a oferta de uma formação geral de qualidade, associada a qualificação 

profissional sólida. Tais características são obtidas através de uma composição curricular 
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denominada de integrada, contendo componentes curriculares do eixo nacional comum e eixo 

tecnológico. Destaca-se que em virtude da Base Nacional Curricular Comum vigente os curso 

passaram por reformulações, que passaram a vigorar em 2020. Contudo, nossas análises são 

referentes às ações realizadas no período de 2017 a 2019. 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) é uma Autarquia 

Federal vinculada à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, do Ministério da 

Educação. Criado pela Lei Federal 11.892 de 29 de dezembro de 2008. Figura-se entre os objetivos 

a formação de cidadãos imbuídos de valores éticos, com visão holística e preparados para uma 

atuação engajada no contexto social. A construção da identidade Institucional tem sua marca na 

expansão, democratização e interiorização da educação profissional de qualidade, contribuindo 

assim, para a inclusão social e possibilitando uma formação acadêmica sintonizada com as 

vocações territoriais e com as demandas formativas da população do campo e da cidade.  

Nessa perspectiva, a oferta de cursos no Campus Bom Jesus da Lapa está em sintonia com 

as demandas que emergem no contexto do Território de Identidade Velho Chico (TVC) e também 

nos municípios que embora limítrofes, pertencem a outros territórios de identidade. Desde o início o 

Campus expressou sua vocação agrícola, como apontou o primeiro estudo de demanda Institucional 

realizado em 2010. Mas, além da produção agrícola convencional, existem diversas iniciativas da 

agricultura familiar/camponesa e a produção sustentável como prioridade em todo território. São 

arranjos produtivos localizados em áreas de assentamento de reforma agrária, comunidades 

indígenas e quilombolas, sequeiros, ribeirinhos, dentre outros. Segundo dados da Superintendência 

de Estudos Econômicos do Estado da Bahia (SEI, 2018) o TVC registra pelo menos cinco 

comunidade de povos indígenas, 69 comunidades quilombolas e 74 assentamentos de reforma 

agrária nos 16 municípios do território. Apesar de Bom Jesus da Lapa possuir a maior parte de sua 

população na zona urbana, (67,9%), o Território Velho Chico possui 53,4% dos habitantes vivendo 

na área rural. Além disso, é possível indicar que 63% dos estabelecimentos rurais no ano de 2015 

eram totalmente voltados à produção familiar (IBGE, 2018). Estes indicativos apontam a existência 

de um território bastante rural, com modos de vida voltados para o campo. 

O Campus busca alinhar a oferta de cursos da educação profissional com a qualidade da 

formação e as propostas versam sobre a possibilidade de elevar os índices educacionais do 

município de Bom Jesus da Lapa, Território Velho Chico e região de influência, que ainda se 

encontram abaixo das médias nacionais. Nesse sentido, as políticas de apoio ao ensino são 

indispensáveis. 
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O PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO 
No contexto escolar, a avaliação deve ser algo constante. É um mecanismo de 

redirecionamento das ações, com possibilidade de potencializar a capacidade de intervenção e 

melhoria da qualidade dos processos formativos. Nesse sentido, a análise dos dados no período de 

2017 a 2019 reafirmam a importância das políticas adotadas pelo IF Baiano, como também marca o 

perfil institucional, exigindo de seus agentes um olhar crítico e sensível para as demandas 

educacionais. É preciso compreender que as ações afirmativas precisam acontecer, pois uma escola 

inclusiva cria espaços de aprendizagem e investe na qualidade de seus processos educacionais. Os 

avanços obtidos com as políticas de apoio ao ensino ultrapassam os dados analisados nesse estudo. 

A melhoria do rendimento também reflete aspectos como a autoconfiança, a motivação para os 

estudos,construção de uma identidade institucional de referência regional, dentre outras. 

O Programa de Monitoria de Ensino é regulamentado pela Resolução n.º 08, de 30 de março 

2016/CONSUP/IF Baiano. A monitoria é compreendida como uma atividade acadêmica para a 

melhoria do ensino dos Cursos Técnicos de Nível Médio e dos Cursos de Graduação, através do 

estabelecimento de novas práticas e experiências educacionais, da articulação entre teoria e prática, 

bem como da integração curricular em seus diferentes aspectos. As atividades desenvolvidas 

pelos(as) monitores(as) foram orientadas pelo(a) professor(a) responsável pelo componente 

curricular, sob a supervisão dos(as) Coordenadores(as) de Cursos, NUAPE e Diretoria Acadêmica 

do Campus. As ações são coordenadas por uma comissão composta por docentes e técnicos.  

No período avaliado a duração da monitoria variou de três a cinco meses, conforme 

disponibilidade financeira da instituição. Em 2019, após contingenciamento no orçamento dos 

Institutos Federais por meio de decreto do atual governo, a gestão administrativa do Campus 

comunicou a necessidade de interrupção da vigência do programa, planejada para cinco meses nos 

cursos integrados, que foi reduzida à três meses em todas as modalidades de cursos.  

A comissão de monitoria realiza encontros de formação com monitores e orientadores no 

qual discute-se sobre o objetivo da monitoria, atribuições, documentação para prestação de contas e 

relatórios, definição de horários e locais de atendimentos, apreciação de demandas dos monitores, 

orientações, mobilização institucional para participação nas monitorias. Para selecionar os 

componentes curriculares contemplados com monitoria de ensino considerou-se o quantitativo de 

estudantes de cada curso, componentes curriculares que formalizaram a solicitação via e-mail no 

prazo estabelecido pela Coordenação de Ensino, diagnóstico realizado no início do período letivo, 

índices de retenção, e a necessidade de suporte para realização de aulas práticas.  
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Foram desenvolvidas diferentes estratégias de abordagem de conteúdos e atividades durante 

as monitorias, a saber: encontros de planejamento com o(a) professor(a) orientador(a); 

atendimentos presenciais individuais e grupal em sala de aula e laboratórios de informática; 

reconhecimento de circuitos elétricos, uso de aplicativo simulador de defeitos e na manutenção de 

computadores, configurações de setup, criação de pen drive bootável, criação de máquina virtual, 

dentre outras. Orientação de resolução de listas de exercícios, mapas mentais, desafios para 

resolução de questões, atividades lúdicas, slides e atividades planejadas pelo docente; aulas 

explicativas com revisão de conteúdos, aulas conceituais com slides, elaboração de resumos, 

resoluções de questões; adesão de recursos midiáticos para esclarecimento de dúvidas pontuais via 

whatsapp; revisão e correção de configurações de sofware e hardware; estudos bibliográficos. 

O PROGRAMA DE NIVELAMENTO E APRIMORAMENTO DA APRENDIZAGEM 
O Programa de Nivelamento e Aprimoramento da Aprendizagem (Pronap) aprovado através 

da Resolução nº 21, de 20 de agosto de 2015 tem como objetivo “Aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem, através de ações que contribuam para a melhoria da qualidade dos cursos da 

Educação Profissional de Nível Médio e da Educação Superior, proporcionando um aumento 

qualitativo da aprendizagem” (BRASIL, 2015, p. 7). O objetivo do nivelamento é trabalhar 

conhecimentos ainda não consolidados pelos estudantes os quais são fundamentais para assimilação 

de novos conceitos e saberes. Destaca-se que os mesmos não fazem parte do currículo obrigatório, 

visto que aborda competências e habilidades que já deveriam ser consolidadas no ensino 

fundamental.  

Para coordenar as atividades forma-se uma comissão formada por docentes, Técnicos em 

Assuntos e Educacionais e Pedagoga. No período analisado o nivelamento foi realizado com as 

turmas ingressantes (1º anos dos Cursos Integrados em Agricultura, Agroecologia e Informática) e 

teve por objetivo “oportunizar aos (às) estudantes que apresentem lacunas no seu processo 

formativo ou dificuldades para acompanhar o processo ensino aprendizagem, a revisão de 

conteúdos considerados elementares” (BRASIL, 2015, p. 7).  

Inicialmente, foram realizadas atividades diagnósticas cujos resultados indicaram a 

necessidade de cursos de nivelamento nas áreas de Fundamentos da Matemática e Leitura, 

Interpretação e Produção Textual. Os cursos foram realizados em horário específico, conforme 

disponibilidade de horário das turmas. Cada área tinha o seu grupo de trabalho, o qual ficou 

responsável por elaborar os planos de aula e, posteriormente, enviá-los ao Núcleo de Apoio ao 
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Processo de Ensino, Aprendizagem, Permanência e Êxito do Educando (NUAPE). A duração as 

atividades de nivelamento ocorreram entre três a cinco meses. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Ao avaliar uma política institucional almeja-se evidenciar diferentes aspectos e dimensões 

das ações. Tomamos como amostra os primeiros anos dos cursos integrados em Agroecologia, 

Agricultura e Informática. São utilizados como indicadores a relação de matriculados, evadidos, 

reprovados e aprovados nos anos de 2017, 2018 e 2019. 

Ao analisar os relatórios de monitoria de ensino no período de 2017 a 2019 verificou-se que 

no ano de 2018 os estudantes do primeiro ano que participaram das atividades de monitorias 

alcançaram melhores resultados em seus processos formativos. Numa análise comparativa entre 

2017 e 2018, constatou-se que no ano letivo de 2018 houve uma redução do índice de evasão e 

reprovação e um aumento de aprovação ao final do período letivo. 

Em 2019 intensificou-se um trabalho em parceria entre o Núcleo de Acesso, Permanência e 

êxito do Educando (NUAPE), Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas (Napne), Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial (xx) para análise e orientações 

aos estudantes com situações específicas como transtornos emocionais e psicológicos, 

vulnerabilidade social, desatenção, hiperatividade, altas habilidades, dificuldade visual.  

Realizou-se organização de agenda de estudos, diálogo com as famílias, acolhimento e 

escuta de demandas, relato e encaminhamento de queixas e reclamações sobre processos 

pedagógicos. Além de promover espaço de estudos, a relação entre os estudantes tendem a 

favorecer a autoconfiança e fortalecimento de relações interpessoais. Assim, a monitoria também se 

reafirma enquanto rede de suporte entre estudantes novatos e veteranos para lidar com eventuais 

dificuldades no ambiente escolar.  

Em 2019 o Napne realizou testes de acuidade visual que revelaram situações graves, em um 

dos casos a estudante era birrepetente. A mesma está sendo acompanhada e demonstrou um 

desempenho acadêmico muito bom em 2019, além melhorar a motivação, participativa e com 

melhoria da autoconfiança e autoestima 

Observa-se que o ano de 2017 o curso de Agroecologia revelou um alto índice de 

reprovação (39%), e de evasão (14%) e aprovação de (47%). No mesmo curso no ano de 2018 

houve uma melhoria desses índices, a saber:  reprovação (4%), evasão (8%) e aprovação de (88%). 
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Em 2019 não houve reprovação, evasão (5%) e aprovação de (95%). Destaca-se que os motivos da 

evasão são: agravo de situação de saúde; gravidez; mudança de moradia; vulnerabilidade 

socioeconômica; e trabalho infantojuvenil. 

Os relatos dos participantes do programa de nivelamento convalidam a importância do 

programa para a aprendizagem. Segundo avaliação discente, o nivelamento contribui para a 

compreensão de conteúdos basilares, necessários para o prosseguimento dos estudos relacionados à 

leitura, interpretação e produção textual e à Matemática Básica. Citaram que o Nivelamento ajudou 

a produzir textos mais coerentes, melhorar a interpretação, e calcular com mais facilidade. -Muitos 

disseram que o Programa ajudou a relembrar conteúdos que foram importantes para desenvolverem 

os seus conhecimentos durante o curso.  

CONCLUSÃO 

A partir das avaliações realizadas e do acompanhamento pedagógico durante o período de 

monitoria e nivelamento verifica-se a necessidade de institucionalizar em fluxos contínuos as ações 

dos programas de apoio ao ensino no IF Baiano. Um dos aspectos que impactou negativamente na 

realização das atividades foi a redução de recursos do Campus e consequentemente a redução do 

período de execução dessas políticas.  

As políticas de apoio ao ensino foram citadas pelos estudantes como ações fundamentais no 

processo de permanência e êxito e se consolidaram como ações planejadas e acompanhadas no 

ambiente institucional, superando a ideia equivocada da facilitação e da aprovação em massa. Além 

de relatos de estudantes e professores, a análise dos indicadores institucionais  revelaram uma 

melhoria expressiva na redução de retenção e evasão escolar principalmente no ano primeiro ano de 

ingresso dos estudantes.  
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Resumo 
A elaboração deste texto se deu a partir de reflexões dos membros do Núcleo de Apoio ao Processo de 
Ensino e Aprendizagem, Permanência e Êxito do Educando (NUAPE) do IF Baiano, Campus Bom 
Jesus da Lapa, sobre os índices educacionais dos estudantes da educação profissional técnica de nível 
médio com o processo de aprendizagem e permanência escolar. As análises ocorreram a partir de 
pressupostos teórico e metodológicos que orientam o currículo escolar na educação profissional, bem 
como as políticas de acesso e permanência dos educandos. Adotamos para este estudo a pesquisa 
qualitativa, e estratégia o estudo de caso. Como instrumentos de coleta de informações utilizamos 
relatórios dos programas de monitoria de ensino e nivelamento, registros acadêmicos e observações 
participantes em reuniões pedagógicas.  Tomamos como recorte temporal as ações de monitoria e 
nivelamento realizadas no período de 2017 a 2019, período no qual a instituição implementou 
programas de apoio ao ensino, com vistas à redução de evasão e repetência. O estudo revelou que as 
ações de apoio ao ensino se fazem indispensáveis na educação profissional, tendo em vista a 
complexidade curricular, mudança de rotina dos estudantes principalmente no ano de ingresso, os quais 
revelam lacunas nos processos formativos que impactam no desempenho acadêmico. Além disso, as 
ações de apoio ao ensino se destacam como uma possibilidade de aproximação de discentes e docentes 
para fortalecimento da identidade institucional cuja realidade é marcada por baixos indicares de 
desempenho e vulnerabilidade socioeconômica. Para o NUAPE os programas de nivelamento e 
monitoria proporcionam aos envolvidos a superação do senso comum de que as ações de apoio ao 
ensino são práticas de facilitação.  

Palavras-chave: Acesso. Políticas de apoio ao ensino. Permanência.  
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo objetiva analisar as Escolas Estaduais de educação Profissional – EEEP’s, 

que desde 2008 está em evidência entre a classe política e a sociedade. Obviamente que essa 

valorização em cima da instituição de ensino principalmente dos últimos governos, não se concebe 

exclusivamente com a ideia romântica de preocupação com o nível de aprendizagem educacional do 

Estado. Há variáveis que, consideramos verdadeiras estratégias de ordem política e econômica 

advindas como consequência das crises político-econômicas vivenciadas no território brasileiro. 

Organismos internacionais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Banco Mundial (BM), Fundo 

Monetário Internacional (FMI), entre outros, ao longo da segunda metade do século XX 

promoveram articulações que direcionavam instituições de ensino para a função de promover a 

qualificação das sociedades aptas para o trabalho, principalmente nos países periféricos, 

objetivando a formação de reserva de Capital Humano (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). Essa 

intervenção de maneira forçada caracterizou a necessidade de atender as exigências criadas pelo 

modelo de produção Toyotista. 

Agregado a esse contexto de influência econômica externa, consideraremos a dimensão 

política de nível Federal e Estadual e as influencias diretamente vinculadas com a educação 

profissional principalmente pelo grupo político que desde a década de 90 se apresenta com grande 

força na gestão do território cearense, os Ferreiras Gomes. Não caberá nesse momento fazermos 

uma minuciosa análise histórica da atuação desse grupo, no entanto, consideraremos as 

transformações na instância educacional com o projeto de implementação das escolas 

profissionalizantes com base no Programa Federal Brasil profissionalizado instituída durante o 

governo Lula em 2007.  

Por fim, consideraremos o conceito de práticas espaciais, oriunda da geografia, como 

proposta de análise das dinâmicas exercidas por essas instituições nas cidades. 

AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES CEARENSE NO CONTEXTO POLÍTICO 

ECONÔMICO 

O Estado do Ceará no momento atual está com o setor educacional em evidência promovida 

pelos resultados dos investimentos feitos através de políticas públicas propostas pelo Governo 

Estadual em parceria com o Governo Federal e a iniciativa privada. Essa representação tem 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1185 

intensificação no primeiro mandato de um dos membros do grupo Ferreira Gomes, o então 

candidato Cid Gomes (2007/2011; 2011/2015). 

O grupo Ferreiras Gomes, reconhecido assim pelos canais midiáticos e opositores políticos 

(Monte, 2016), é formados pelos irmãos, Ciro, Cid e Ivo mais algumas representações influentes na 

política regional como o atual governador Camilo Santana. Famosos por fazer uma política de 

situação, o grupo se consolidou com viés político voltado para os interesses empresariais e sociais 

girando em torno do chamado “salto de desenvolvimento”, onde, destacavam a necessidade do 

desenvolvimento diante o cenário de atraso econômico e social herdadas de gestões anteriores. Do 

ponto de vista educacional, o grupo devotou atenção particular na esperança de sanar a baixa oferta 

de mão de obra qualificada à luz dos novos caminhos da modernização das práticas de mercado.  

Com base na LDB nº 9.394 de dezembro de 1996; na lei nº 11.741 de 16 de julho de 2008, 

que redimensiona, institucionaliza e integra as ações da educação profissional em todo território 

nacional (EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 2020), e nos decretos federais nº 5.154 de 23 de julho de 

2004 e a de nº 6.302 de 12 de dezembro de 2007 (este último se refere ao programa Brasil 

Profissionalizado, onde estabelece todo parâmetro da organização padrão das escolas profissionais 

do Ceará) o então governador Cid Gomes pôs em prática uma das suas principais proposta de 

campanha, no caso, as Escolas de Estaduais de Educação Profissional – EEEP’S. 

Essa articulação do governo Estadual com o Federal para intensificar e ampliar as escolas 

profissionalizantes é resultado da pressão que ultimamente os países de economia emergentes estão 

sentindo desde a crise econômica de 2008. Porém, há produções de pesquisas acadêmicas 

demonstrando que a condição de qualificar em ambientes escolares, indivíduos para exercer funções 

de serviços permanece desde os tempos do Brasil colonial. (SANTOS, 2017; STUTZ; LUCENA, 

2010; AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012).    

Porém, é na segunda metade do século XX quando organismos internacionais como o 

“Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

passam a ter o papel de tutoriar as reformas dos Estados” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 96). 

Haja vista que o capitalismo nesse período estava reconfigurando o modelo produtivo com o 

enfraquecimento da produção padronizada Fordista para a entrada da produção flexível Toyotista. 

Acompanhando essa reorganização no modo de produção, surge também a inovação na 

identidade do capitalismo, agora chamado de neoliberal que nas décadas de 70 e 80 já se 

apresentava com um poder descentralizador da economia nunca visto antes. Para Laval, 2019, a 
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escola passa a ser obrigada a seguir esse ritmo, pois “é vista cada vez mais como apenas mais uma 

empresa, obrigada a acompanhar a evolução econômica e a obedecer às exigências do mercado” 

(LAVAL, p. 38, 2019). 

No ceará, apesar dos desejos de obter os resultados educacionais e atender as vontades das 

empresas, observa-se que o governo do Estado está sendo contrariado pelas suas ambições, entre 

outros motivos por negligenciar a realidade social da clientela que compõe esse tipo de escola.  

NETO (2019) demonstra que a maioria dos alunos egressos opta em seguir outros planos 

que não necessariamente se dá pela sua formação técnica, isto é, frequentar a universidade ou 

prestar concursos públicos em outras áreas. Mesmo com essa contradição instalada, o governador 

Camilo Santana, sempre em clima de campanha política, usa do campo midiático para divulgar 

investimentos, quantidade de construções e índices de desempenho dos discentes em comparação 

nacional, com a finalidade de mostrar serviço para o público e, como consequência, garantir votos 

para futuras eleições.   

Essa é uma grande ação que o Estado tem feito para melhorar a qualidade da 

educação, proteger nossa juventude e também gerar oportunidades de emprego aos 

nossos jovens. O aluno passa o dia na escola. No primeiro período ele faz a grade 

curricular normal. No segundo ele tem a oportunidade de realizar cursos 

profissionalizantes, informática, atividades esportivas e artísticas. (CEARÁ, 2019). 

O que tem de peculiar nessa postura política cearense em comunhão com o modelo de 

educação profissionalizante, é que essa onda está ganhando território no momento que se apresenta 

como exemplo a ser seguido. Um exemplo não no quesito de escola pública de qualidade na 

capacitação de cidadãos críticos e ativos, mas sim, no apoio irrestrito aos grupos de empresários e, 

principalmente no fortalecimento da atuação do grupo dos Ferreira Gomes.   

PRÁTICAS ESPACIAIS: UMA VERTENTE POSSÍVEL NA ANÁLISE EDUCACIONAL 

O que pretendemos nessa segunda parte é propor o uso de uma das categorias de análise da 

ciência geográfica dentro do campo da educação. Essa categoria, a grosso modo, se remete ao 

entendimento da dinâmica que as grandes empresas exercem de acordo com os fatores locacionais 

presentes nos territórios almejando aumentar seus lucros. Apesar de ser uma categoria voltada para 

a análise das multinacionais, essa categoria abre espaços para ser utilizada em outros ramos 

institucionais que exercem funções no espaço geográfico.  



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1187 

Esse conceito surge nos anos 70, na França, na obra “The production of space” (A produção 

do espaço), publicada pela primeira vez em 1974, do filósofo Henri Lefebvre, pensador que deu 

grande contribuição crítica nas abordagens das ciências humanas, sobretudo no campo investigativo 

da produção do espaço urbano. Outro pensador francês que pontuou as práticas espaciais, apesar de 

discreta, nas suas abordagens foi Ives Lacoste, no seu livro “A geografia - isso serve, em primeiro 

lugar, para fazer a guerra” com sua primeira publicação lançada em 1976.  

Aqui no Brasil, o conceito de práticas espaciais surge no início da década de 90 com o 

professor geógrafo Roberto Lobato Corrêa na publicação do artigo intitulado de “corporação, 

práticas espaciais e gestão do território”. Nessa obra, o teórico investiga a dinâmica produtiva do 

grupo Souza Cruz no território brasileiro com base nas práticas espaciais exercidas na produção e 

comercialização do fumo. Corrêa estabelece cinco práticas espaciais que podem ser relacionáveis 

entre si:  

seletividade espacial, fragmentação/remembramento espacial, antecipação espacial, 

marginalização espacial e reprodução da região produtora. É conveniente frisar que as 

práticas acima indicadas não são mutuamente excludentes: ao contrário, podem 

ocorrer de modo combinado. (CORRÊA, 1992, p. 36). 

Na dimensão educacional, em particular nas escolas profissionalizantes presentes no 

território cearense, as práticas espaciais podem ser úteis na análise do papel dessas escolas nas 

cidades pequenas e médias que compõe o Estado. 

Apesar de não propor o direcionamento de suas ações para o lucro, as escolas 

profissionalizantes são verdadeiros instrumentos que fornecem condições para o empresariado 

adquirir lucros. O fato se confirma nas parcerias firmadas com sindicatos como: O Sindicato de 

Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores, Ciclomotores e Refrigeração – 

SINCOPEÇAS; O Sindicato das Indústrias Químicas, Farmacêuticas, da Destilação e Refinação de 

Petróleo – SINDIQUÍMICA e o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 

Elétrico – SIMEC. No setor industrial as parcerias e cooperações se dão com: A Isofarma Indústria 

Farmacêutica LTDA; Federação das Indústrias do Ceará – FIEC.   E, representando o setor do 

comércio e serviços temos: O Serviço de apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará 

(SEBRAE)  e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) (EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL, 2020). 

Nas suas práticas espaciais as escolas profissionalizantes aparecem primeiramente mediante 

a seletividade espacial, isto é, a eleição do território que contenha atributos favoráveis para as 
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instalações dos cursos profissionalizantes, pois se pressupõe que nesse local há demandas 

específicas de mão – de obra no mercado assim como atividades economias que se destacam na 

produção do capital. Nas primeiras escolas profissionais construídas na capital, por exemplo, o 

governo do Estado reforçou que os critérios para a escolha da localização se dão entre outros pela 

“função das características socioeconômicas dos municípios inicialmente contemplados, em diálogo 

com os projetos estratégicos do governo estadual no que se refere ao desenvolvimento econômico e 

produtivo do Ceará.” (EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 2020). 

Na prática da fragmentação/remembramento espacial, as escolas profissionais ao se 

instalarem nas cidades, provocam alterações nas estruturas sociais e educacionais. Quando 

começaram a se expandir nas cidades médias, a divisão na oferta escolar tornou-se evidente. De um 

lado temos uma escola padrão, de modelo moderno com laboratórios e salas tecnificadas, com 

elevadores, áreas de práticas de atividades lúdicas e o oferecimento de merenda e almoço com 

cardápio produzido por um nutricionista contratado; do outro lado temos a oferta de uma escola, 

dita regular, que convive com a precarização nas suas estruturas internas. 

Essas duas dimensões de escola antagônicas do Estado provoca violentamente uma disputa 

por matrículas para as turmas do 1º ano. Por exemplo, para se matricular numa escola profissional o 

discente deve se submeter a seleção que oferta 80% das vagas destinadas aos alunos de escolas 

públicas que tenham boas notas e que residam na comunidade na qual a escola pertence e 20% 

destinadas para alunos oriundos de escolas privadas conforme portaria nº 105/2009-GAB de 

27/02/2009 (APEOC, 2020). Inevitavelmente, a fragmentação leva à “diferenciação sócio-espacial” 

(CORRÊA, 2007) de perfil excludente. 

O remembramento pode ser percebido pelas escolas regulares que optaram por um modelo 

de Escola de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI) que se diferencia das eeep’s por não 

ofertar cursos técnicos, mas que os discentes devem também seguir confinado nove horas diárias 

dentro da escola. Nesse caso, ocorre o que Corrêa (1992) chama de aglutinação das diversas partes, 

isto é, das diversas escolas não profissionalizantes. 

A antecipação espacial “constitui-se em uma prática que pode ser definida como a 

localização de uma unidade funcional em um dado lugar antes que condições favoráveis de 

localização tenham sido satisfeitas.” (CORRÊA, 1992, p. 38). É apostar na evolução daquela 

cidade. É visar uma melhoria que no futuro possa tirar proveito dela. Áreas de vulnerabilidade 

social e indicadores educacionais baixos, mas, com concentração considerável de jovens, por 

exemplo, merecem atenção e confiança, pois, solucionando tais dificuldades, a escola 
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profissionalizante estruturará condições que atraiam investidores na respectiva cidade que em 

resumo, expandirá o mercado ou não. 

No que se refere à marginalização espacial ocorre quando outras escolas de nível médio 

fecham suas portas por causa da migração de alunos para as profissionalizantes, provocando a baixa 

formação de turmas que, como consequência, interfere também nas lotações dos profissionais. O 

fim, praticamente da oferta de aulas noturnas também é fruto da lógica do tempo integral. 

Por fim, temos a reprodução da região produtora concebida nesse contexto ao vínculo das 

eeep’s com outras atividades econômicas, como é no caso da agricultura familiar, setor responsável 

em fornecer os alimentos in natura para ser produzidos por uma empresa terceirizada na cozinha. 

Além da produção do alimento, todo serviço, com exceção dos professores estatutários, são 

terceirizados. Essa “gama muito diferenciada de agentes que, direta e indiretamente, participam de 

uma ou várias etapas de seu complexo processo produtivo” (IBIDE, p. 40) remodela a produção 

econômica na cidade ou região que as escolas estão estabelecidas, isto é, fortalece a gestão do 

território tanto por parte do Estado, quando pelas grandes e médias empresas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a transição da fase do capitalismo financeiro para o informacional as práticas 

produtivas no mundo ganharam novos arranjos. Novas formas de aquisição de lucros foram 

ensaiadas e algumas foram materializadas como fundamentais para a atuação das grandes empresas 

no mundo. Uma vertente considerada importante foi a proposta de fortalecer as escolas 

profissionais à pedido das principais instituições financeiras do mundo. 

As Escolas Estadual de Ensino Profissionais (EEE’P) do Ceará são resultado dessa 

dimensão que, diferentemente de tempos anteriores, agora apresenta imbricações com grupos 

políticos, a exemplo os Ferreiras Gomes, e grandes corporações empresariais, além do setor 

financeiro representadas por bancos. Sugerimos que esse contexto possa ser investigado através de 

um conceito da ciência Geográfica, Práticas Espaciais, na qual extrai elementos complexos sobre a 

dinâmica sócio educacional no território cearense.   
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Resumo 

O presente trabalho é parte da pesquisa em andamento do mestrado em educação e tem como objetivo 
analisar a instalação das escolas de modalidade profissionalizante no Estado do Ceará, chamadas de 
Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) fortalecida pelo programa Brasil Profissionalizado 
lançada em 2007 pelo Governo Federal. Utilizaremos como critério representativo, três estruturas 
chaves na qual nos possibilitará entender os interesses e a dinâmica dessa modalidade escolar no 
Estado. A Política, praticada pelo grupo dos Ferreiras Gomes, durante o período 2008-2019; 
Economia, em relação as interferências dos organismos internacionais e, por último as práticas 
espaciais, um conceito clássico da ciência geográfica de grande valia para tratar das ações institucionais, 
sejam elas públicas ou privadas referidas aqui como uma possibilidade de investigação do papel das 
escolas profissionalizantes no território cearense. Partimos do pressuposto que observar a escola 
profissionalizante dentre esses elementos, que são relacionáveis entre si, nos auxilia para outras 
orientações sobre a dinâmica escolar que assim como as práticas e metodologias de ensino, também se 
torna complexa quando há relação com o desenvolvimento econômico, pois essa combinação, que 
recebe influências das grandes empresas que dominam as práticas produtivas no neoliberalismo se 
apresenta como contradição nos territórios. A construção das nossas abordagens se dá através da 
pesquisa bibliográfica assim como de leituras críticas de conteúdos em sites do governo sobre os 
respectivos contextos tratados aqui. Não buscaremos, nesse momento, observar questões 
tradicionalmente debatidas na educação, como currículo, metodologia de ensino, entre outros, que não 
significa dizer que iremos negligenciar esses casos, mas, nos atentaremos para o papel da instituição 
escolar de modalidade profissionalizante no território cearense. 

Palavras-chave: Escolas profissionalizantes; Política; Economia; Práticas espaciais. 
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INTRODUÇÃO 

O que proponho neste texto é trazer ao debate as tensões que circundam o currículo. Tensões 

estas provocadas numa arena de disputas entre forças desiguais. Desse modo, no campo das 

políticas públicas de educação, a centralidade do currículo é considerada como esfera de 

aglutinação e coleção de conhecimento, tido como legítimo, próprio do mundo capitalista, o qual 

tenta controlar vidas, estabelecer padrões e (en)formar o sujeito aos moldes do pensamento 

neoliberal, num movimento que reivindica o homo economicus em detrimento do homo 

politicus.Nesse ínterim, como subsídio para uma discussão conceitual, faço uso de fragmentos de 

memória que remetem às experiências escolares ocorridas no Ensino Fundamental II em uma escola 

pública no interior da Bahia. São experiências marcadas, de um lado, por uma gestão mais aberta às 

questões da diferença, abordando, mediante projetos escolares, temas como sexualidade e questões 

raciais. E de outro, por uma gestão mais conservadora (direção, coordenação, orientação) e também 

professores, cuja operava com projetos como: leitura, com a utilização de obras eurocentradas, o 

que legitima uma monocultura colonial; e projetos comemorativos (páscoa, dia das mães, dia dos 

pais, natal), reforçados, contudo, por convicções religiosas unilaterais.  

Para guiar a conversa parto do seguinte questionamento: que afetações os currículos 

pensados sob a égide dos princípios neoliberais/conservadores incidem na circularidade da 

existência da diferença no acontecimento escolar? Opto por trabalhar com as perspectivas pós-

fundacional e pós-estrutural, sobretudo com a epistemologia do pensamento filosófico butleriano 

com a noção de enquadramento (BUTLER, 2015). 

Por fim, apesar da tentativa de controle, os currículos pensados com base nas vozes 

conservadoras e capitalistas são passíveis de escapes. Consequentemente, ao pretenderem a 

qualidade da educação, via conhecimento essencializado e monocultural, dificilmente eles se 

materializarão.  

BREVE RELATO DAS TENSÕES QUE MOLDARAM AS RECENTES POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE EDUCAÇÃO  

Os currículos se tornaram territórios de disputas políticas, nos quais as diversas vozes 

negociam suas demandas. Não ao acaso, conservadores, religiosos reacionários, movimentos 

sociais, agências multilaterais internacionais como o Banco Mundial e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, organizações não governamentais, 
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instituições filantrópicas, partidos políticos, dentre outros, buscam estabelecer controle sobre os 

currículos escolares como se estes fossem passíveis de fixação. 

Assim, de acordo com Rodrigues e Facchini (2018), a partir de 2013, iniciam-se 

movimentações mais sólidas no intuito de influenciar os documentos legais das políticas 

educacionais brasileira, notadamente no que se relaciona à inclusão de gênero e diversidade sexual 

no texto do Plano Nacional de Educação - PNE (2014-2024). Tais articulações foram atacadas por 

grupos religiosos e conservadores que passaram a se referir a gênero e diversidade sexual como 

categorias nocivas, nomeadas “ideologia de gênero1”, “uma verdadeira ameaça à família 

tradicional, heterossexual, natural” (RODRIGUES, FACCHINI, 2018, p. 99). As tensões presentes 

quando do processo de discussão da proposta do PNE influenciaram a sua versão final, resultando 

na retirada da menção à igualdade racial, regional, de gênero e orientação sexual do texto oficial. 

Nesse percurso, localizo a influencia do movimento autodenominado Escola sem Partido - 

ESP e outros agentes políticos, os quais se esforçaram por interferir nas políticas públicas de 

educação (MACEDO, 2014). Tal movimento chama à atenção para os “princípios religiosos, a 

defesa da família em moldes tradicionais e a oposição a partidos políticos de esquerda e de origem 

popular” (MACEDO, 2017, p. 509). 

A mesma tensão permeou o processo de construção da Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC aprovada em 2017, afetada, de igual modo, por embates e ações mais consequentes do 

movimento ESP. As pressões provocaram a exclusão, no texto promulgado pelo Conselho Nacional 

de Educação - CNE, de temas referentes à diversidade e à pluralidade cultural (MACEDO, 2018). 

Os vetos basearam-se nas supostas “posições políticas entendidas por movimentos como o de 

esquerda, questões de gênero e sexualidade, cultura negra (referida como religião), entre outras” 

(MACEDO, 2018, p. 2). 

Nesse cenário, advogando uma suposta “educação de qualidade”, despontaram agentes 

sociais privados (grupos financeiros como Roberto Marinho, Victor Civita, Airton Senna, Lemann, 

etc.) com o propósito de intervirem nas políticas públicas educacionais com vistas à melhoria da 

“qualidade da educação”. Este significante surge como algo a ser balizado pela política da BNCC, a 

qual seria a garantia do direito dos estudantes à aprendizagem, potencializando-os para 

 
1 Ideologia de gênero é uma expressão cunhada fora dos meios governamentais ou acadêmicos. Não se trata de um 
termo que conste nos marcos legais brasileiros, ou mesmo no repertório dos movimentos LGBT e feministas, na 
literatura das Ciências Humanas e Sociais ou nos estudos de gênero e feministas (RODRIGUES; FACCHINI, 2018, p. 
102). 
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contribuírem no desenvolvimento pleno da cidadania. Contudo, para Macedo (2009), a promessa de 

qualidade da educação anunciada pela Base jamais se cumprirá, haja vista que o documento 

“privilegia a dimensão científica dos conteúdos como aquela que dará acesso à compreensão ‘real’ 

do mundo” (MACEDO, 2009, p. 97), deslocando assim as demandas das diferenças para a margem. 

Os “diferentes”, e não somente esses, são limitados de suas vidas para se conformarem na 

mesmidade universal, “todos perdem o seu direito à diferença ao serem integrados na promessa do 

todos como um” (MACEDO, 2015, p. 898). E é claro que isso engendra um dilema: “o direito de 

aparecer é tacitamente apoiado por esquemas regulatórios que qualificam apenas certos sujeitos 

como elegíveis para o exercício desse direito” (BUTLER, 2018, p. 57). 

CURRÍCULO E ENQUADRAMENTO: HÁ POSSIBILIDADES DE POTÊNCIA E 

ENFRENTAMENTO? 

 Nessa seção, tomo como ponto de partida o seguinte questionamento: que afetações os 

currículos pensados sob a égide dos princípios neoliberais/conservadores incidem na circularidade 

da existência da diferença no acontecimento escolar? Apoio-me no argumento de que as políticas 

curriculares são criadas com o objetivo de satisfazer aos interesses capitalistas da sociedade, assim 

como Backes (2018) aponta quando menciona a perspectiva monocultural/colonial do currículo, o 

qual não deve indagar a sociedade e as relações sociais em processo, uma vez que a ele cabe a 

tarefa de “preparar os alunos para que se insiram nessa sociedade, segundo a retórica mais 

atualizada, de forma competente (formação para as competências), eficiente e flexível” (BACKES, 

2018, p. 79). 

 Nesse sentido, a centralidade do conhecimento ganha destaque nas políticas públicas de 

educação e a diferença é apresentada como ameaça ao universal (BIDASECA, 2010). Essa 

afirmativa ilustra uma complexa dinâmica política que se sustenta na plataforma de interesses de 

grupos distintos, dentre eles, conservadores, religiosos, políticos reacionários, organizações 

financeiras e filantrópicas, bem como grupos minoritários, etc.  

 Assim, o conjunto de dizeres: negros/as, quilombolas, mulheres, deficientes físicos, 

população LGBTQI+, indígenas, questões de gênero, raça, sexualidade, movimentos sociais, etc., 

nos aponta para a tensão na esfera do reconhecimento do outro, da construção de corpos políticos, 

evidenciando de tal modo as condições políticas desiguais no campo das relações de poder.  

 O enquadramento estrutura modos de reconhecimento. Nessa lógica, os enquadramentos são 

atuantes em situações de prisões, torturas, movimentos de migração, etc. (BUTLER, 2015), mas 
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também nas políticas públicas de educação e nos currículos. Ao enquadrar a realidade, o currículo 

estabelece, interpretativamente, o que será considerado dentro do enquadramento; determina da 

mesma forma o que é concebível como humano e o não-humano, ou o “humano que apaga o 

humano como uma alteridade conhecida” (BUTLER, 2015, p. 117).  Para a autora, se existe o 

humano, existe o inumano. A condição de humanidade para Butler expõe “a idealidade e o caráter 

coercitivo da norma: alguns humanos podem ser qualificados como humanos; outros não” 

(BUTLER, 2015, p. 117). Em outras palavras, os humanos excluídos das políticas educacionais são 

considerados não-humanos, os quais não se alinham a uma identidade cultural socialmente 

reconhecível. Mas o que isso produz? Possivelmente o apagamento das complexas realidades 

culturais da diferença, a violência, a ignorância sobre os sujeitos e a precarização da vida.  

 Nessa lógica, a racionalidade neoliberal tem influenciado as políticas públicas de educação, 

colonizando-as com a promessa da eficácia e eficiência mediante a inauguração do homo 

economicus em detrimento do homo politicus (MACEDO, RANNIERY, 2018). Em tempos de 

BNCC, o currículo serve, por força das investidas políticas de economização da vida, como 

dispositivo de controle e regulação, como biopolítica2.  

 Se por um lado, o projeto de ser humano idealizado sobre a plataforma dos princípios 

econômicas do pensamento neoliberal parece inevitável, projeto este que pretende igualar a todos, 

causando a sensação de que é impossível escapar ao enquadramento; por outro, Butler (2015) 

afirma que o próprio enquadramento pode suscitar rupturas. Em outras palavras, “o enquadramento 

não mantém nada integralmente em um lugar, mas ele mesmo se torna uma espécie de rompimento 

perpétuo, sujeito a uma lógica temporal” (BUTLER, 2015, p. 26). Assim, ao passo que os 

enquadramentos são rompidos surgem outros modos de apreensão. Quando os enquadramentos que 

controlam as normas de reconhecimento da vida são destruídos, “torna-se possível apreender algo a 

respeito do que ou quem está vivendo embora não tenha sido geralmente ‘reconhecido’ como uma 

vida” (BUTLER, 2015, p. 28). 

 Nesse tenso jogo de relações de poder, o currículo segue, indubitavelmente, produzindo 

significações na escola. Por certo, formatando corpos, normalizando condutas e enquadrando vidas, 

mas com possibilidades reais de escapes. Numa tentativa de responder ao questionamento que 

 
2 O termo biopolítica surge a partir do deslocamento teórico que Foucault empreende: da teoria do controle disciplinar 
dos corpos para a regulação das populações, em que as táticas de disciplina se vinculam aos instrumentos de regulação. 
A biopolítica, desse modo, é caracterizada como um tipo de poder e de governo sobre as populações com o objetivo de 
conter tanto o corpo-organismo como o corpo-espécie da população. O foco do poder é a vida como um todo, e a 
biopolítica é por essa razão a gestão da própria vida (CARVALHO, SILVA, DELBONI, 2017).  
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orientou esse debate, sobretudo respaldado numa literatura de perspectiva pós-estrutural e pós-

fundacional, penso que currículos conservadores que atendem aos interesses capitalistas tentam 

domesticar sujeitos e abafar suas próprias ontologias, como se eles pudessem ser compreendidos 

como independente do corpo que, com efeito, existe. 

 Isso sugere certo afrouxamento de mecanismos de controle. O currículo enquanto tal pode 

sofrer rupturas e possibilitar “nova trajetória de comoção” (BUTLER, 2015, p. 27). É o currículo 

em movimento que emerge nas salas de aula, nos pátios, além dos portões da escola, na forma como 

alunos e alunas se vestem, se pintam, se penteiam e se percebem, nos sentimentos e desejos eróticos 

inscritos nas paredes dos banheiros das escolas, nos encontros casuais que de certa forma educam.  

 Estou falando, por isso, da possibilidade, no currículo, da diferença irredutível e indefinida, 

que produz e agencia a ontologia como esfera de contestação (MACEDO, RANNIERY, 2018). É 

apostar na descentralização e autonomia de currículos receptivos à “efetiva abertura para o mundo 

por meio de uma formação aberta ao mundo da vida” (CARVALHO, SILVA, DELBONI, 2017, p. 

498).  

CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS 

Apesar da tentativa de controle e enquadramento de currículos pavimentados por 

perspectivas conservadoras e capitalistas, há a possibilidade de escapes inscritos nos próprios 

corpos da diferença, nos múltiplos espaços de interação, nas salas de aula, nos banheiros das 

escolas, etc. E sigo pensando com Macedo (2014) sobre o fato de que a diferença permanecerá 

resistindo ao controle das práticas de enquadramento, e os corpos, de igual modo, seguirão 

ingovernáveis. 

 Por certo, os currículos pensados sob o imaginário da qualidade da educação a partir de um 

conhecimento universal, não garantirá qualidade, tampouco o êxito da educação. O que eles apenas 

podem propiciar é a tentativa de normatizar o incontrolável, o que seria precondição para sustentar 

a hegemonia do ideário neoliberal (MACEDO, 2014). Desse modo, na lógica da economia da 

sobrevivência, a questão é não considerar a diferença apenas como ferramenta para fazer uma 

reivindicação política, mas permitir que essa diferença, bem como a multiplicidade de corpos, se 

torne “a precondição de todas as reivindicações políticas subsequentes” (BUTLER, 2018, p. 198). 
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Resumo 

Meu objetivo, neste texto, é o debate acerca das tensões que envolvem o currículo, tensões provocadas 
numa arena de disputas entre forças desiguais. Se por um lado, o currículo é instituído a partir de políticas 
que respondem às demandas conservadoras e neoliberais, cujas tentam silenciar a diferença e controlar 
vidas; por outro, ele é o próprio lugar da diferença com possibilidades reais de rupturas. Como subsídio 
potente para uma discussão conceitual, capto pela memória experiências ocorridas no Ensino Fundamental 
II de uma escola municipal do interior da Bahia, vivências que permitiram perceber os currículos 
protagonizados em diferentes contextos históricos. Para orientar o debate, utilizo o seguinte 
questionamento: que afetações os currículos pensados sob a égide dos princípios neoliberais/conservadores 
incidem na circularidade da existência da diferença no acontecimento escolar? Nesse movimento de análise, 
opto por trabalhar com as perspectivas pós-fundacional e pós-estrutural, sobretudo com a epistemologia do 
pensamento filosófico butleriano com a noção de enquadramento.  Apesar da tentativa de controle e 
enquadramento, os currículos pensados com base nas vozes conservadoras e neoliberais são passíveis de 
escapes. Assim, a desejada qualidade da educação, via conhecimento monocultural, dificilmente se 
concretizará. O que os currículos seguem fazendo, portanto, é tentar controlar o incontrolável, desejo do 
imaginário neoliberal de assegurar sua própria hegemonia. Desse modo, na lógica da economia da 
sobrevivência, a questão é não considerar a diferença apenas como ferramenta para fazer uma reivindicação 
política, mas permitir que essa diferença, bem como a multiplicidade de corpos, se torne a precondição de 
todas as reivindicações políticas subsequentes. 

Palavras-chave: Currículo. Demandas conservadoras e neoliberais. Diferença. Enquadramento. 
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INTRODUÇÃO 

A crise ambiental envolve ramificações que impactam nas questões sociais, políticas e 

econômicas que geram injustiça social, acentuam a concentração de renda e mantem as 

desigualdades. “A história humana já conheceu várias crises, mas a assim chamada civilização 

global (...) jamais enfrentou uma ameaça como a que está em curso” (DANOWISKI; VIVEIROS 

DE CASTRO, 2014; p. 20). Pensar o ambiente, dentro da realidade social na qual estamos imersos, 

de modo consciente e livre (FREIRE, 2014) pressupõe a busca pelo equilíbrio, valorização e 

harmonia entre os povos, seres bióticos e abióticos, bem como o respeito às tradições dos saberes e 

aos ecossistemas, baseando-se na ética da prudência e na heurística do temor a fim de que humanos 

e não-humanos, desta e das próximas gerações, tenham um habitat digno para si e porque os seres 

não-humanos contribuem diretamente para a boa vida humana (JONAS, 2006; BOFF, 2013). 

COLONIALIDADE NAS QUESTÕES AMBIENTAIS  

A Carta da Terra em seu preâmbulo, citada por Boff, afirma que precisamos “formar uma 

aliança global para cuidar uns dos outros e da Terra ou arriscar a nossa própria destruição e a da 

diversidade da vida” (BOFF, 2012; p.4). Contudo, a meta de efetivação de respeito entre todos e 

para com o bem comum paira muito mais no mundo inteligível, descolado do mundo da prática. 

Considerando que os biomas não atuam sobre o planeta de modo isolado, mas que há 

interdependências que contribuem para a qualidade da vida global era de se esperar que o esforço e 

a responsabilidade ambientais fossem prioritariamente vindas do Hemisfério Norte, dito 

desenvolvido. No entanto, como exemplo, é possível constatar que países mais pobres investem em 

conservação da vida selvagem muito mais que países ricos, segundo pesquisa desenvolvida na 

Universidade Oxford (2017). 

Outro exemplo passível de reflexão é a proposta de pagamento por serviços ambientais que 

surge, em última análise, como monetização do capital ecológico remanescente, sobretudo no 

Hemisfério Sul. Os serviços ambientais classificados como serviços de provisão, serviços de 

regulação, serviços de suporte e serviços culturais atendem proporcionalmente muito mais aos 

interesses econômicos das organizações, que deduzem débitos dos tributos auferindo ganhos 

financeiros e de publicidade, do que benefícios reais aos ecossistemas. Não criticamos a política de 

pagamento por serviços ambientais, mas a sua real eficiência. A discussão ética que se impõe é de 
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escala. É possível que o retorno financeiro e de imagem seja muito maior para estas organizações 

do que para as populações tradicionais e para o ambiente.  

Além da política de pagamento por serviços ambientais nas organizações, países 

desenvolvidos injetam vultosos recursos em propriedades privadas, através de projetos nos quais 

ditam as regras e, em troca, propõem a manutenção da floresta em pé e a preservação dos 

ecossistemas. Os biomas e ecossistemas desses países do Norte global não se estendem por grandes 

extensões territoriais preservadas ou conservadas, restando interferir ou extrair dos territórios do Sul 

benefícios provenientes das áreas remanescentes no globo terrestre.  

A Amazônia brasileira (chamada de Amazônia Legal) é conhecidamente extensa e cobre 

59% do território nacional (IMAZON, 2013), mas sua população apresenta alto déficit habitacional, 

falta de cobertura na distribuição de água potável (possuindo a maior bacia hidrográfica do mundo), 

escassez de energia elétrica, inexistência de saneamento básico em várias localidades (MARTINS, 

2015) mesmo apresentando baixa densidade demográfica. Em oposição, ruralistas se apropriam de 

grandes extensões de terra, com grilagem e poderio econômico que resultam noticiadamente em 

conflitos e mortes. Uma das atividades desses proprietários é receber de países desenvolvidos pela 

manutenção da floresta em pé, através de submissão de projetos nos quais esses países ditam as 

regras, como já dito. Nisso persiste o processo de colonialismo e colonialidade.  

Para compreender a distinção entre os termos, Streck e Adams afirmam que “enquanto o 

colonialismo tem claras ligações geográficas e históricas, a colonialidade atua como matriz 

subjacente ao poder colonial que seguiu existindo após as independências políticas dos países e que 

hoje se perpetua pelas variadas formas de dominação Norte sobre o Sul”  (2014, p. 36). Em 

consenso, o sociólogo peruano Aníbal Quirano (2002) aponta que o fim do colonialismo não 

significou o fim da colonialidade. A racionalidade que induz os povos do Sul a se reconhecer, 

equivocadamente, como inferiores, segue hegemônica, fruto do “proceso que implicó, de una parte, 

la brutal concentración de los recursos del mundo, bajo el control y em benefício de la reducida 

minoria europea de la espécie” (QUIJANO, 1992; p. 11). Essa característica histórica repercute no 

espectro social, político, econômico e cultural, enraizado no processo de subjetivação, no qual a 

colonialidade interfere na compreensão de mundo dos sujeitos, que pode ser alterado ou mantido 

através das práticas pedagógicas de aceitação ou rejeição dos currículos executados, sobretudo o 

oculto (FREIRE, 2014).  
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E A DESCOLONIALIDADE  

Qual deve ser, então, o ethos que nos permita conviver, vindos das mais diferentes regiões 

da Terra, com suas diferenças e valores éticos? Como é possível aos sujeitos a saída da menoridade, 

subserviente, para a maioridade que implique em coragem de fazer uso do seu próprio entendimento 

que culmine na ousadia de conhecer (KANT, 2008) para além do que está posto pela colonialidade? 

O esclarecimento exige liberdade, logo a educação, por seu currículo, através de práticas 

pedagógicas (metodologia e didática) deve persistir na meta de formar sujeitos livres, reflexivos e 

não reflexos, que reconheçam a sua realidade e busque superar as possíveis contradições existentes 

(FREIRE, 2018). É neste contexto de transitividade que os atores sociais na escola podem suscitar 

mecanismos de autodefesa das populações do Sul, desenvolvendo e indicando alternativas de 

superação da colonialidade e promovendo transformação social.  

Os problemas ambientais decorrentes principalmente da ganância das incorporações e de 

Estados nacionais impactam diretamente na qualidade da água, do ar, na mobilidade urbana, na 

ocupação irregular de terras, nos produtos cultivados com agrotóxicos, no descarte de resíduos 

sólidos em lixões ou aterros próximos às moradias de pessoas mais carentes, resíduos que por vezes 

são provenientes de países do Norte que descartam os seus dejetos nos territórios do Sul. Estas 

questões refletem apenas impactos diretamente antropológicos, contudo, eventos como o 

desmatamento, queimadas, contaminação das águas, proliferação de vetores de doenças, enchentes, 

etc. atingem os humanos, mas também o equilíbrio ecossistêmico que produz os serviços ambientais 

favoráveis à vida de todos.  

Há animais, cujo habitat foi totalmente ocupado pelo mercado imobiliário, sobretudo nas 

grandes metrópoles, incorrendo em risco iminente de extinção. A questão ética que se impõe é: Os 

seres não-humanos (JONAS, 2006) não têm direito a viver? A proposta aqui discutida não pretende 

radicalizar ao ponto de eximir os animais de qualquer possibilidade de consumo, por exemplo, mas 

compreender que há necessidade de buscar equilíbrio e convivência menos sofrida a todos os seres 

vivos. Não é possível encontrar a perfeição, mas a boa vida é a vida que melhor pode ser vivida 

(SAVATER, 2004). Nisto consiste a postura ética. 

Para que a boa vida seja vivida é preciso respeitar os espaços naturais, pois as condições que 

favorecem a existência dos elementos da biosfera têm compasso próprio de recomposição e 

resiliência, que resultam em benefícios diretos para a comunidade de vida como os humanos. Esses 

questionamentos suscitam temas geradores (FREIRE, 2014) importantes que, fazendo parte da 

vivência e do conhecimento prévio dos educandos, passíveis de problematização e reflexão, e 
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podem promover a busca pela superação das contradições e desigualdades, sobretudo naquelas 

regiões fortemente marcadas pelo processo de colonialidade visto nos discursos presentes no 

currículo colonizado e de práticas pedagógicas não refletidas (FREIRE, 2018) que reproduzem o 

olhar colonizador e limitam a possibilidade de esclarecimento e a saída da menoridade dos sujeitos 

(KANT, 2008).  

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O AMBIENTE  

Dentro das discussões de descolonialidade e ambiente, o trajeto até aqui traçado fornece 

importante ferramentas de pesquisa por dialogar com as políticas educacionais. O direito à 

educação (GENTILI, 2009), ampliado como base para o exercício da cidadania plena, envolve a 

formulação de políticas públicas e políticas educacionais que induzem o Estado e o governo a agir 

(SOUZA, 2006). Contudo, a ampliação da cidadania esbarra na incapacidade do Estado de agir, 

excluindo grupos menos favorecidos, como indígenas e refugiados. Se o Estado se apresenta como 

incapaz de garantir aos cidadãos direitos mínimos de educação, priva-os da cidadania ampliada 

decorrente de uma educação de qualidade efetivamente desenvolvida no Ensino Básico, que 

também é um direito (GOERGEN, 2013). Entretanto, o legado construído pelas políticas voltadas 

para a educação está consolidado em lei, através do Plano Nacional da Educação, alterações na 

LDB e demais leis implementadas.  

É fato que a escola, como lócus de execução da educação formal, não atende aos requisitos 

mínimos de cidadania ampliada e democracia plena. Enquanto avanços ocorrem em determinada 

área, como acesso, por exemplo, surgem outras demandas, como a permanência e a qualidade, que 

aprofundam as desigualdades e as injustiças (DUBET, 2008).  

A educação como direito de todos e dever do Estado (Art. 205 – C.F. 01988) é 

constitucionalmente assegurada aos cidadãos brasileiros que também têm o “direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações” (Art. 225 - C.F. 1988). Estes pressupostos constitucionais se 

configuram como ponto de partida para o bem-estar do cidadão individualmente e da sociedade 

civil. Posteriormente, um importante passo seria estender para os demais seres que compõem o 

ambiente. Ocorre que nem todos os seres humanos têm acesso aos meios mínimos necessários para 

a sua subsistência, como pressuposto pela Carta Magna e pela Declaração dos Direitos Humanos.  
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Dados oficiais apontam que o dever do Estado não chegou às regiões mais periféricas do 

Brasil, Norte e Nordeste, potencializando as desigualdades e mantendo para aquém das perspectivas 

constitucionais. Marques (2015) afirma que as metrópoles brasileiras apresentam proporções 

elevadas de precariedade habitacional e ausência de banheiros em parte das regiões periféricas. O 

maior gargalo continua sendo o esgotamento sanitário cuja cobertura é baixa. No grupo composto 

pelos brasileiros mais pobres, apenas 31,6% têm acesso ao esgotamento sanitário, enquanto os mais 

ricos têm 91,9%. Os brasileiros mais pobres se concentram nas regiões Norte e Nordeste do país, 

regiões onde as políticas públicas demoram a chegar e quando chegam não se mostraram tão 

eficientes (MARQUES, 2015). Um exemplo deste dado se refle nas políticas de moradias do 

período da década de 1980, nas quais o financiamento habitacional atendia prioritariamente àqueles 

que tinham condições de cumprir com o financiamento de casas ou apartamentos subsidiados pelo 

governo federal.  

Os serviços como abastecimento de água, de responsabilidade dos estados, mesmo na região 

com a maior bacia hidrográfica do mundo, apresentam cobertura de apenas 75,7%, representando 

que ¼ da população mais pobres é preterida desse direito fundamental. O desafio é responder a 

questão: Como promover educação para a cidadania ambiental, preservação e conservação de áreas 

verdes e respeito aos animais se direitos mínimos são negados aos mais pobres de locais periféricos 

que estão, em sua maioria, localizados na região de maior diversidade biológica do mundo? 

CONCLUSÕES 

A negligência nos estudos do ambiente por parte das escolas básicas pode abrir espaço para 

a manutenção da colonialidade ambiental. O engajamento ambiental discutido em âmbito escolar, a 

partir de questões de territórios locais, se configura como responsabilidade dos agentes escolares. 

Vivendo sobre a maior bacia hidrográfica do mundo, como ainda não há água potável em todas as 

casas amazônidas? É aceitável que poucas pessoas tenham grandes extensões de terras improdutivas 

na Amazônia e parte da população das metrópoles viva em cortiços e palafitas? Como os serviços 

ambientais engordam os caixas das incorporações e o IDH e o PIB de cidades amazônidas são tão 

baixos?  

A falta de respostas e soluções para estas perguntas, por vezes, está no desconhecimento da 

população. A escola pode ajudar a superar o desconhecimento a partir da ação de professores/as 

engajados/as que, indiretamente e a longo prazo, podem suprir a inação do Estado, formando 

cidadãos mais cônscios de sua realidade social e ambiental. A escola sozinha não muda o mundo, 
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mas as pessoas a partir da escola podem transformar o mundo mais proximamente vivido. Questões 

elementares do dia-a-dia que são negligenciadas pelo currículo podem ser, pela prática pedagógica, 

trazidas para o debate em sala de aula e reverberar nos espaços para além dos muros da escola 

eliminando ou minimizando os efeitos da colonialidade.  
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Resumo 

O presente texto decorre de estudos iniciais de projeto de pesquisa de doutoramento e objetiva (i) 
apresentar que o contexto das discussões ambientais se configura como lócus de colonialidade, pois as 
áreas que apresentam os maiores biomas preservados estão na faixa sul do globo, mas os países do 
Norte global é que determinam as políticas ambientais do Sul, (ii) destacar a educação como importante 
campo de mediações pedagógicas que propicia a superação do pensamento colonial reproduzido de 
modo oficial, através de atos de Estado e seus agentes, dialogando sobre os contextos locais (iii) 
evidenciar a ética como elemento indispensável para o desenvolvimento do respeito e reciprocidade 
para com a casa comum e iv) descrever dados estatísticos oficiais que demostram que as condições 
sociais não dignas reduzem a possibilidade de efetivação da cidadania plena e podem limitar a relação 
de respeito para com o ambiente. Neste contexto, há limites para uma boa vida. Considera-se que uma 
boa vida é aquela que melhor pode ser vivida. Os procedimentos metodológicos utilizados se basearam 
na leitura e discussão interdisciplinar de aportes teóricos que também perpassam o estudo da 
colonialidade, colonização e descolonização. É possível depreender desse estudo inicial que a 
interlocução entre ética, educação e ambiente é ferramenta importante capaz de contribuir para a 
superação da colonialidade, contribui também para a produção de conhecimento e para a formulação 
de recomendações e orientações que repercutem em mudanças de atitudes por parte da comunidade 
escolar que reverbere fora da escola. As ações refletidas baseadas em valores podem estimular a 
reivindicação de práticas mais sustentáveis.  

Palavras-chave: Ambiente; Educação; Ética; Descolonialidade. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme assinala Cunha (1974), desde a década de 70 a quantidade de Programas De Pós-

Graduação (PPGs) e de matrículas multiplicou-se, resultando na criação do Conselho Nacional de 

Pós-Graduação para que formulasse um plano que sistematizasse este crescimento, o qual 

ocasionou no I Plano Nacional de Pós-Graduação - PNPG 1975/1979 e na criação do Sistema 

Nacional de Pós-graduação – SNPG em 1976.  

Este processo de massificação se deu contrariamente às pretensões elitistas e 

discriminatórias, visto que os diplomas de mestre e doutor carregam consigo um traço de raridade e 

alto valor econômico e simbólico, pela consequente elegibilidade para os cargos de melhor 

remuneração e prestígio social.  (CUNHA, 1974) 

Contudo, com esta mudança da função social da pós-graduação houve a necessidade de 

reorganizar os processos de admissão ao Ensino Superior. Assim,  

A medida que se expandia o ensino de graduação, os critérios de escolha iam sendo 

cada vez mais "objetivos", isto �, as provas consistiam em registro da resposta num 

cartão perfurado. A partir da�, a contagem do número de respostas certas, de notas, 

médias e a própria relação de aprovados passavam a ser tarefa de computadores. Isso 

era não só́ uma necessidade técnica (corrigir centenas de milhares de provas 

rapidamente) como, também, uma exigência da própria pressão social por mais vagas, 

demandando uma disputa cada vez mais previsível. 

Os critérios para ingresso em cursos de pós-gradua��o, ao contrário, constam de cartas 

de recomendação e entrevistas, entre outros. Esses processos não são, 

necessariamente, meios de se institucionalizar um mecanismo de disputa imprevisível, 

mas, sim, um modo de se verificar a "aptidão" do candidato a um ensino que deve 

estar a salvo da massa. Dito de outro modo, é uma maneira de se verificar a posse, 

pelo candidato, de uma certa ‘quantidade’ de capital cultural, o que nem sempre � 

possível através de provas de múltipla escolha. (CUNHA, 1974, p. 69) 

Neste contexto Jose Jorge de Carvalho (2004) afirma que ao ingresso à pós-graduação no 

Brasil não se aplicam critérios universalistas e meritocráticos imparciais. Ao contrário, predomina o 

critério elegido de preferencias e interesses, meritocracia setorizada e sem acompanhamento 

externo.  

Nesse quadro, às vezes nem há como comparar a capacidade relativa dos estudantes, 

porque não há unificação de critérios entre os professores, os programas, as linhas de 

pesquisa e os recursos institucionais disponíveis.  
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(...) Acrescentemos agora a esses fatores o componente racial: se o aluno é negro e 

desconhecido, incidirão mais fortemente sobre ele os estereótipos negativos e os 

preconceitos que são projetados sobre o aluno negro: menos capaz, com mais 

deficiências, etc. (...) a deci�o final ��feita na base da “pol�tica acadêmica”, termo 

impreciso que certamente não se confunde com meritocracia. O “perfil” para um cargo 

inclui crit�ios de classe, “etiqueta” social, interesses de composi��o de grupos e at� 

mesmo contribuição do candidato ao tipo de capital simbólico que a unidade 

acadêmica que o absorve optou por acumular. ” (p. 16- 22)  

Com efeito, em estudo da Fundação Carlos Chagas realizado por Artes (2015) demonstrou-

se a sub-representação da população não branca nos níveis mais elevados do ensino superior. No 

ano de 2010 havia mais de 255 mil indivíduos brasileiros matriculados em cursos de pós-graduação, 

sendo 186.918 autodeclarados brancos e somente 63.547 negros (pardos e pretos), o correspondente 

a 73,2% e 24,9% do total, respectivamente. 

Os resultados indicam um crescimento maior nas taxas de acesso à graduação 

(116,4%) em comparação com as da pós-graduação (57,1%). O aumento é mais 

acentuado na variável cor/raça, com índices que chegam a 290,7% para os negros na 

graduação, mantendo a tendência na pós-graduação, com uma variação de 194,6% de 

incremento entre 2000 e 2010. Se em uma primeira leitura a impressão pode ser de um 

maior equilíbrio no acesso ao ensino superior para os negros e brancos, a participação 

dos negros em relação a sua representação na população brasileira ainda mostra que as 

desigualdades são marca fundamental do ensino superior brasileiro. Em 2010 os 

negros representavam 50,9% da população geral, índice que diminui para 35,3% nos 

grupos de graduandos e 24,9% de pós-graduandos. (ARTES, 2015, pág. 40-41) 

Por isto o debate em torno das ações afirmativas para negros tem suscitado diversas 

questões, pois constatou-se a impunidade e o silencio proposital da academia branca brasileira 

diante da exclusão racial existente desde os primórdios das universidades públicas na década de 20 

com a criação da UFRJ em 1924 e da USP dez anos após. (CARVALHO, 2004) 

Incialmente implementadas no acesso à graduação, desde 2002 e especificamente a partir da 

publicação pelo Ministério da Educação (MEC) da Portaria normativa nº 13, de 11 de maio de 

2016, diversos PPGs de universidades públicas brasileiras vêm adotando ações afirmativas em seus 

processos de seleção de discentes através de conselhos universitários, colegiados do Programa, 

congregações de instituto e leis estaduais. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&data=12/05/2016&pagina=47
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&data=12/05/2016&pagina=47
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As ações afirmativas surgem como instrumentos temporários de compensação ás minorias 

étinico-raciais, bem como promoção da justiça equitativa (RAWLS, 2003), incremento da inclusão 

social dos mais desprovidos nas arenas de poder econômico e status social (GOMES, 2003) e 

contribuição para o aumento da diversidade e pluralidade de representatividade nas mais diversas 

instâncias do convívio humano. (FERES JÚNIOR, 2007; FRASER, 2001)  

Mediante tal cenário, pretendeu-se com o presente trabalho realizar um levantamento dos 

Programas de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) nas modalidades acadêmico e 

profissional que constam em funcionamento e tenham obtido conceito entre 3 e 7 na avaliação 

quadrienal da CAPES de 2017 (referente à 2013-2016), a fim de observar aqueles que 

implementaram ação afirmativa em seus editais para seleção de discentes. Para tanto, realizou-se a 

análise bibliográfica referente à temática e a documental.  

DESENVOLVIMENTO 

A intervenção na esfera educacional, especificamente, surge a partir do reconhecimento de 

que a instrução formal além de ser um pré-requisito da liberdade civil, é um dever social e não 

somente individual para o funcionamento da sociedade. (MARSHALL, 1967)  

Ademais, no âmbito do sistema capitalista, potencializa o aumento da renda dos indivíduos 

(SILVÉRIO, 2009) e viabiliza desenvolvimento nacional sustentado (BEZERRA e GURGEL, 

2012). Logo, não foi sem causalidade que a educação pública, gratuita, universal e laica foi 

estimada como marco pioneiro da conversão dos direitos sociais ao direito positivo moderno 

(COUTINHO, 2005), sendo assim promulgada no Brasil pela “Constit���o C���” de 1988, que 

em seus artigos 6º e 205 a 214 a definem como direito social e cultural.  

Destarte, em 2002 a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) tornou-se a primeira 

universidade pública a implementar a política de ação afirmativa na pós-graduação, processo 

inaugural que se deu concomitante à da graduação nesta mesma instituição e nas universidades 

estaduais do Rio de Janeiro. 

No ano seguinte, por meio do Programa de Dotações para Mestrado em Direitos Humanos 

da Fundação Carlos Chagas (FCC) e da Fundação Ford fomenta-se a criação em três PPGs de 

Direito da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Par� (UFPA) e 

Universidade de São Paulo (USP) de áreas de concentração em direitos humanos e ações 

afirmativas para grupos sub-representados.  
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Porém, apenas em 2012 têm-se registro de nova experiência, quando aprova-se a “política de 

acesso afirmativo” encaminhada por discentes do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social (PPGAS-MN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Neste mesmo período, encontra-se em andamento na Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro (ALERJ) discussões do projeto de lei 694/2011 de iniciativa do deputado estadual Zaqueu 

Teixeira (ex-PT, atual PDT), com incentivo da ONG Educafro e de cotistas graduandos destas 

instituições de ensino, cujo desfecho dá-se três anos depois nas Leis 6.914/2014 e 6.959/2015, 

único instrumento jurídico estadual existente até o momento.  

Também em 2014 o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial 

Sustentável (PPGDTS), da Universidade Federal do Paraná (UFPR) dentre outras categorias 

beneficiou professores da rede pública de educação básica e servidores da UFPR com a reserva de 

vagas. Em agosto do mesmo ano o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) adotou cotas étnico-raciais, incentivando sua ampliação para 

toda a universidade em 2015.  

A partir de então houve aumento significativo das iniciativas. Só no ano de 2015 cento e 

cinquenta e oito (158) PPGs passaram a adotar cotas: setenta e cinco (75) supracitados da UFG, 

quarenta e cinco da Universidade Federal Do Piauí (UFPI), nove do Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas (IFCH) da Universidade de Campinas (Unicamp), dois do Instituto de Economia (IE) da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e vinte e sete da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP). 

Em 11 de maio de 2016, após atividades desenvolvidas por grupo de trabalho constituído 

com o propósito de sugerir mecanismos de inclusão de estudantes vulneráveis, o Ministério da 

Educação estabeleceu através da Portaria Normativa nº 13 o prazo de 90 dias para que as 

Instituições Federais de Ensino Superior propusessem medidas voltadas à inclusão de minorias 

étinco-raciais e pessoas deficientes em seus PPGs. Ademais, no relatório final do GT (encerrado em 

maio de 2016 pela Portaria nº 66 da Capes) recomendou-se que critérios de inclusão social sejam 

utilizados na avaliação quadrienal dos programas realizada pela Capes.  

Logo em 2016 os Conselhos Universitários da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

e da Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) autorizaram os colegiados de seus PPGs à fazer os 

devidos ajustes em seus processos seletivos para adoção das cotas e outros doze colegiados de PPGs  

aprovaram a reserva de vaga, são eles:  Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 

Universidade de Campinas (Unicamp); Programa de pós-graduação em História (PPGH) da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Programa de pós-graduação em Artes 

Cênicas (PPGCEN) da Universidade de Brasília (UnB); Programa de Pós-graduação em 

Antropologia (PPGA) da Universidade Federal do Paraná (UFPR); os Programas de Pós-Graduação 

em Educação (PPGE) e o em Enfermagem (PPGEnf) da Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT); Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais (PPGCHS) da Universidade 

Federal do ABC (UFABC); Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd-Sorocaba) da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); e por fim, quatro da Universidade Federal do 

Espírito Santo (Ufes): os Programas de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades 

(PósCom), em Psicologia Institucional (PPGPSI), Em Artes (PPGA) e em Ciências Sociais (PGCS). 

Em decorrência da Normativa do MEC pode-se considerar o ano de 2017 o mais expressivo, 

uma vez que houveram quinze instituições de ensino superior distribuídos por todo o território 

nacional incorporando o sistema de cotas, a saber, a Universidade Federal Da Bahia (UFBA), 

Universidade Federal De Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal De Uberlândia (UFU), 

Universidade Federal Da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal De Pelotas (UFPEL), 

Universidade Federal Do Tocantins (UFT), Universidade Federal Do Triângulo Mineiro (UFTM), 

Universidade Federal Da Fronteira Do Sul (UFFS), Universidade Federal De Roraima (UFRR), 

Fundação Universidade Federal De Sergipe (FUFSE) ou Universidade Federal De Sergipe (UFS), 

Universidade Federal De Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal Do Amapá (UNIFAP), 

Universidade Federal Do Pampa (UNIPAMPA), Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha 

E Mucuri (UFVJM) e por último neste ano, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Ministério da 

Saúde. 

Os cursos isolados que aderiram foram sete no total: três da UFSCar  ̶ os Programas De Pós-

Graduação Em Educação (PPGEd- São Carlos), em Geografia (PPGGeo) e em Sociologia (PPGS); 

na USP houve o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) e finalmente três da 

UFSC ̶ os Programas de Pós-Graduação em História (PPGHST), em Engenharia de Sistemas 

Eletrônicos (PPGESE).  

Enfim, em 2018 a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ampliou a Política para 

todos os PPGs. Duas instituições federais no Rio de Janeiro  ̶  a Universidade Federal Do Estado Do 

Rio De Janeiro (UNIRIO) e a Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) ̶  e a Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL) também seguiram a mesma trajetória. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1213 

E então no mesmo ano cinco Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) juntaram-se aos demais: Antropologia Social (PPGAS), Direito (PPGD), 

Filosofia (PPGFIL), Estudos da Tradução (PPGET) e em Serviço Social (PPGSS). 

Em levantamento de editais de 2.763 programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado) acadêmicos de universidades públicas brasileiras em funcionamento e com nota acima 

de 3 na Avaliação quadrienal de 2017 (referente aos anos de 2013 a 2016) da CAPES, ̶ o 

correspondente a 66,2% de todos os programas de pós-graduação do Brasil  ̶  até janeiro de 2018 

verificou-se que haviam 737 (setecentas e trinta e sete) iniciativas. Ou seja, aproximadamente 

26,6% do total da amostra (VENTURINI, 2019) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Atendendo ao clamor dos movimentos sociais pelo acesso à educação pública gratuita e de 

qualidade, gestores públicos vêm discutindo com a sociedade civil organizada a viabilidade de 

projetos que garantam os direitos sociais e culturais das minorias étnicas, raciais, sexuais, dentre 

outros. Assim, a população negra, indígena, quilombola, ciganos, bem como pessoas com 

deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades; transexuais, travestis e transgênero 

está cada ano mais proporcional nas universidades, e especificamente nos níveis mais elevados da 

pós-graduação, em relação à sociedade.  

Um dado nos chama a atenção: o Estado do Rio de Janeiro é o único que incorporou a 

Política de Cotas por meio da em Assembleia Legislativa (Lei Estadual nº 6.914/2014). Além disso, 

é o único a reservar vagas para filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores 

de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço, de 

maneira similar à Política de Cotas em vigor até 2028 nos cursos de graduação da UERJ, UENF e 

UEZO (Lei nº 8.121/2018). 
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Resumo 

No que se refere às ações afirmativas, comumente remete-se à diferentes desenhos da política de cotas 
à nível de graduação. Somente nos últimos anos tem-se observado a crescente implementação nos 
níveis mais elevados do ensino, isto é, nos programas de pós-graduação (PPGs) Stricto Sensu (mestrado e 
doutorado). Estudos demonstram que a resistência à sua propagação e divulgação se deve em parte pela 
crença no imaginário comum de que uma vez transposto os obstáculos no acesso ao ensino superior, 
não haveria fundamento recorrer à Política na pós-graduação, pois os estudantes já estariam inseridos 
no mercado de trabalho, tendo, por conseguinte, boas condições socioeconômicas e ultrapassado as 
barreiras impostas pela discriminação e racismo estruturais. Apesar deste impasse, desde 2002 e 
especificamente a partir da publicação pelo Ministério da Educação (MEC) da Portaria normativa nº 13, 
de 11 de maio de 2016, alguns PPGs de universidades públicas brasileiras vêm adotando ações 
afirmativas em seus processos de seleção de discentes. Isto posto, por meio da pesquisa bibliográfica e 
documental buscou-se realizar o levantamento das instituições de ensino superior que aderiram ao 
sistema de cotas no período de 2000 à 2018.   
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INTRODUÇÃO 

 A adoção das políticas de ações afirmativas nas universidades teve início nos Estados 

Unidos, em meados dos anos 1960, e intensificou-se na década de 1970, durante a luta do 

Movimento de Direitos Civis pelos direitos individuais e políticos dos negros, quando passou a 

incluir, além da minoria negra, outras como a latina e a de mulheres (HADDON, 2004).  

 No Brasil, a discussão acerca da implementação das ações afirmativas data das últimas 

décadas do século XX e do início do século XXI e ganhou destaque após a III Conferência Mundial 

de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância correlata, realizada em 

Durban, na África do Sul, em 2001,  (SOUSA E PORTES, 2011), quando a delegação oficial 

brasileira se comprometeu a lutar contra a discriminação racial e se propôs a adotar ações 

afirmativas a favor da população afrodescendente, o que se concretizou posteriormente na adoção 

de cotas para negros nas universidades públicas. Até então, segundo os autores, o Brasil não tinha 

políticas públicas de caráter étnico-racial para a entrada desses sujeitos nas universidades públicas e 

ignorava os resultados de grandes pesquisas que apresentavam os negros em situações de exclusão 

devido a velados preconceitos raciais.  

 As ações afirmativas são definidas pela Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos (SEPPIR) como políticas públicas feitas pelo 

governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na 

sociedade, acumuladas ao longo de anos, buscando oferecer igualdade de oportunidades com os 

objetivos de reverter a representação negativa dos negros, promover a igualdade de oportunidades e 

combater o preconceito e o racismo.  

As primeiras experiências de adoção do sistema de cotas no âmbito de universidades 

públicas ocorreram na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade do Norte 

Fluminense (UENF), que realizaram, em 2003, seu primeiro vestibular com reserva de vagas para 

negros e pardos, com base na Lei nº 3708, de 9 de novembro de 2001. Nessa ocasião, foram 

reservadas 40% das vagas para “negros e pardos” e 50% para alunos da rede pública, o que gerou 

um grande debate sobre a legitimidade, a pertinência e a relevância da adoção dessas políticas” 

(HERINGER, 2004). Tal debate colocou em lados opostos os defensores das políticas 

universalistas, que contestavam a legitimidade de ações endereçadas a grupos específicos e os que 

defendiam, para além da igualdade formal, a instituição de uma igualdade de resultados, inclusiva e 

democrática, pautada no direito à redistribuição de status econômico e de reconhecimento, por meio 
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do favorecimento de grupos considerados historicamente em situações de desvantagem (IKAWA, 

2008).  

Na atualidade, pode-se dizer que as políticas de ação afirmativa já são uma realidade. Na 

sequência das experiências fluminenses, outras unidades da Federação, por força de leis ou, 

segundo Santos (2012, p. 289),  “... por meio de inciativas gestadas nas e pelas próprias Instituições 

de Ensino Superior, embasadas na autonomia universitária...” adotaram medidas desse tipo, e, 

finalmente, foi aprovada a Lei 12.7111(BRASIL, 2012), sancionada em 29 de agosto de 2012 e 

regulamentada pelo Decreto 7.824 e Portaria do MEC n. 18, de 11 de outubro de 2012 (SANTOS, 

2012).   

Do ponto de vista da legitimidade dessas políticas, pode-se dizer que já se conta com 

abundante literatura sobre os seus aspectos formais e que os pontos polêmicos passaram para 

segundo plano, a partir da admissão, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2012, da 

constitucionalidade das cotas. Quanto à pesquisa sobre o assunto, registra-se ano a ano uma grande 

quantidade de dissertações e teses que tratam do assunto a partir dos mais diversos enfoques. Do 

que tratam, fundamentalmente esses trabalhos?  

Segundo Gomes e Oliveira (2012), os estudos sobre o ensino superior podem ser divididos 

em quatro grandes linhas, de acordo com o foco privilegiado: (1) Análise dos processos de 

formulação e implementação, que podem ser centralizados, consultivos e participativo-

democráticos; (2) Análise dos processos e estratégias de implementação; (3) Análises e avaliações 

de impactos e resultados e, finalmente, (4) Estudos “[...] dedicados à descrição, análise e 

interpretação dos processos de concepção, formulação e implementação, assim como analisam 

impactos e resultados das políticas de educação superior”(GOMES; OLIVEIRA, 2012, p. 27-28). 

São estudos que os autores caracterizam como compreensivos e, geralmente, multimetodológicos. 

Considerando que quase uma década e meia já transcorreu desde as primeiras experiências de 

implementação da reserva de vagas em IES públicas, é possível afirmar que este é um tema que 

pode ser explorado, no todo ou em parte, no escopo dos quatro tipos sistematizados por Gomes e 

 
1 A Lei 12.711 dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de 
nível médio. Determinou que as instituições federais de educação superior passassem a reservar, em cada concurso para 
ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tivessem 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Metade deste percentual deve ser destinada a estudantes de 
escolas públicas com renda familiar bruta inferior a um salário mínimo e meio per capita e a outra metade para 
estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Em ambos os casos deve ser 
levado em conta percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no Estado, de acordo com 
o mais recente Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Oliveira, constituindo, portanto, rica fonte de aprofundamento para o campo dos estudos das 

políticas educacionais relacionadas ao ensino superior.  

OBJETIVOS  

 A pesquisa busca analisar o que vem sendo pesquisado sobre o assunto em teses de 

doutorado defendidas de 2008 a 2018 em programas de pós-graduação em Educação pontuadas com 

nota 5 ou acima de 5 na última avaliação quadrienal. Focaliza as temáticas privilegiadas, os 

fundamentos epistemológicos, teóricos e metodológicos envolvidos nessas pesquisas, de modo a 

contribuir para a consolidação dos estudos sobre a política de cotas, e, em última análise, sobre 

políticas de democratização de acesso ao ensino superior.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) identificar, a partir de elementos explícitos ou implícitos nos textos, a perspectiva e 

posicionamento epistemológicos assumidos pelos autores das teses; 

c) mapear as principais temáticas discutidas nessa produção; 

c) identificar as características dessa produção no que se refere ao seu nível de abstração; 

d) analisar criticamente as teses de acordo com os pressupostos do EEPE. 

REFERENCIAL TEÓRICO  

O campo da política educacional, cujo objeto de estudo é essencialmente a análise de 

políticas educativas em suas diferentes dimensões, encontra-se ainda em fase de consolidação, não 

apenas no Brasil, mas também nos demais países da América Latina. Para Mainardes e Tello (2016) 

a consolidação do campo demanda o desenvolvimento e o aprofundamento questões teórico-

metodológicas da pesquisa, visando à elaboração de novas teorias, conceitos e abordagens para a 

análise de políticas, bem como a realização de pesquisas sobre a história da constituição do campo 

nos diferentes países. É nesse contexto e devido à frequência com que são publicados trabalhos de 

determinados campos ou temáticas com níveis elevados de redundância e circularidade, que alguns 

autores propõem a realização de estudos de revisão de literatura e meta análises e vêm sendo 

desenvolvidos alguns esquemas analítico-conceituais, tais o Enfoque das Epistemologias da Política 

Educacional (EEPE) desenvolvido por Tello e Mainardes (2015). 
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O EEPE constitui um esquema analítico-conceitual que se opõe aos modelos a-teóricos, 

pretensamente neutros e descritivos de pesquisa e pretende servir de instrumento de vigilância 

epistemológica da pesquisa desse campo e fornecer critérios e orientações metodológicas aos 

pesquisadores que pretendem fazer meta-investigações (MOREIRA, 2017). Trata-se de uma 

reflexão sobre a própria pesquisa, que inclui a dimensão ética e busca contribuir para o 

desenvolvimento teórico e metodológico do campo, possibilitando avançar para o nível de 

compreensão dos objetos de estudo, para além de mera descrição.  

São três os componentes analíticos do EEPE: a perspectiva epistemológica, a posição 

epistemológica e o enfoque epistemetodológico. A perspectiva epistemológica se refere à 

cosmovisão que o pesquisador assume para orientar a sua pesquisa (TELLO E MAINARDES, 

2015; MAINARDES, 2017). O posicionamento epistemológico está vinculado ao campo de estudo, 

constituindo o posicionamento do pesquisador em relação ao objeto de estudo. Alguns exemplos de 

posicionamento epistemológico: crítico radical, crítico analítico, crítico reprodutivista, crítico 

normativo, reformista, neo-institucionalista, jurídico-legal, neoliberal, pós-moderno, etc. 

(MAINARDES, 2017). O enfoque epistemetodológico é o modo como se constrói 

metodologicamente a pesquisa a partir de uma determinada perspectiva epistemológica e de um 

posicionamento epistemológico. Pode ser compreendido como o fio condutor que articula todos os 

elementos da pesquisa, ampliando sua coerência, consistência e rigorosidade (MAINARDES, 

2017). 

Tratando-se de uma perspectiva epistemológica alinhada ao pluralismo, o EEPE admite 

várias epistemologias e o recurso da teorização combinada, que consiste na utilização de várias 

teorias em uma mesma pesquisa, desde que possibilitem um quadro de referência suficientemente 

sólido e consistente para dar conta do objeto. 

METODOLOGIA 

A metapesquisa é, segundo  Tello e Mainardes (2015), uma técnica qualitativa que busca 

analisar o processo de pesquisa presente em artigos, livros, teses, dissertações  sobre determinada 

temática, de acordo com as seguintes etapas: (a) recorte temporal ou temático de análise e seleção 

dos textos a serem analisados; (b) registro dos dados; (c) leitura sistemática a partir de um esquema 

analítico que inclui a classificação do tipo de texto e de pesquisa as abordagens e níveis de 

abstração; e a análise da perspectiva e posicionamento epistemológicos e do enfoque 

epistemetodológico. 
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 Na presente pesquisa buscaremos identificar a perspectiva e o posicionamento 

epistemológico assumidos pelos autores das teses, mapear as principais temáticas discutidas nessa 

produção, identificar as características da produção no que se refere ao seu nível de abstração e 

analisar criticamente as teses de acordo com os pressupostos do EEPE. 

CONCLUSÕES PARCIAIS  

 Na primeira fase da pesquisa foi realizado levantamento com os descritores “ações 

afirmativas”, “cotas”, “12.711” e “reserva de vagas”. Como primeiros resultados, foram 

encontradas 135 teses. Após sucessivos trabalhos de refinamento, realizados a partir dos títulos, 

resumos e sumários, e após a exclusão das teses repetidas, foram selecionadas para compor o 

corpus da pesquisa 32 teses. 

 Os resultados parciais mostram que as teses sobre o tema foram publicadas especialmente 

pelas Instituições de Ensino Superior Públicas e tratam, em geral, de temas como a trajetória da 

política em si e também de sua implementação em IES específicas. São apontados problemas como 

seletividade em cursos mais concorridos, falta de estrutura e de estratégias de acolhimento e apoio 

por parte das IES, o que inclui a preparação dos professores para trabalhar com estudantes cotistas, 

além das dificuldades de permanência por parte dos estudantes menos favorecidos 

economicamente.  
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Resumo 

No Brasil, a discussão sobre a implementação das ações afirmativas data das últimas décadas do século 
XX e do início do século XXI e ganhou destaque após a III Conferência Mundial de Combate ao 
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância correlata, realizada em Durban, em 2001, 
quando a delegação oficial brasileira se comprometeu a lutar contra a discriminação racial e se propôs a 
adotar ações afirmativas a favor da população afrodescendente. A pesquisa tem como objetivo analisar 
o que vem sendo pesquisado em teses de doutorado defendidas de 2008 a 2018 em Programas de Pós-
Graduação em Educação brasileiros pontuados com nota 5, ou acima de 5, na última avaliação 
quadrienal. Focaliza as temáticas, os fundamentos epistemológicos, teóricos e metodológicos dessas 
pesquisas, de modo a contribuir para a consolidação dos estudos sobre essa política, e para o campo da 
pesquisa em política educacional. Teoricamente ampara-se no Enfoque das Epistemologias da Política 
Educacional (EEPE), um esquema analítico-conceitual que tem como objetivo de servir de instrumento 
de vigilância epistemológica da pesquisa desse campo e fornecer critérios e orientações metodológicas 
aos pesquisadores que pretendem fazer meta-investigações. Trata-se de uma metapesquisa, um tipo de 
estudo útil para realizar a avaliação de pesquisas, identificar características, tendências, fragilidades e 
obstáculos para o desenvolvimento de um campo ou temática. Os resultados parciais mostram que as 
teses sobre o tema foram publicadas especialmente pelas Instituições de Ensino Superior Públicas e 
tratam, em geral, de temas como a trajetória da política em si e também de sua implementação em IES 
específicas. São apontados problemas como seletividade em cursos mais concorridos, falta de estrutura 
e de estratégias de acolhimento e apoio por parte das IES, o que inclui a preparação dos professores 
para trabalhar com estudantes cotistas, além das dificuldades de permanência por parte dos estudantes 
menos favorecidos economicamente.  

Palavras-chave: Ações Afirmativas; Cotas; Reserva de vagas; Lei 12.711; Metapesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

No contexto de expansão do acesso às universidades, o trabalho da Assistência Estudantil do 

Ensino Público Superior se ampliou com o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que busca 

auxiliar o estudante em suas necessidades que estão para além da sala de aula.  

A partir dessa conjuntura, as instituições precisaram se organizar conforme as demandas 

identificadas em seu corpo discente. Na universidade em questão, atualmente, existe uma Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis que conta, dentre outros, com os Setores de Apoio Pedagógico e 

Psicológico.  

Diante do diálogo de profissionais desses dois setores sobre as demandas trazidas pelos 

estudantes, intensificou-se a necessidade de um trabalho mais integrado. Sendo assim, o objetivo 

deste texto é relatar a experiência e analisar dados obtidos até o momento.  

BREVE PANORAMA DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: 

A partir de 2007, com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), que previa a ampliação do acesso e da permanência na Educação 

Superior, pautado nos princípios de igualdade de condições de acesso, permanência e conclusão de 

curso; houve a necessidade de ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil, para 

assegurar aos discentes os meios necessários ao pleno desempenho acadêmico. 

Diante desse contexto, foi criado o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, 

no âmbito do Ministério da Educação, e estabelecido pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. 

O documento determina que, cada instituição federal irá executar o Programa de acordo com as 

necessidades identificadas em seu corpo discente, com os seguintes objetivos: 

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 

federal; 

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão 

da educação superior; 

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 
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Além disso, o PNAES expõe que as ações de assistência estudantil deverão ser 

desenvolvidas nas seguintes áreas: moradia estudantil; alimentação; transporte; atenção à saúde; 

inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem 

de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades; e 

superdotação. 

NOSSA EXPERIÊNCIA NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: 

Diante do PNAES, as instituições federais de ensino começaram a organizar suas propostas. 

A experiência desta universidade federal demonstra que o trabalho para a assistência estudantil 

surgiu inicialmente relacionada a uma Direção, ligada à Reitoria e, apenas em 2016, foi instituída, 

pelos Conselhos Superiores, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). 

Partindo da proposta do PNAES e do entendimento de que apenas o apoio financeiro não é 

suficiente para atender as necessidades reais da vida estudantil, foram criados, dentre outros, os 

Setores de Apoio Pedagógico e Apoio Psicológico, que fazem parte da PRAE. O primeiro iniciou 

suas atividades em 2018, com a chegada de uma Técnica em Assuntos Educacionais com formação 

em Pedagogia, e o segundo vem se estruturando desde o ano de 2016, chegando ao total de 3 

psicólogos em 2019. 

Sobre a experiência do Setor de Apoio Pedagógico (SEPED), em 2018, foram convocados 

estudantes que recebiam bolsas e/ou auxílios da PRAE e que apresentavam algum dos critérios 

acadêmicos que poderiam indicar dificuldade na permanência e conclusão do curso. Com essas 

entrevistas foram compreendidas algumas das necessidades dos alunos quanto ao apoio na 

organização dos estudos, na compreensão da dinâmica acadêmica, espaços de fala sobre a vivência 

universitária. Sendo assim, foram estabelecidas, então, duas ações principais disponíveis a todos os 

discentes da universidade, são elas: Atendimento Individual e Atendimento coletivo – Rodas 

Pedagógicas. 

A estrutura criada para o atendimento individual está pautada em 3 eixos: 

1) Entrevista inicial: É o momento que, através de um questionário semiestruturado, 

buscamos entender o histórico e as demandas do estudante. Nesta etapa é possível avaliar os 

direcionamentos a serem dados. 
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2) Planejamento das ações a serem realizadas com o estudante: Este é um plano inicial dos 

encontros e dos materiais que podemos apresentar diante das questões do aluno, e, até mesmo, da 

proposição junto ao estudante de uma construção coletiva de ações.  

3) Acompanhamento do desenvolvimento do discente: Ao longo dos encontros são feitos os 

acompanhamentos e intervenções sobre as ações realizadas com o objetivo de auxiliar naquilo que o 

aluno ainda precisa. 

Os registros dos atendimentos individuais demonstram que ao longo de 2018 foram 

realizados 41 e, em 2019, foram 44. Embora, o quantitativo de atendimentos seja semelhante, o 

número de alunos atendidos em 2019 foi menor em relação a 2018, enquanto a quantidade de 

encontros com o mesmo estudante foi maior, devido às demandas apresentadas.  

Os atendimentos coletivos que chamamos de Rodas Pedagógicas aconteceram 

semanalmente durante o semestre letivo, com o objetivo de discutir em grupos questões 

pedagógicas e acadêmicas. Os temas abordados estavam relacionados com a organização do tempo 

e dos estudos, técnicas de estudo, planejamento da grade curricular, processos de avaliação, entre 

outros.  

A metodologia utilizada está pautada nas Rodas de Conversa, que, de acordo com Sampaio 

et al (2014), “possibilitam encontros dialógicos, criando possibilidades de produção e 

ressignificação de sentido – saberes – sobre as experiências dos partícipes”. Concordamos ainda 

com os autores, que entendem que esta estratégia metodológica produz conhecimentos coletivos e 

contextualizados, ao privilegiarem a fala crítica e a escuta sensível, de forma lúdica, não usando 

nem a escrita, nem a leitura da palavra, mas sim a “leitur-ação” das imagens e dos modos de vida 

cotidianos. 

Acreditamos que as Rodas Pedagógicas, por meio do diálogo e da interação com outros 

estudantes, sejam espaços potentes de desenvolvimento, de construção de conhecimento e 

multiplicador entre os pares. Desse modo, corroboramos com Krug (2006), sobre a ideia de 

Vigotski, de que a situação social de desenvolvimento se torna o eixo de construção nas novas 

formações internas que delinearão a personalidade e a possibilidade de o social se transformar em 

individual. Diante disso, é que a autora se refere à Lima (1997, apud KRUG, 2006, p. 39) ao 

resgatar a ideia de que os seres humanos aprendem na relação com o outro, pois a natureza da 

aprendizagem humana é sempre social e está atrelada ao contexto. Nesse processo, a aprendizagem 

se relaciona ao desenvolvimento pelo nível do que é desenvolvimento real e potencial. 
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Os encontros das Rodas Pedagógicas foram planejados de acordo com a seguinte dinâmica: 

apresentação dos participantes; questões norteadoras para a discussão; dinâmica de grupo / exibição 

de trechos de filmes e vídeos; atividade prática sobre o tema; avaliação escrita sobre o encontro e 

reflexão. Essa prática teve o objetivo de suscitar o espaço de fala, de modo que os estudantes se 

sintam seguros, por meio do pacto de convivência que se apresenta no início do encontro, tornando 

a Roda Pedagógica um lugar de horizontalidade, ainda que exista um mediador. Isso porque há o 

entendimento de, como disse Paulo Freire (1987: p.68): ''Não há saber mais, nem saber menos, há 

saberes diferentes''.  

Os registros das Rodas Pedagógicas demonstram que ao longo de 2018 foram atendidos 30 

alunos em 37 encontros e, em 2019, foram 21 alunos em 36 encontros. Analisando esses dados, 

verificamos que, no ano de 2018, o número de participantes foi maior, no entanto compareceram 

em menos encontros. Já em 2019, a frequência do mesmo estudante em várias Rodas Pedagógicas 

demonstrou maior vinculação e participação nas atividades. Outro aspecto a ser considerado é com 

relação à falta de cultura institucional para participação de alunos em espaços de fala e escuta sobre 

suas questões subjetivas e acadêmicas. Além disso, é possível perceber que existe um receio por 

parte dos discentes em buscar espaços coletivos de apoio, possivelmente, por conta da avaliação de 

seus pares, talvez, porque a universidade ainda seja um local de competitividade, e que o sujeito não 

pode demonstrar um problema, pois isso poderia lhe prejudicar.  

Diante dessa hipótese, acreditamos que um número significativo de alunos, ao invés de 

buscar o Setor de Apoio Pedagógico, procuram o Setor de Apoio Psicológico (SEPSI). Concebemos 

que possivelmente pelo fato dos estudantes considerarem que os seus problemas e dificuldades, que 

geram sofrimento psíquico, exigem um tratamento psicológico. Esse entendimento pode ser 

explicado pela frequente patologização que se apresenta na sociedade contemporânea. Sobre o 

conceito de patologização, corroboramos com a ideia de que “remete a um processo semelhante ao 

da medicalização, focando na atribuição de status de doença a problemas da vida cotidiana” 

(CHAGAS e PEDROZA, 2016, p. 2).    

Na busca pelo atendimento individual oferecido pelo SEPSI, identificamos algo da ordem de 

uma “psicologização”, isto é, a “transformação de problemas não psicológicos em psicológicos” 

(DALGALARRONDO, 2019, p.17). Em muitos casos atendidos, as falas repetitivas dos alunos 

apontam para questões que na realidade são coletivas e nutridas pelo espaço acadêmico, geradas 

muitas vezes por práticas, processos e relações de ensino que exacerbam o mal-estar dos alunos. 
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Dito de outro modo, as questões que alguns alunos entendem como exclusivamente deles são na 

verdade de grande parte da comunidade discente.  

Isso pode ser evidenciado em uma análise mais aprofundada entre os dados obtidos por meio 

do questionário semiestruturado de solicitação de apoio psicológico e os atendimentos individuais 

realizados pelos psicólogos. Inicialmente, se partirmos apenas da queixa principal, que no referido 

questionário trata-se de uma questão aberta, o quantitativo de alunos que procuram o setor por 

questões diretamente relacionadas ao meio acadêmico é baixo se comparado à queixa de ansiedade 

que aparece com um maior percentual, conforme gráfico em anexo.  

 Contudo, durante os atendimentos psicológicos, os profissionais percebem que o que é 

nomeado genericamente como uma ansiedade pelos alunos, em grande parte das situações, na 

verdade, pode ser entendido como um efeito do mal-estar gerado pelo contexto acadêmico. 

Todavia, essa articulação não é simples para o estudante e faz parte do trabalho do psicólogo na 

instituição promover ações que auxiliem o discente nessa articulação. 

Diante do que foi exposto e da proximidade entre as recém-chegadas Técnica em Assuntos 

Educacionais e Psicóloga, foi possível iniciar, em 2019, o processo de um trabalho integrado. A 

proposta tem como objetivo a realização de ações que visam acolher os estudantes, avaliar as suas 

demandas, intervir quando necessário e propor direcionamentos.   

As primeiras ações promovidas em conjunto foram o Grupo de Recepção e o atendimento 

integrado. Na primeira, foram convocados alunos em lista de espera para apoio psicológico, alguns 

deles com queixa principal relacionadas às questões acadêmicas. A ideia foi informar sobre os 

serviços do SEPSI e SEPED, acolher os estudantes em suas dificuldades, avaliar a possibilidade de 

atendimento dessas demandas e identificar qual modalidade de atendimento – grupo ou individual – 

seria mais benéfica para cada discente.  

Quanto ao atendimento integrado, nomeamos dessa forma, pois é realizado o atendimento 

individual do aluno por uma dupla de profissionais de formações distintas. Essa atividade 

aconteceu, inicialmente, a partir de duas situações: uma quando o aluno, ao longo do atendimento 

em um dos setores, trouxe em determinado momento do acompanhamento, de forma substancial, 

questões importantes ligadas ao outro setor, mas que não se resumia a uma simples transferência de 

caso. A outra forma, como um desdobramento do grupo de recepção. Isso porque há casos que 

apresentam maior complexidade do que um trabalho em grupo pode oferecer.  
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A partir dos efeitos recolhidos por essas experiências, está sendo reformulada a estrutura do 

trabalho entendendo a importância da articulação entre os setores nas diferentes etapas de 

acolhimento ao estudante.  Isso porque, consideramos que a interação entre esses setores é 

fundamental não só porque questões acadêmicas podem ser influenciadas por aspectos subjetivos, e 

vice-versa, mas primordialmente porque é importante trabalhar com os alunos e o restante da 

instituição a possibilidade de que muitas questões que chegam, por exemplo, como um problema de 

um aluno específico, podem ser, na realidade, produzidas pela cultura institucional, atingindo assim 

inúmeros discentes. 

CONCLUSÕES 

Considerando a relevância de auxiliar o estudante em suas necessidades, que estão para além 

da sala de aula, temos construído um trabalho cada vez mais integrado com o objetivo de ofertar aos 

alunos espaços de fala e escuta sobre suas questões acadêmicas, subjetivas e emocionais.  

Compreendemos que, embora em processo inicial e, por isso, com as poucas avaliações e a 

falta de conclusões substanciais, temos obtido dados e escutas que possibilitam repensar a estrutura 

que temos e a reestruturação de um trabalho cada vez mais voltado para as demandas dos estudantes 

universitários, não perdendo de vista as limitações de estarmos em uma instituição educacional.  

Para finalizar, salientamos a importância de aprofundar a Política de Assistência Estudantil 

nesta universidade e de lutar por uma Política de Estado que aprimore o que foi inicialmente 

estabelecido como um decreto, pautado em uma Política de governo.  
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ANEXO 

Gráfico. Motivo/queixa direcionadas ao Setor de Apoio Psicológico 

 

Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de relatar a experiência e analisar dados obtidos até o momento 
com relação aos Setores de Apoio Pedagógico e Psicológico de uma Universidade Federal. A atuação e 
a consolidação dos setores atendem a proposta do Programa Nacional de Assistência Estudantil, 
estabelecida pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que prevê entre suas ações, o apoio 
pedagógico e a atenção à saúde. Nesta instituição, desenvolve-se junto aos estudantes atendimentos 
individuais e coletivos. No caso do Setor de Apoio Pedagógico, os atendimentos têm o objetivo de 
discutir questões pedagógicas e acadêmicas. Com relação aos atendimentos coletivos (Rodas 
Pedagógicas), estão pautados na metodologia das Rodas de Conversa, que, de acordo com Sampaio et al 
(2014), “possibilitam encontros dialógicos, criando possibilidades de produção e ressignificação de 
sentido – saberes – sobre as experiências dos partícipes”. Quanto ao Setor de Apoio Psicológico, 
verifica-se que em muitos casos atendidos, as falas repetitivas dos alunos apontam para questões que na 
realidade são coletivas e nutridas pelo espaço acadêmico, geradas muitas vezes por práticas, processos e 
relações de ensino que exacerbam o mal-estar dos alunos. Diante desse contexto, e do diálogo entre 
profissionais dos dois setores, avaliou-se a necessidade de se estabelecer um trabalho inter e 
multidisciplinar, refletindo sobre suas práticas para propor ações que propiciem aos estudantes um 
acompanhamento de sua vida acadêmica e dos seus aspectos subjetivos e emocionais. Conclui-se que a 
interação entre esses setores é fundamental, não só porque questões acadêmicas podem ser 
influenciadas por aspectos subjetivos, e vice-versa, mas primordialmente porque é importante trabalhar 
com os alunos e o restante da instituição a possibilidade de que muitas questões que chegam, por 
exemplo, como um problema de um aluno específico, podem ser, na realidade, produzidas pela cultura 
institucional, atingindo assim inúmeros discentes. 

Palavras-chave: Apoio pedagógico; Apoio psicológico; Assistência Estudantil; Ensino Superior. 
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INTRODUÇÃO  

A didática é um dos campos mais importantes da Educação. Em sua origem como palavra, 

didática era um adjetivo, usado para descrever uma pessoa ou um método que apresentasse fluidez 

ao transmitir um conteúdo. No seu nascimento como campo de pesquisa, com Comênio e Raquítio,  

teve um caráter técnico e instrumental (Castro, 1991; Candau, 2018). Seus primeiros passos foram 

oscilantes, entre o técnico e o humano-relacional e depois entre o técnico e o sócio-político (Castro, 

1991; Candau, 2018). A didática, nessa relação pendular, era como a corda em uma brincadeira de 

cabo-de-guerra: cada um queria puxar para um lado.  

Na filosofia, o tipo de relação em que as partes são essencialmente diferentes, sendo 

impossível conciliá-las, é chamado de dualismo (De Fernandes Teixeira, 2009). Vera Candau 

(1983) percebeu na didática os dualismos do cabo-de-guerra: ou a didática era técnica ou afetiva-

relacional ou sócio-política; os aspectos não apareciam relacionados entre si e a ascensão de um 

implicava na negação dos outros (Castro, 1991; Candau, 2018). Como uma maneira de superar 

essas dualidades do campo, Candau (1983) lançou a proposta da Didática Fundamental.  

Acredito que algumas das perguntas que Vera Candau se fez foram: qual é a essência da 

Didática? O que está em seu cerne? O que une todos os aspectos/ dimensões? A resposta encontrada 

foi: o processo de ensino-aprendizagem (Candau, 1983), que é multidimensional porque se dá pela 

inter-relação das dimensões, as quais compõem o todo. Não é um cabo-de-guerra, é um quebra-

cabeça em que cada peça é essencial para formar o todo. As dimensões devem ser articuladas e 

complementares, não excludentes entre si. Cada uma é necessária, mas insuficiente se isolada.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O que não fica muito claro na Didática Fundamental é o que exatamente é esse processo de 

ensino-aprendizagem. As teorias de aprendizagem são teorias sobre como adquirimos conceitos, 

capacidades e habilidades. Para que o processo de aprendizagem ocorra, nós percebemos, 

raciocinamos, conceituamos, pensamos. Mas como, afinal, percebemos, conceituamos, 

raciocinamos, pensamos? Essas são perguntas que as teorias da cognição procuram responder. 

Existem várias abordagens diferentes no campo da cognição, sendo o interesse pelo tema muito 

antigo, mas sua história como campo científico muito recente (Thompson, 2007; p. 3). Nesse 

sentido, cognição e aprendizagem não são sinônimos; porém, possuem uma íntima relação entre si – 
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uma relação mutualística. As questões centrais que motivam o presente trabalho são: o campo da 

didática tem abordado a cognição? Se sim, quais os principais referenciais teóricos utilizados?  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A fim de acessar a produção acadêmica sobre cognição no campo da didática, escolhemos 

analisar os trabalhos apresentados no Endipe (Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino), 

devido a sua relevância para o campo da didática. Como pretendíamos analisar as produções 

recentes/atuais, fizemos um recorte dos últimos quatro encontros, ocorridos em 2012, 2014, 2016 e 

2018. Os anais do encontro de 2016, porém, não estão disponíveis. Procuramos no site de cada 

edição (2012, 2014 e 2018) os anais e/ou de downloads e, a partir desse material, procuramos pelas 

palavras “cognição” e “cognitivo” nos títulos de trabalhos apresentados. Buscamos compreender, 

nos artigos selecionados, a articulação entre cognição e ensino-aprendizagem. Investigamos, ainda, 

quais os principais referenciais teóricos utilizados pelos autores para abordar a cognição.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Optamos por apresentar os referenciais teóricos sobre cognição encontrados na forma de 

uma tabela, para melhor visualização; os referenciais destacados são os que se repetem. A tabela 

encontra-se no anexo deste artigo. Em 2012, foram apresentados oito trabalhos com o tema 

cognição, enquanto em 2014 esse número caiu para quatro e, em 2018, para apenas dois trabalhos. 

Houve, portanto, um progressivo desinteresse pelo tema dentro do campo da didática. A partir desta 

análise, não é possível identificar as razões que possam explicar essa redução, a qual parece ser uma 

questão que carece de investigação. 

 Os resultados encontrados revelam perspectivas diferentes da cognição e da mente humana, 

sendo algumas incompatíveis entre si. A metacognição relacionada à autonomia do aluno foi uma 

das abordagens que mais apareceu nos resultados, revelando uma tendência à associação do 

conceito de cognição à atividade do sujeito, o que quebra com a aprendizagem passiva e hierárquica 

(Sales, 2012; Anastasiou, 2012; Figueireso, 2012; Silva, 2014; Santos, 2014; Santos, 2014; Barbosa 

& Silva, 2014). Uma visão tradicional, que equivale a cognição a processos que acontecem no 

cérebro, mostrou-se presente, porém em menor quantidade (Duarte, Gomes, Garcez & Migliora, 

2012). Uma perspectiva mais vanguardista, que tangencia a expansão da cognição e da mente para 

processos inter-relacionados e indivisíveis, incluindo sentimentos e emoções, e se utiliza de 

referenciais teóricos mais recentes, mostrou-se presente, porém de forma tímida (Sales, 2012; Silva, 
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2014). Por fim, alguns trabalhos combinaram diferentes visões e referências (Otero-Garcia & 

Cammarota, 2012; Araújo e Ghedin, 2012; Amoedo & Menezes, 2018). 

No intuito de compreender como as perspectivas da cognição detectadas nos artigos se 

relacionam com abordagens predominantes na ciência cognitiva, destacamos três daquelas que 

consideramos mais relevantes para a nossa análise: o Cognitivismo e o Conexionismo, relacionadas 

à perspectiva mais tradicional, e as abordagens dos 4Es da Cognição, ligadas à perspectiva 

vanguardista. Desde a década de 1950, linguistas, cientistas sociais, biólogos, cientistas da 

computação e psicólogos têm se unido para pesquisar sobre a cognição, o que deu origem a uma 

“Revolução Cognitiva” (Gardner, 1985 apud Thompson, 2007; Case, 2000). O campo é permeado 

por perspectivas diversas, e é marcado por algumas metáforas.  

A metáfora para o Cognitivismo é a mente como um computador que processa informações. 

Nesse sentido, atividades cognitivas são o processamento de informações (inputs) que se dá 

internamente, gerando respostas (outputs) (Thompson, 2007; Case, 2000). Thompson (2007) aponta 

que o Cognitivismo ajudou no progresso das ciências da mente ao fazer referência a estados mentais 

internos ao organismo. Contudo, essa vertente acaba por reduzir o cérebro a um computador que 

processa informações utilizando algoritmos. A subjetividade, que inclui sentimentos e emoções, 

continua sendo posta de lado, como algo totalmente separado da cognição.  

No início da década de 80, o Conexionismo passou a ser visto como uma atualização do 

Cognitivismo (Thompson, 2007). A metáfora central dessa abordagem é a mente como uma rede 

neuronal. Esse modelo propõe que o processamento interno não se dá de maneira linear, mas em 

diversas camadas, as quais se ligam por conexões entre neurônios que têm um certo “peso”. A 

potência de uma determinada conexão varia de acordo com o histórico de vida do organismo 

(repetições fortalecem a conexão) e as interações estabelecidas com o ambiente (Thompson, 2007). 

O Conexionismo não vê a cognição como manipulação de símbolos, mas como interações 

dinâmicas entre neurônios, que por sua vez buscam significados no ambiente externo (Thompson, 

2007). Grandes avanços são alcançados por essa abordagem no sentido de incluir o ambiente como 

parte dos processos cognitivos. Contudo, o cérebro continua sendo o centro do sistema cognitivo: 

corpo e ambiente apenas servem para alimentar com inputs o “grande processador”.  

Os 4Es da Cognição (4E Cognition, como originalmente propostos em inglês) surgem como 

um novo paradigma, que apesar de apresentar variações em um framework complexo de aportes 

teóricos, em geral busca quebrar os dualismos no campo das ciências da mente. São teorias que 

rechaçam a ideia do cérebro como única fonte de cognição. Os 4Es relacionam-se às seguintes 
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abordagens: Embodied, Embedded, Extended e Enactive. É importante ressaltar que, embora 

nenhuma dessas abordagens concorde com a localização dos processos cognitivos restrita ao 

cérebro, todas compreendem que esse órgão é essencial: o cérebro é necessário; porém, sozinho, é 

insuficiente para gerar os processos cognitivos. 

A Enactive cognition (Cognição Enativa) postula que nossos processos mentais se dão 

através da nossa ação no mundo (Thompson, 2007). A metáfora utilizada por Varela e Thompson é 

a de que “o caminho se faz no caminhar”. Como um dos princípios é a atividade do sujeito, pode-se 

perceber uma aproximação com os conceitos de autonomia e metacognição apresentados nos 

trabalhos, embora nenhum deles tenha citado o enativismo. O artigo “Cognição, formação e 

currículo: um outro olhar sobre a construção do conhecimento e as práticas pedagógicas na 

educação à distância” (Sales, 2012) discorre sobre a formação, currículo e cognição em uma 

disciplina a distância. A autora recorre em seu referencial teórico a Varela (2003), um importante 

enativista, e Merleau-Ponty (2006), filósofo da fenomenologia e ciências da mente. A cognição é 

colocada como um processo ativo do exercício de autonomia do sujeito, não apenas como 

computação, ou seja, interpretação de símbolos através de algoritmos. A autora afirma que uma 

visão mais ampla de cognição, currículo e formação podem contribuir para a melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem. 

De um modo geral, os referenciais teóricos presentes nos trabalhos mostraram que o campo 

caminha em diferentes frentes e direções. Houve consistência de uma edição do encontro Endipe 

para a outra quanto à referência direta ou indireta de Vygotsky e Piaget. Ao mesmo tempo em que 

confirma a potência desses dois autores, esse fator indica que o campo da didática ainda não 

assimilou as novas produções no campo da cognição, como os 4Es. 

CONCLUSÃO 

 A partir dos resultados, concluímos que o campo da didática já abordou o tema da cognição 

com mais afinco, tendo o interesse pelo assunto aparentemente diminuído gradativamente. Não há 

uma explicação para tal fato, o que exigiria estudos futuros que buscassem essa resposta. Porém, 

podemos afirmar que essa tendência encontra-se na contramão do crescimento do interesse pelos 

estudos da cognição, que internacionalmente vêm adquirindo cada vez mais espaço de debate. 

Inúmeras publicações baseadas em diferentes referenciais teóricos têm enriquecido e 

complexificado as investigações no campo da ciência cognitiva. Acreditamos que a educação, e 

especificamente a didática, poderiam se beneficiar dos novos estudos relativos às ciências da mente 
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e da cognição; sendo assim, esperamos que esta pesquisa contribua de alguma forma com a 

ampliação do interesse pelo campo.  
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ANEXO 

E
Edição 

Título Principais referenciais teóricos 

X
VI 

Endip
e 

(2012) 

Formação docente para a Metacognição: 
elementos para um início de discussão 
(Anastasiou, 2012) 

DAVIS, C., NUNES M.M.R. E NUNES 
C.A.A. (2005); FLAVELL, J. H. (1979); 
RIBEIRO, C. (2003); SIMHA, A. (2009); 
Turan, S., Demirel, Ö., & Sayek, İ. (2009) 

Aprendizagem e formação do professor de 
matemática sob os viéses da disciplina de 
análise e da noção de cognição inventiva 
(Otero-Garcia e Cammarota, 2012) 

DIAS, R.O. (2009); KASTRUP, V. (2001; 
2005; 2007); PINTO, M.M.F. (1998; 2001; 
2009); SANCOVSCHI, B. (2009); 
VARELA, F. (1994);   

Cognição, formação e currículo: um outro 
olhar sobre a construção do conhecimento e as 
práticas pedagógicas nas educação à distância 
(Sales, 2012) 

GARDNER, H.(2003); MERLEAU-
PONTY, M. (2006); MORIN, E. (2008); 
PIAGET, J. (2000); VIGOTSKI, L. S. 
(2003)  

O papel da escola no desenvolvimento de 
habilidades cognitivas no uso de mídias 
digitais Duarte, Gomes, Garcez e Migliora, 
2012) 

SFORNI, M. S. de F. (2007); JENKINS, H. 
(2008) 

A mobilização dos processos cognitivos na 
educação científica dos estudantes do curso do 
mestrado acadêmico em Ciências na Amazônia 
(Santos e Ghedin, 2012) 

BRANSFORD, J. D. (et al) (2007); 
COSENZA, R. M. e GUERRA, L. B. 
(2011); GAZZANIGA, M. S. e 
HEATHERTON, T. F. 

Dois discursos sobre cognição, aprendizagem 
e a sala de aula de matemática (Cammarota, 
2012) 

KASTRUP, V. (2007, 2008, 2009); 
VERGNAUD, G. (1998); PIAGET, J.   

Os processos cognitivos mobilizados pela 
didática do ensino com pesquisa na formação 
de professores (Araújo e Ghedin, 2012) 

COSENZA, R. M. e GUERRA, L. B. 
(2011); FONSECA, V. (2009); 
LEFRANÇOIS, G. R. (2008);  

Os processos cognitivos no ensino de didática 
no curso de Licenciatura em Matemática 
(Figueiredo, 2012) 

AUSUBEL, David P. (2000); 
BRANSFORD, J d. & Brown, A l. & 
Cocking, R (2007); MATURANA, H. 
(2002) 

XVII 
Endipe 
(2014) 

A didática das ciências e seus processos 
cognitivos para o ensino-aprendizagem (Silva, 
2014) 

AGUERA, L. G. (2008); COSENZA, R. M. 
GUERRA, L. B. (2010); DAMASIO, A. 
(2000); SILVA, T. G. (2011) 

Desenho/ redesenho de tarefas matemáticas 
para trabalhar a relação cognição-
metacognição nos anos finais do ensino 
funamental (Santos, 2014) 

GUSMÃO, T. (2006); RIBEIRO, C. (2003) 
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Práticas docentes na educação superior militar: 
possibilidades na construção da autonomia 
cognitiva (Barbosa e Silva, 2014) 

BANDURA, A.; AZZI, R. G.; 
POLYDORO, S. (2008); DUARTE, N. 
(2002); STEVENSON, J. C. (1990); 
ILLERIS, K. (2013) 

X
IX 

Endip
e 

(2018) 

Jogos e experiencias didáticas: cognição, 
identidade e linguagem (Peres, Cezar e Faeti, 
2018) 

AMARAL, T. C. (2013); FÁVERO, M. T. 
M. (2016); FONSECA, V. (2008); 
PIAGET, J. (1926/2005; 1985; 1993);   

A Arte como mediação para o 
desenvolvimento do processo cognitivo das 
crianças com necessidades educacionais 
especiais de uma escola filantrópica em 
Parintins – AM (Amoedo e Menezes, 2018) 

FERRARI, D. F. M. (2014); TEXEIRA, H. 
(2015) 

 

Resumo 

O presente trabalho tem como finalidade compreender que relações tem sido feitas no campo entre 
didática e cognição. Para isso, buscamos nos últimos Endipes (2012, 2014, 2018) publicações com o 
tema Cognição, analisando seu conteúdo e o referencial teórico utilizado. Nossos resultados mostraram 
um progressivo desinteresse pelo tema Cognição nos Endipes, o que não reflete o que tem ocorrido no 
meio acadêmico, principalmente no exterior. As referências utilizadas, por sua vez, não acompanham a 
produção acadêmica atual, utilizando referenciais anteriores aos movimentos atuais em Cognição. Os 
motivos desse desinteresse não são claros, necessitando estudos futuros que busquem responder essa 
questão. 
Palavras-chave: Cognição; Didática; Endipe; Ciência Cognitiva 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como principal temática a efervescência de propostas de educação 

antirracistas em duas escolas publicas da cidade do Rio de Janeiro, ambas situadas na zona norte da 

cidade e dedicadas à educação básica. Centramos nossas análises no movimento dos docentes e da 

equipe pedagógica diante da necessidade de repensar as práticas, tendo em vista contemplar a 

história e cultura afro-brasileira no cotidiano das escolas investigadas. Compartilhamos com Fusari 

(1992, 2005) que a escola é um lócus de formação, uma instância privilegiada para o processo 

formativo dos professores, com uma função essencial na construção da escola. Diante da concepção 

de currículo como tempo e espaço de negociação de sentidos, as táticas docentes são entendidas não 

como um desempenho fabricado, tampouco como atos de resistência de sujeitos sem poder, mas 

como enunciações produtivas e suscitadas numa zona fronteiriça, instalada na relação antagônica 

entre controle e autonomia. 

As táticas, por não possuírem um lugar próprio, permitem ações rápidas que visam 

responder às necessidades dinâmicas. Operam na ordem do contingente, do fragmentário, sendo 

capazes de responder às temáticas que transbordam de modo ágil e flexível. Baseada no improviso, 

uma tática se infiltra, existe nas brechas, nas rachaduras do sistema, se reagrupa para responder as 

oportunidades que identifica.  

De acordo com Certeau (1994), 

tática é a ação calculada, determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma 

delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem lugar senão 

o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza 

uma lei de uma força estranha. Não tem meio para si manter em si mesma, à distância, 

numa posição recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é movimento 

“dentro do campo de visão do inimigo e no espaço por ele controlado. (p. 100)  

Passados dezesseis anos desde a promulgação da Lei nº 10.639/03, que alterou a LDB/96 e 

tornou obrigatório história e cultura afro-brasileira, um amplo repertório de táticas foi tecido não 

apenas pelas escolas, mas também pelas universidades, pela literatura, pela mídia no sentido de 

reverter o que historicamente foi naturalizado nas práticas educativas: um contexto de racismo e de 

discriminação. Sucederam-se pesquisas, congressos, seminários e, principalmente, o movimento 

dos docentes que se posicionaram enquanto investigadores das próprias práticas e investiram na 

produção de conhecimento e na formação continuada. 
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A ebulição que sucedeu a promulgação da referida lei pode ser verificada através de 

pesquisas recentes como os trabalhos apoiados por Neabs (Núcleos de Estudos Afro-brasileiros) 

como o Penesbi (Programa de Educação do Negro e do Indígena na Sociedade Brasileira) que 

registram iniciativas de propostas antirracistas nas Escolas Brasileiras e propostas bem sucedidas de 

formação inicial e continuada como é possível verificar na pesquisa realizada na tese de 

doutoramento de Barbosa Filho (2018). 

Contudo, embora os avanços sejam notórios e reverberem no cotidiano da sociedade que a 

todo tempo se posiciona contra o racismo e a discriminação racial, a luta pelo fim das desigualdades 

de raça ainda é um desafio para a sociedade brasileira e, como proposto anteriormente, perpassa a 

prática docente que, também como reflexo das questões sociais, ainda denota discussões 

curriculares de representatividade, de igualdade e de diferença, integrando conteúdos e experiências 

que contribuam para a valorização de nossas raízes africanas e a eliminação de qualquer forma de 

preconceito. 

EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E AS TÁTICAS NAS ESCOLAS 

Diante do cenário exposto na introdução desse artigo, discorremos de forma breve sobre 

duas experiências desenvolvidas em escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro que se dedicam à 

educação básica, verificando a formação continuada dos professores nesses espaços.  As 

experiências foram vividas e analisadas por nós, autoras do texto, que optamos por declarar nossos 

pertencimentos raciais, desvelando o lugar de onde falamos. 

A primeira experiência foi vivida por uma de nós em uma escola publica que oferta os Anos 

Finais do Ensino Fundamental no Rio de Janeiro. A autora declara-se preta, retinta, e admite que o 

contato com o racismo e a discriminação racial a levaram a abraçar o trabalho com as Relações 

Raciais. Trata-se de experiências de vida que potencializaram a percepção acerca da importância 

desses debates no processo de construção de uma sociedade mais justa. 

Como refere-se a uma experiência vivida especificamente por uma de nós, a narrativa será 

apresentada em primeira pessoa do singular a partir daqui. 

Após um longo afastamento para me dedicar ao doutoramento, seguido de uma licença 

maternidade para cuidar de minha filha, fui encaminhada para uma escola onde, naquele momento, 

havia carência de docente para a disciplina História. 
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Fui acolhida pela equipe e percebi que se tratava de um espaço onde a inclusão de alunos 

com deficiência era amplamente debatida e posta em prática de forma bastante criteriosa. Me 

chamou atenção também o desenvolvimento de projetos interdisciplinares que congregavam 

professores de diferentes disciplinas. Dentre esses projetos, destacava-se a feira literária anual da 

escola em que professores das áreas de arte e literatura promoviam trabalhos que tinham por 

objetivo refletir sobre importantes autores da Literatura Brasileira e promover práticas de leitura 

entre os alunos. 

Apesar da relevância da proposta e do envolvimento dos professores e alunos, me atentei 

para a ausência tanto de autores negros e quanto de debates referentes à educação antirracista na 

proposta desenvolvida por uma escola situada no subúrbio do Rio de Janeiro onde a presença de 

alunos negros era bastante significativa. 

Diante dessas ausências, propus que a trajetória de Carolina Maria de Jesus fosse tratada na 

feira, uma das primeiras mulheres negras a ter sua obra literária publicada e amplamente divulgada 

no Brasil. 

Ao propor o estudo da obra e trajetória de Carolina Maria, acreditei que poderia incentivar 

seus colegas a atentar para a importância da discussão na escola de forma duradoura e consistente já 

que a autora citada traduz de forma maestral os desafios impostos às mulheres negras na sociedade 

brasileira, desvelando as peculiaridades do racismo e da discriminação racial que se mostra de 

forma mais efetiva para aqueles que apresentam a pele mais retinta. 

A proposta foi muito bem recebida pela equipe que propôs que outros temas antirracistas 

fossem discutidos na feira, antecipando, dessa forma, as discussões da Semana da Consciência 

Negra que no Brasil se dá no mês de novembro. Me chamou atenção o movimento dos professores 

que se apropriaram de autores desconhecidos por muitos deles, como Carolina Maria de Jesus, a 

partir do momento que perceberam que o trabalho era de fundamental importância para os 

estudantes. Apoiados por direção e coordenação, os docentes dedicaram-se a diversas pesquisas 

fomentando o debate entre os alunos, debate esse que reverberou de forma efetiva na pratica dos 

professores. 

Além das discussões sobre a obra e trajetória de Carolina Maria de Jesus, autores como 

Wilson Simonal e o pastor americano Martin Luther King passaram a fazer parte das discussões que 
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permearam a Escola. Foram desenvolvidas oficinas das bonecas africanas abayomi1 e oficinas de 

turbantes, onde foi discutida a importância da estética africana na sociedade brasileira em 

contraposição a hegemonia do padrão europeu. 

As discussões fomentadas na unidade escolar mobilizaram alunos, professores e equipe 

diretiva e foram fundamentais não só para o desenvolvimento da feira de arte e literatura, mas 

também para a conscientização da escola da importância de uma educação que se preocupe com o 

combate ao racismo e a discriminação racial. 

Nesse contexto, foi fundamental a formação continuada de professores que se deu no espaço 

escolar a partir dos desdobramentos das ações e pesquisas desses sujeitos. A troca dos 

conhecimentos construídos e o trabalho em equipe foi importante para que o debate fosse inserido 

não só na feira de arte e literatura, mas também no currículo da unidade. 

Discorremos também sobre a experiência pedagógica, vivida por outra autora deste artigo 

que se deu em uma escola pública voltada para os anos iniciais do ensino fundamental.  A 

professora, no ano de 2019, trabalhou com uma turma de quarto ano de escolaridade e o projeto 

elaborado pela equipe na qual ela se encontrava discorreu sobre a cidade do Rio de Janeiro: 

aspectos históricos e geográficos.  

Muitas atividades foram elaboradas ao longo do ano e uma das discussões referiu-se ao 

período de escravidão no Brasil. A autora declara-se como branca e sentiu-se instigada à formação 

continuada para sustentar e embasar suas práticas pedagógicas relacionadas à educação antirracista. 

Não queria que os negros escravizados fossem vistos somente como escravos.  

Por se tratar da segunda narrativa vivenciada por uma de nós, novamente optamos pela 

escrita na primeira pessoa do singular. 

Durante a proposta desenvolvida, busquei trabalhar com conteúdos de literatura, arte e 

história em diversas atividades, dentre elas as elencadas a seguir: (1) tendo em vista o trabalho com 

textos que apresentassem relatos de experiência, usei o livro “Diário de Bitita”, de Carolina Maria 

de Jesus e (2) convidei o funkeiro carioca, Mano Teko, para uma roda de conversa com as crianças 

tratando sobre a sua música “Quilombo, favela, rua”.  

 
1 Segundo o site www.geledes.org.br, as bonecas Abayomi são um símbolo de resistência. O termo que significa 
‘Encontro precioso’, em Iorubá, uma das maiores etnias do continente africano cuja população habita parte da Nigéria, 
Benin, Togo e Costa do Marfim. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1243 

Para realizar essas atividades, precisei investir em estudos e pesquisas e abrir-me a 

compreender a importância de uma educação antirracista. Como mulher branca, foi preciso 

entender meu lugar de privilégio e olhar para meus alunos e alunas, majoritariamente negros, 

reconhecendo que eles e elas precisavam conhecer suas histórias e o quanto o povo negro foi 

preponderante para a construção de nossa sociedade. Apresentar a autora Carolina Maria de Jesus e 

o compositor Mano Teko foi uma oportunidade para mostrar que, apesar da dor e do sofrimento que 

o branco europeu causou durante o período escravidão, houve – e há ainda – resistência na literatura 

e na arte.  

Ao longo do projeto, alunos e professora pesquisaram frases faladas no cotidiano e 

levantaram a seguinte questão: “O Brasil é racista?”. Concluíram que somos um povo racista, 

discutiram o racismo estrutural e o quanto precisamos estar atentos para não reproduzir falas 

preconceituosas que estão impregnadas na sociedade brasileira. 

As crianças levantaram frases que caracterizaram como preconceituosas: “Lugar de mulher é 

na cozinha”, “Cabelo de Bombril”, “Dia de branco”, dentre outras. Em seguida, com a minha 

mediação, promoveram uma roda de conversa, que teve por objetivo desconstruir as ideias 

equivocadas traduzidas pelas sentenças destacadas.  

Em seguida, estimulei a turma a criar frases que caracterizaram como frases educativas e 

antirracistas: “Lugar de mulher é onde ela quiser”, “Todo cabelo é lindo”, “Todo dia é dia de negros 

e brancos”. Cada aluno um escolheu uma frase para elaborar uma camisa personalizada e 

antirracista e usar no dia da mostra pedagógico-cultural. Além disso, selecionaram algumas frases e 

elaboraram cartazes para exibir no dia do referido evento. 

Como culminância do projeto escolar, no dia 23 de novembro, data que se aproximava do 

dia da Consciência Negra, houve uma mostra pedagógico-cultural na escola. Diversas atividades 

foram expostas e apresentadas pelas crianças, dentre elas, uma atividade na qual as crianças 

desconstruíram as frases racistas que conheciam junto com seus familiares que foram convidados a 

estar na escola. 

Nesse contexto, destaco a importância da formação continuada de professores. Formada em 

Pedagogia há 10 anos, percebi que manter-me em formação foi fundamental para reelaborar o 

currículo que atravessa o chão da escola. 
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CONCLUSÕES 

Foram apresentadas nesse texto experiências pedagógicas vividas por nós, professoras que 

tinham em comum a percepção da importância do trabalho com relações raciais na escola e que 

encontraram na formação continuada de professores ferramentas para subsidiar suas táticas. 

Optamos por declarar nossos pertencimentos raciais tendo em vista desvelar o lugar de onde 

falamos. Uma de nós, autora da primeira narrativa, preta, retinta, admite que suas experiências 

marcadas por racismo e discriminação racial foram fundamentais para atentar para a importância de 

tais conteúdos. A autora da segunda narrativa, mulher branca, consciente de seus privilégios, 

entendeu que não poderia se furtar a tarefa de reunir um referencial teórico para tratar de tais 

questões com seus alunos. 

Apesar de partirmos de diferentes pontos, buscamos revelar com nossas posturas que o 

combate ao racismo e a discriminação racial, como proposto por Munanga (2001), é uma tarefa de 

todos. Negros e não negros precisam assumir a formação que tiveram ao longo da vida com bases 

excludentes e precisam unir forças para tecer por uma sociedade mais justa e solidária. 

Nossas narrativas docentes também desvelam, como proposto por Gomes (2003) a 

necessidade de problematizar as relações, os conteúdos, as políticas inscritas nos cotidianos das 

escolas e das universidades, afinal, são as universidades que ofertam a formação inicial, mas se trata 

de uma instituição que não se furta do racismo. Na primeira experiência, ciente do quão imperativa 

é a questão, a autora elabora estratégias para que seus pares também investissem na proposta 

contribuindo dessa forma, não só para a problematização de sua prática como do currículo proposto 

pela escola. Na segunda experiência, a autora destaca como esse processo se dá, de formar 

particular, com a pessoa do professor. 

Concluímos que passados quatorze anos desde a promulgação da Lei Nº 10.639/03, a 

consolidação de uma educação antirracista, comprometida com a igualdade racial ainda é um 

desafio para a Educação brasileira. 

 O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo “normal” 

com que se constituem as relações políticas, econômicas, políticas e até familiares, 

não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional (Almeida, 2019, p. 

447). 

Contudo, experiências como as que foram narradas por nós mostram táticas que, elaboradas 

a partir da suposta negação do racismo nas escolas, passam como proposto por Gomes (2003) pelo 
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investimento em formação continuada consistente, capaz de instrumentalizar o professor enquanto 

pesquisador de sua prática. 
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Resumo 

O presente texto tem como principal temática a análise de duas experiências pedagógicas que se 
inscrevem enquanto práticas de ensino antirracistas em duas escolas públicas da cidade do Rio de 
Janeiro motivadas pela implementação da Lei nº 10.639/03. A referida Lei modifica a atual Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9394/96) e torna obrigatório na educação básica o 
ensino de história da África e da cultura afro-brasileira. Deste modo, procuramos destacar a 
importância da formação continuada e das táticas (Certeau, 1994) criadas pelas professoras frente às 
questões discutidas durante o processo de implementação das propostas, a importância da narrativa no 
processo de produção de saberes escolares, além do desenvolvimento de trabalhos referentes à questão, 
verificando se, de alguma forma, a realidade escolar foi alterada a partir das propostas desenvolvidas. O 
uso das narrativas como fonte e metodologia foi uma opção das autoras por trazer a riqueza das 
singularidades da vida cotidiana. Foram privilegiadas as narrativas das professoras que desenvolveram 
as propostas, destacando o lugar de fala delas e os desdobramentos das mesmas no cotidiano das 
escolas investigadas. Através da análise das narrativas enredada às produções de autores que pesquisam 
o racismo nas escolas brasileiras, dentre eles Kabengele Munanga, Nilma Lino Gomes e Silvio de 
Almeida, foi possível verificar que o movimento das docentes, tendo em vista a superação do racismo e 
da discriminação racial nessas instituições, potencializou a reflexão sobre o currículo, a formação e o 
cotidiano, fomentando princípios de uma educação antirracista nas unidades escolares investigadas. 

Palavras-chave: Formação de Professores; Desigualdades; Relações Raciais; Docência Antirracista; 
Narrativas. 
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PARA INÍCIO DE CONVERSA... 

Reconhecer a existência das diferenças não é o bastante quando falamos da escola enquanto 

espaço sociocultural e como lócus de combate aos fenótipos, estereótipos, estigmas e preconceitos 

relacionados às questões de raça e gênero que atravessam as crianças nesse espaço desde os anos 

iniciais. É preciso questionar conceitos e ações muitas vezes implícitas, veladas, que participam do 

discurso de algumas crianças (percebidas já nos anos iniciais no ambiente escolar) que intencionam, 

de maneira subjetiva, excluir aquelas que julgam serem diferentes, afirmar ou negar identidades, 

marcar e demarcar fronteiras de poder como nos aponta Silva (2000, p.81): 

A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as operações 

de incluir e de excluir. Como vimos, dizer "o que somos" significa também dizer "o 

que não somos". A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre 

quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está 

excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções 

entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma forte 

separação entre "nós" e "eles". Essa demarcação de fronteiras, essa separação e 

distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de poder. "Nós" 

e "eles" não são, neste caso, simples distinções gramaticais. Os pronomes "nós" e 

"eles" não são, aqui, simples categorias gramaticais, mas evidentes indicadores de 

posições-de-sujeito fortemente marcadas por relações de poder. 

As relações de diferenças que inferiorizam, tornam desigual o “outro”, segundo um olhar 

hegemônico e excludente precisam ser “enfrentadas” cotidianamente para que essas relações de 

poder, “nós” e “eles” de que fala a autora, sejam esvaziadas e possamos viver as diferenças como 

meramente diferentes; e “nós” e “eles” sejam pronomes pessoais para designar pessoas do discurso 

e não relações sociais que têm sempre um centro de referência.  

Segundo Gomes (2002, p.39b) “a escola é vista como um espaço em que aprendemos e 

compartilhamos, não só conteúdos e saberes escolares, mas, também valores, histórias, hábitos, 

assim como preconceito raciais, de gênero, de classe e de idade”. Dentro do ambiente escolar a 

identidade negra e a diferença que marca seus corpos, entre elas o cabelo, nem sempre recebe a 

devida mediação pedagógica.  

Foi partindo desse princípio e das observações e reflexões acerca do quão discriminatórias 

podem ser as culturas infantis vivenciadas no espaço escolar, que, as autoras propuseram uma 

discussão com as alunas e alunos de suas respectivas turmas de 5º ano (1501 e 1502) acerca da 
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expressão “pão careca” – termo utilizado pelos meninos de maneira pejorativa, para se referirem as 

meninas negras que possuem cabelos curtos e crespos. Podemos afirmar que a identidade negra é 

materializada, corporificada”, ou ainda, como destaca Kilomba (2019, p. 126 e 127): 

Mais do que a cor da pele, o cabelo tornou-se a mais poderosa marca de servidão 

durante o período de escravidão. Uma vez escravizada/os, a cor da pele de africanas/os 

passou a ser tolerada pelos senhores brancos, mas o cabelo não, que acabou se 

tornando um símbolo de “primitividade”, desordem, inferioridade e não-civilização. O 

cabelo africano foi então classificado como “cabelo ruim”. Ao mesmo tempo, negras e 

negros foram pressionadas/os a alisar o “cabelo ruim” como produtos químicos 

apropriados, desenvolvidos por indústrias europeias. Essas eram as formas de controle 

e apagamento dos chamados sinais “repulsivos” da negritude.  

O tema para discussão, surgiu das observações sistemáticas e assistemáticas por parte das 

professoras, do quanto é tensionador para as meninas negras vivenciarem e experimentarem esses 

discursos no ambiente escolar, bem como fora dele, e que evidenciam violências, discriminação e 

preconceito tanto de gênero, quanto de raça, já que o termo “pão careca” é utilizado somente para as 

meninas negras. Quanto a isto, Castro (2005, p. 11) aponta: 

O racismo, o sexismo, [a homofobia], (...) que temos em nós se manifesta de forma 

sutil; não é necessariamente intencional e percebido, mas dói, é sofrido por quem os 

recebe, então são violências. E marca de forma indelével as vítimas que de alguma 

forma somos todos nós, mas sempre alguns, mais que os outros, mulheres, os negros, 

os mais jovens e os mais pobres. 

Acreditamos que oportunizar a refutação de estruturas que tentam hegemonizar os sujeitos, 

quer através da criação, da reprodução, ou mesmo da manutenção das dissimilitudes promovidas 

através de discursos que vão ao encontro destes, por não se encaixarem aos padrões de uma norma 

estética, é que foram dinamizadas as discussões, reflexões e percepções e que detectaram urgências 

inadiáveis que tratam diretamente das invisibilidades. Bem como dos silenciamentos que envolvem 

as questões de raça e gênero que atravessam o cotidiano escolar, o chão da escola e que caminham 

para além deste. 

É na escola e através das relações que se dão nela, que, crianças e jovens devem ser 

estimulados a perceberem as diferenças e a superarem as assimetrias percebidas a partir delas: 

negras/os e brancas/os, meninas e meninos, entre outras. Rever estas relações partindo de uma 

perspectiva de enfrentamento promovida pelo diálogo, pela convivência respeitosa e dos conteúdos 

que fazem parte dos currículos, é função (embora nem sempre percebida) de todas/os educadoras/es 
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que desejam uma educação que seja acima de tudo, cidadã, e que perceba e valorize as diferenças 

através das diferentes áreas do conhecimento trabalhadas nas salas de aula, denunciando todo e 

qualquer preconceito, como nos diz Jorge de Freitas (2019, p. 35): 

Podemos dizer então que a escola representa um importante lócus produtor de 

conhecimento. Como um espaço social, deve ser um local de promoção de igualdade, 

de direitos, respeitando o direito às diferenças, sem querer descaracterizá-las e 

principalmente, sem usá-las para inferiorizar pessoas ou ainda, produzir e alimentar o 

preconceito, a desigualdade 

APROFUNDANDO NOSSA CONVERSA 

Elas não são vistas. Não são famosas. Suas histórias não são publicadas em jornais, revistas, 

ou, redes sociais. Elas são alunas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro e compartilham 

experiências racistas dentro do contexto escolar. O racismo não acontece a partir dos adolescentes 

e/ou adultos, entre estudantes e professores, mas sim nas diversas esferas das relações sociais e de 

poder, até mesmo durante a infância. Ao nosso ver, talvez a escola represente a primeira ruptura da 

criança ao lidar com a diferença, como assinala Gomes (2002b) 

Esses apelidos recebidos na escola marcam a história de vida dos negros. São, talvez, 

as primeiras experiências públicas de rejeição do corpo vividas na infância e 

adolescência. A escola representa uma abertura para a vida social mais ampla, em que 

o contato estabelecido é muito diferente daquele na família, na vizinhança e nos 

círculos de amigos mais íntimos. (GOMES, 2002, P.45b) 

Segundo o dicionário informal da língua portuguesa, pão careca é um termo pejorativo para 

fazer referência às meninas e mulheres de cabelos curtos e crespos. Um sinônimo para essa 

expressão seria o já conhecido e utilizado durante muito tempo, “cabelo duro”.  

As professoras discutiam sobre o incômodo trazido pelo uso do termo, que é recorrente em 

suas salas de aula e do quanto as meninas se sentem insultadas ao serem classificadas como tal.  A 

princípio, acharam se tratar de um código utilizado pelos jovens envolvidos no tráfico de drogas no 

que diz respeito ao corte e raspagem dos cabelos das meninas que desejam terminar o namoro com 

eles, ou, acusadas de traição dentro das favelas. Mas, bastou uma conversa, para descobrirem que o 

termo estava longe disso e estava relacionado mesmo, era com as meninas negras de cabelos curtos, 

crespos e naturais. 
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Após o incomodo, surgiu a ideia da escrita deste artigo, que não é muito, mas, é a tentativa 

de um entendimento acerca do uso do termo e da resistência a violência gerada a partir do seu uso. 

A proposta metodológica utilizada pelas professoras, parte do uso das narrativas, através de 

conversas ora espontâneas, ora provocativas.  

Inicialmente a professora Gabriella e seus alunos da turma 1.502. Quando interpelados pela 

professora acerca do que significava o termo pão careca, os meninos demonstraram uma certa 

resistência para relatar. Apesar disso, responderam através da voz de um deles (Luís) e aos risos: 

Luís: É uma menina que não tem cabelo grande. 

Professora: Entendi, então uma menina “pão careca” é aquela com cabelo curto. Então 

a professora da turma 1.501 também é pão careca? 

Luís: Não, tia. A tia Claúdia tem cabelo. 

Professora: Não estou entendo. Então o que vem a ser um pão careca? 

Luís: Tia, a Carolina é pão careca. A Dandara é pão careca. Entendeu agora tia? 

Professora: Entendi sim Luís, mas e a Ângela? Ela é pão careca também?  

Luís: Não, tia. A Ângela tem cabelo, né? 

Fica evidenciado o que seja “pão careca” para as crianças, pelo que foi dito das 

características das pessoas citadas no discurso dos alunos, mais precisamente do Luís que a 

comparação entre a professora Cláudia - que é branca e possui o cabelo loiro e quase liso, com as 

alunas Carolina e Dandara - que são negras e possuem o cabelo crespo e curto. A aluna Ângela que 

também é negra e possui o cabelo crespo, no entanto, com relaxamento e comprimento longo não é 

considerada pão careca. Durante essa conversa com os alunos foi logo percebendo-se que “pão 

careca” não é uma referência apenas para o cabelo curto, vai além disso, caracteriza também as 

meninas negras que possuem o cabelo crespo (natural).  

Evidencia-se que é um conceito estético que define negativamente “pão careca” como o 

cabelo natural, sem qualquer tratamento químico, das meninas negras. 

Logo, para Luís e alguns de seus colegas, as únicas que seriam consideradas como “pão 

careca”, seriam Carolina e Dandara, que além de negras, possuem os cabelos curtos e crespos, 

caracterizando além de bullying, o racismo, que juntos, dão-se e entendem-se, através de violências  

verbais, psicológicas ou físicas praticadas por uns/umas, em relação a outros/outras, que neste caso 

sofrem com o preconceito, que nesse caso é racial, já que, além de todas essas violências, pode-se 
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acrescentar uma tentativa de inferiorizar através da categorização partindo de fenótipos específicos, 

que neste caso estão relacionados às/aos negras/negros. 

Na turma da professora Claudia (1.501), a história não foi muito diferente. A professora 

instigou uma provocação para as crianças, no intuito de refletirem sobre o termo e seu significado, 

com perguntas do tipo: o que significa “pão careca”? Vocês já viram um pão com cabelo, cabeludo? 

A princípio, as crianças riram, mas, depois, foram refletindo com as instigações da professora e 

foram logo respondendo: 

Giúlia.: Verdade, né tia? Não existe pão cabeludo, né? E a gente nem é pão. 

Juliano: Tia, não é isso... pão careca são as meninas “preta” com o cabelo “ruim” 

curtinho. 

Carlos: hahahahahah... Gíulia, não adianta querer disfarçar. “Tu” é “pão careca”, sim.  

Giúlia é negra de cabelos curtos. Juliano é um menino negro de cabelos crespos. E Carlos é 

branco de cabelos lisos. Diferentes, cada um traz sua concepção, que provavelmente foi criada 

baseada nas suas vivências diárias, repletas de subjetividades e interferências sociais e foi sobre 

essas diferenças, que a professora prontamente se propôs a discutir essa questão do cabelo “ruim”/” 

bom”, para melhorar o “rumo da prosa” com as crianças. E junto com elas, foi propondo também 

uma reflexão acerca das valorações atribuídas aos termos, o que resultou, com os meninos deixando 

de usar o apelido pejorativo que tanto incomodava as meninas 

Os fatos ocorridos tanto na turma 1.501, quanto na turma 1.502, denotam que o preconceito 

no cotidiano das escolas pode acontecer de maneira velada, sutil e maquiado como “brincadeiras”, 

mas, que podem contribuir para o sofrimento das alunas. Os padrões de beleza determinados por um 

grupo social hegemônico, influenciam na forma como as meninas se veem, passando assim por 

desejarem e até fazerem, processos de alisamento químico dos cabelos, isto para se sentirem aceitas 

ou por compreenderem que assim não sofrerão preconceitos. A ideia de o cabelo liso ser visto como 

mais bonito e atraente, permeou e ainda permeia o universo de mulheres e meninas com cabelo 

crespo e/ou encaracolado, como aborda Hooks (2005, p.3:  

Dentro do patriarcado capitalista – o contexto social e político em que surge o 

costume entre os negros de alisarmos os nossos cabelos –, essa postura representa uma 

imitação da aparência do grupo branco dominante e, com frequência, indica um 

racismo interiorizado, um ódio a si mesmo que pode ser somado a uma baixa 

autoestima. 
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Um fato bem importante revelado, através das narrativas de Luís e Juliano, é que ambos 

destacam o fato de o apelido “pão careca” ser utilizado como referência apenas para as 

MENINAS/PRETAS. Em momento algum se referem aos meninos que possuem as mesmas 

características como as delas. Isso se dá, porque antes de qualquer coisa, como nos diz Barreiros e 

Baião (2011, p.155) irá eclodir um outro conflito: o de gênero, que mantido no terreno étnico, irá 

permear toda a lógica dos discursos dos meninos, acrescentando-lhes características atravessadas 

pela interseccionalidade de raça e gênero presente neles e mais que isso, de como podem ser 

“conflituosos os sentimentos e os pertencimentos identitários” desses meninos (IBDEM, p. 157). 

ENSAIANDO UMA CONCLUSÃO... 

Consideramos que a escola talvez seja o primeiro espaço de contato com as diferenças por 

muitas crianças, por isso ela pode (e deve) desempenhar um papel importante no que diz respeito a 

corroborar para o desvelamento do preconceito racial, da discriminação, das diferenças, como nos 

instiga Abramowicz:  

A escola não pode tudo, mas pode mais. Pode acolher as diferenças. É possível fazer 

uma pedagogia que não tenha medo da estranheza, do diferente, do outro. A 

aprendizagem é destoante e heterogênea. Aprendemos coisas diferentes daquelas que 

nos ensinam, em tempos distintos, (ABRAMOWICZ, 1997,p, 89) 

Esse reconhecimento implica em atentar para a sensibilização da nossa prática como 

docente, em aceitar o fato que a construção da identidade negra é complexa, principalmente dentro 

do racismo que é estrutural e institucional no nosso país. 

Este texto foi escrito, partindo da perspectiva compartilhada por Morais (2000):   

Portanto, é com o espírito de quem se pergunta sempre que tenho, como muitas outras 

professoras, buscado no cotidiano alternativas viáveis, tantas vezes coletivas, para a 

crise anunciada. As alternativas se encontram no estranhamento e interrogação sobre o 

vivido, na desnaturalização do que testemunhamos na escola e na tessitura de ações 

que permitam novas relações 

A escola, mais do que falar e/ou abordar questões relacionados ao gênero e/ou preconceito 

racial, deve problematizar, sistematizar e transformar sua realidade enquanto instituição. Nesse 

sentido e para essas ações, precisamos assumir a função de conhecer, redescobrir, valorizar e 

socializar as diferenças imbricadas no contexto escolar e para isso, estranhar e interrogar pode ser 

um excelente ponto de partida. 
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Resumo 

O texto traz a análise de uma experiência em desenvolvimento em uma escola pública localizada em 
uma favela da Zona Sul do Rio de Janeiro, na qual duas professoras de turmas de quinto ano do ensino 
fundamental 1, através da observação e narrativas, de uma expressão utilizada pelos meninos em 
relação a um grupo de meninas, mobilizaram-se para compreender o seu significado (pão careca). 
Inicialmente, foi proposto pelas duas discentes, uma discussão e reflexão com as alunas e os alunos de 
suas respectivas turmas acerca do termo “pão careca” - que é muito utilizado pelos meninos de maneira 
pejorativa, para se referirem às meninas negras que possuem cabelos curtos e crespos. Posteriormente, 
partindo da compreensão desse conceito, instigou-se as crianças a promoverem o respeito, bem como a 
cessarem e combaterem o preconceito racial naquele espaço e, por consequência, fora dele também. 
Acreditando que oportunizar a refutação de estruturas que tentam hegemonizar os sujeitos, quer 
através da criação, da reprodução, ou mesmo da manutenção das dissimilitudes promovidas através de 
discursos que vão ao encontro destes, por não se encaixarem aos padrões de uma norma estética. A 
escola talvez seja o primeiro espaço de contato com as diferenças por muitas crianças, por isso ela pode 
(e deve) desempenhar um papel importante no que diz respeito a corroborar para o desvelamento do 
preconceito racial, da discriminação, das diferenças, utilizando inclusive de situações de conflitos como 
ponto de partida. 

Palavras-chave: Diferenças; Interseccionalidade; Preconceito; Escola; Cabelos.  
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INTRODUÇÃO 

Como pensar o feminismo no contexto da educação básica? Como pensar o feminismo nas 

salas de aula de escolas públicas e periféricas? Como pensar o feminismo para meninos e meninas 

que convivem em ambientes de violência e opressão de raça, classe e gênero? Talvez este texto não 

consiga dar uma resposta mágica ou um guia infalível para pensar e aplicar o feminismo na 

educação básica, em contextos de educação formal, em periferias do Brasil, mas pretendemos, a 

partir das linhas teóricas apontadas por bell hooks (1981), propor alguns caminhos para colocar em 

prática a luta por igualdade e justiça entre todas as pessoas. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Para pensar o feminismo a partir de bell hooks, recorremos ao seu livro “Não sou eu uma 

mulher. Mulheres negras e feminismo”, cuja versão em inglês foi publicada em 1981. A versão 

trabalhada aqui refere-se, entretanto, à tradução livre apresentada pela Plataforma Gueto, em 2014.  

Já na introdução, a autora chama a atenção para o fato de que, em geral, as mulheres negras dos 

Estados Unidos, acreditavam, naquela época, que a “natureza feminina” não era um aspecto 

importante da identidade delas. Assim, a opressão sexista tendeu a ser secundarizada em relação à 

opressão racial. É interessante notar como este debate, levantado pela autora na década de 1980, 

continua atual no seio do movimento negro brasileiro. A questão de uma “hierarquia” entre as 

diversas formas de opressão continua latente em nosso país.  

 hooks afirma que, na história do movimento negro dos Estados unidos, “os líderes políticos 

negros mantiveram os valores patriarcais” (2014, p.2). A autora explica que as mulheres negras 

estiveram no front de batalha durante a luta pela liberdade no século XIX; mas que no século XX, 

este espírito rebelde foi dominado e que houve uma mudança radical no papel desempenhado pelas 

mulheres a partir de então. Assim, nos anos 60, quando a luta pelos direitos civis explodiu, as 

mulheres negras não receberam os devidos créditos pelos seus esforços. As lideranças masculinas 

continuam sendo as mais lembradas e aclamadas.  

 Outro ponto tratado pela autora, que continua atual, é a divisão entre o movimento de 

mulheres negras e o movimento de mulheres brancas. Umas das questões mais importantes 

levantadas por bell hooks trata-se da ideia pré-concebida que feministas brancas têm das mulheres 

negras e sua força. Quando as mulheres brancas feministas se debruçam sobre a situação específica 

das mulheres negras, haveria uma tendência em sobrevalorizar a “força” das mulheres negras, como 
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se isto fosse uma característica inata das mulheres de cor; e, mais grave, ignorando “a realidade de 

que ser forte perante a opressão não é o mesmo que superar a opressão, que a sobrevivência não é 

para ser confundida com a transformação” (hooks, 2014, p.8). Mas, na maior parte do tempo, tanto 

ativistas como acadêmicas brancas tem ignorado as mulheres negras, assim como sua luta e papel 

na história. A autora chama a atenção, inclusive, para o fato de que, em geral, as mulheres brancas 

acadêmicas tem recebido bolsas de estudo para pesquisar mulheres negras, mas o contrário nunca 

ocorre. Este dado mostra como as mulheres negras tem sido objetificadas pelas mulheres brancas na 

academia.  

 hooks finaliza a introdução — que pontuamos, foi escrito em 1984 — argumentando que a 

“questão da mulher” tem sido erroneamente interpretada, na maior parte dos casos, porque tendem a 

analisar exclusivamente “o papel desempenhado pelas mulheres debaixo do patriarcado” (hooks, 

2014, p.12). Para a autora, gênero e raça seriam inseparáveis e que fazê-lo seria “ negar uma 

verdade básica da existência, que a raça e o sexo são ambas faces imutáveis da identidade humana” 

(hooks, 2014, p.12).  

 hooks aprofunda varias das questões na obra, principalmente na situação da mulher negra na 

história dos Estados Unidos. Cita a Sojourner Truth e seu famoso discurso “ Por acaso eu não sou 

uma mulher”, para exemplificar como, no século XIX, a mulher negra não era considerada uma 

mulher, aos olhos da sociedade estadunidense. Além disso, a maior parte dos clubes e organizações 

feministas eram segregadas racialmente, não aceitando a participação de mulheres negras. A autora 

relata como, desta forma, ainda no século XIX, as mulheres negras começaram a formar suas 

próprias associações. Frequentemente, as mulheres negras têm sido acusadas de terem se focado 

demais na questão da opressão racial e se esquecido da luta feminista. Mas hooks aponta que, se 

isso de fato ocorreu, se deve ao racismo das mulheres brancas, que, predominantemente, afastou as 

mulheres negras da luta feminista. Este histórico é bem detalhado nos livros “Mulheres, raça e 

classe” (2016) e “Mulheres, cultura e política” (2017), de Angela Davis. Esta tendência continuou 

por muito tempo, sendo que apenas em 1959, teria sido publicado o primeiro livro sobre a história 

do movimento de mulheres que pontua o papel das mulheres negras no movimento. Todas estas 

razões teriam sido o terreno fértil para que as mulheres negras houvessem se decidido a focar “nelas 

mesmas em vez de todas as mulheres” (hooks, 2014, p.117), fazendo emergir um movimento 

feminista exclusivo de mulheres negras.  

 bell hooks afirma que uma das grandes diferenças entre o movimento de mulheres brancas e 

o de mulheres negras era o fato de que o movimento das primeiras podia “confinar sua atenção em 
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questões como a educação, a caridade, (...) enquanto as negras estavam preocupadas em questões 

como pobreza (…) “. Para ela, as adversidades trazidas pela opressão racial transformavam o 

movimento de mulheres negras em potencialmente mais feminista e radical do que os de mulheres 

brancas. A autora também chama atenção para a luta das mulheres negras pela educação, citando o 

exemplo de Anna Cooper, quem defendia que uma mulher educada poderia se opor de forma muito 

mais enérgica à opressão patriarcal.  

Outra grande luta das mulheres negras no século XIX, segundo hooks (2014), mas também 

muito bem documentada por Davis (2016; 2017) foi a a luta pelo sufrágio. As ativistas negras 

Frances Elen Watkins Harper e Mary Church Terrel teriam sido apenas algumas das várias 

mulheres negras que se envolveram nesta luta. A luta pelo sufrágio feminino nos Estados Unidos 

continuou até 1920, quando finalmente a 19° emenda foi aprovada, dando pleno direito de voto para 

as mulheres do país. Mas, segundo hooks (2014), isto apenas representou um apoio ao imperialismo 

patriarcal imperante nos Estados Unidos, pois as mulheres brancas se juntaram aos homens e o 

destino das mulheres não foi modificado substancialmente. As mulheres e homens negros do sul do 

país continuavam a viver baixo um regime de segregação racial, que impedia que qualquer direito 

fosse colocado em prática para eles e elas — devido às leis “Jim Crown”, que vigoraram entre 1876 

e 1964, quando foram extintas pelo Civil Rights Act. 

Após a aprovação do sufrágio, muitas mulheres passaram a não ver mais razões para lutar. 

Entre aquelas que continuaram, as mulheres negras se concentraram em lutar contra o racismo, 

principalmente contra o linchamento de pessoas negras; e as mulheres brancas, em demandar 

direitos iguais em várias esferas, mas sem nunca tocar na questão racial. Entre os anos 1940 e 1960 

o movimento de mulheres tornou-se despolitizado, sendo que algumas mulheres liberais chegaram a 

declarar que não havia mais discriminação de gênero (hooks, 2014, p.125). No caso específico das 

mulheres negras, elas se afastaram de forma bastante contundente do movimento feminista. 

Segundo hooks, “elas acreditavam que deviam primeiramente apoiar a libertação do povo negro, e 

mais tarde, (...) trabalhar para os direitos das mulheres” (hooks, 2014, p.126). Nos anos 1950, a 

autora aponta que houve uma mudança profunda nos padrões do papel dos negros. Os meios de 

comunicação de massa estavam promovendo uma campanha feroz para fazer com que a mulher 

americana voltasse ao seu papel de dona de casa subordinada — após ter sido chamada a assumir 

seu posto no mercado de trabalho durante os esforços da II Guerra Mundial — e isso também afetou 

às mulheres negras. Até então, homens e mulheres negras não se encaixavam perfeitamente nos 

padrões de masculinidade e feminilidade idealizados pela sociedade branca. Mas, neste momento, 
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tanto homens quanto mulheres negras passaram a reivindicar este papel de forma mais contundente 

(hooks, 2014). A interiorização destes padrões ficou clara, para a autora, no movimento de direitos 

civis dos anos 1960, no qual os homens tomaram proeminência e muitas mulheres defendiam que 

era necessário a formação de um forte patriarcado negro. hooks afirma que foi a primeira vez que as 

mulheres negras não lutaram em pé de igualdade com os homens negros. Para ela, mesmo no caso 

de líderes importantes como Angela Davis, ela era vista como uma heroína feminina que lutava por 

seu amor, não como uma mulher revolucionária e líder do movimento. Foi um momento, para 

hooks, (2014) de afirmação das ideias patriarcais que já existiam no seio do movimento negro.  

A autora resume as duas principais razões para que as mulheres negras não tivessem 

participado da segunda onda feminista, nos anos 1960: 1) o movimento negro dos anos 1960 teria 

encorajado as mulheres negras a rejeitar o feminismo; 2) a composição de raça e classe deste 

movimento repelia naturalmente às mulheres negras de suas fileiras. bell hooks afirma que ela 

mesma havia participado ativamente do movimento feminista e que as feministas brancas 

frequentemente se lamentavam pela ausência de mulheres de cor, entretanto não conseguiam 

enfocar o movimento para todas as classes e raças. O movimento feminista era, então, um reflexo 

das preocupações de suas criadoras. Muitas destas mulheres, afirma hooks (2014, p.134), estavam 

apenas preocupadas em garantir sua própria entrada em ambientes de poder capitalista e patriarcal. 

Segundo a autora, muitas mulheres negras acabaram por deixar o movimento feminista; outras 

criaram grupos de feministas negras; e algumas continuavam a comparecer a atos, mas não 

participavam ativamente.  

hooks finaliza expondo a diferença entre chamar a atenção para a discriminação sexista e 

realmente lutar para eliminá-la. A autora acredita que boa parte do movimento feminista está 

baseado “na inveja, no medo e na idealização do poder masculino” (hooks, 2014, p.136), não 

oferecendo liberdade à mulher, mas o direito de agir como um homem. Enfatiza, ainda, que muitas 

das plataformas do movimento de mulheres tratam-se apenas de uma união “com base na partilha 

de sentimentos negativos em relação aos homens” (hooks, 2014, p.136), sem que haja mais nada em 

comum entre elas, reduzindo, portanto a luta das mulheres a um fator completamente apolítico. 

Mesmo com todos estes problemas, hooks acredita que ainda é possível defender o 

feminismo. Para ela, feminismo é “uma ideologia em construção” (hooks, 2014, p.138) e o 

considera como “o compromisso em erradicar a ideologia da dominação que é permeável na cultura 

ocidental em vários níveis – sexo, raça e classe, para nomear alguns” (hooks, 2014, p.138). Por fim, 

defende um feminismo que deseje o fim da opressão sexista e de as opressões para todas as pessoas, 
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sejam homens ou mulheres. É baseada nestas asserções de bell hooks que nos perguntamos se é 

possível debater e colocar em prática o feminismo na educação básica, a partir de um projeto de 

extensão que objetiva debater temáticas contemporâneas na escola, mediadas pela comunicação.  

METODOLOGIA 

Pensando nas definições de feminismo defendidas por bell hooks, mas também baseadas nas 

contribuições de outras feministas como Chimamanda Adichie, Sueli Carneiro, Audre Lorde, 

Angela Davis, Lélia González, Beatriz Nascimento, etc., em março de 2019 iniciamos o Projeto de 

Extensão “Comunicação, educação e re-existências”, cujo objetivo é trabalhar com oficinas de 

comunicação e educação em espaços educativos formais e não formais da periferia do Rio de 

Janeiro. O primeiro espaço educativo que nos abriu as portas foi a Escola Municipal Brant Horta, 

no bairro da Penha Circular, na cidade do Rio de Janeiro.   

 Na Escola Municipal Brant Horta passamos a trabalhar especificamente com uma turma do 

Projeto Carioca II (ensino fundamental II), envolvendo a equipe do projeto, a professora da turma e 

cerca de 25 estudantes. O Projeto Carioca foi criado com o intuito de correção da distorção idade-

série, alunos com defasagem na enturmação são realocados nas turmas de aceleração onde duas 

séries do E.F. são cursadas em um ano letivo.  

A metodologia do projeto baseia-se nas oficinas, como um espaço de diálogo, de encontro e 

de “tentativa” de romper as hierarquias do conhecimento, propiciando que a juventude fale, sonhe, 

projete, crie.  As oficinas desenvolvidas no primeiro semestre de 2019 procuraram estimular o 

debate sobre gênero, sexualidade e afetividade, a partir da ótica da educação em saúde. As oficinas 

trabalharam especificamente com: 1)  leitura conjunta, em forma de roda, do livro “Sejamos todas 

feministas” da escritora Chimamanda Ngozi Adichie (2014), seguido de debate e produção de um 

livro mural, produzido pelas/os estudantes; 2) diálogo sobre sexualidade e cuidados com o corpo, 

promovendo a troca de experiências e noções de manutenção da saúde sexual e bem estar, 

resultando  na confecção de um fanzine sobre as principais IST’s e cuidados preventivos para evitar 

o contágio das infecções. Assim, além de construirmos o debate participativo, as/os estudantes 

produziram os seguintes materiais: 1) fanzines sobre IST’s e; 2) um livro mural sobre gênero e 

violências contra a mulher.  
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RESULTADOS 

A primeira oficina, no qual trabalhamos com o livro “ Sejamos todas feministas” 

surpreendeu a equipe do Projeto positivamente, uma vez que as/os estudantes participaram 

ativamente da leitura, do debate e da produção do livro mural, discutindo temas profundos como 

racismo, violência doméstica e sexual, de forma bastante complexa, contextualizada e baseando-se 

em suas próprias experiências, mas também estabelecendo ligações com notícias contemporâneas 

que tratavam dos temas. As/os estudantes trouxeram experiências e memórias afetivas de como o 

feminismo afeta suas vidas, despertando em muitos delas/es a vinculação com as mulheres negras 

de suas famílias, que se localizam de forma central em suas narrativas.  

 A segunda oficina, entretanto, trouxe outras surpresas. Compelidos a debater sexualidade, 

os/as estudantes demonstraram vergonha, pouca intimidade com o tema, e preconceitos bastante 

arraigados. O diálogo, apesar de focado em dinâmica de grupo, foi difícil. No trabalho lúdico-

artístico, no qual produziram um fanzine sobre as IST’s o grupo demonstrou envolvimento e 

participou satisfatoriamente, cumprindo a atividade. A atividade foi cumprida, mas não o objetivo 

de promover um debate aberto e participativo sobre as infecções sexualmente transmissíveis, como 

elas afetam a juventude e quais as formas de prevenção que não incluam mais opressão sexista. 

Acreditamos que a atividade possa obter melhores resultados com um tempo maior de oficina, que 

permita que o grupo possa digerir melhor as informações, buscá-las de forma independente e 

construir suas próprias narrativas sobre IST’s em lugar de receber um discurso pronto sobre o tema.  

CONCLUSÕES 

Debater feminismo na escola, principalmente no atual contexto, é um desafio, mas também 

uma resposta às tentativas de calar a voz das mulheres negras, de destituir o ideal democrático da 

educação brasileira, que verdadeiramente bebe da fonte de Paulo Freire. Pensar o feminismo nas 

escolas públicas e periféricas é debater as múltiplas opressões que sofrem meninas e meninos, 

impedidos de ir às aulas por tiroteios e por problemas familiares diversos – sendo constante a 

desestruturação do núcleo familiar; é pensar como a violência, que assola a cidade do Rio de 

Janeiro, vai afetar de forma diferente a cada um/a dos/as estudantes; é pensar e debater uma 

realidade que pulsa e que pede, a gritos, por ações urgentes e específicas. Se oficinas de 

comunicação e educação que debatam gênero – entre tantos outros temas possíveis – não podem 

transformar definitivamente a realidade de meninas e meninos, tenta-se, pelo menos, abrir novos 
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horizontes, despertar novos pensares e sentires, deixar-lhes o desejo de sonhar e realizar um mundo 

com mais justiça e equidade de gênero.  
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Resumo 

Este trabalho apresenta uma discussão sobre as possibilidades e caminhos para discutir feminismo na 
escola, especificamente na educação básica. Partimos da revisão de literatura do livro “Não sou eu uma 
mulher. Mulheres negras e feminismo”, de bell hooks. Adentramos na história e teoria do feminismo a 
partir das lentes de hooks para, então, apresentar e discutir um projeto de extensão realizado na 
periferia da cidade do Rio de Janeiro, que objetiva trabalhar com oficinas de comunicação e educação, 
discutindo temáticas específicas, como gênero, etc. A realização das oficinas que debateram feminismo 
e gênero demonstraram que a temática é bastante sensível, sendo que o grupo escolar mostrou-se mais 
aberto e interessado na discussão sobre feminismo do que no debate específico de sexualidade/IST’s, 
sendo este último bastante problemático. Entretanto, acredita-se que é importante, urgente e 
construtivo o debate destas temáticas na escola, sendo que quanto mais participativo for proposta, 
maiores serão as chances de resultados positivos.  
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INTRODUÇÃO 

O cinema africano ainda é pouco conhecido, de forma comercial, no mundo. No Brasil ele 

passa a tomar vulto através de pesquisadores ligados ao campo dos estudos em relações raciais e 

também com a criação do Encontro de Cinema Negro Z�zimo Bulbul Brasil, África e Caribe. A 

intenção desse festival nasce no Brasil, a partir do que os pesquisadores vivenciaram nas 

experiências proporcionadas pelo Festival Pan-Africano de Cinema Televisão de Ouagadougou, em 

Burkina Faso, na África Ocidental, que acontece desde 1969. A expansão da internet foi outro 

facilitador no acesso às produções do continente, resgatando filmes, documentários e vídeos 

produzidos no século passado.  

Neste trabalho, faremos um recorte de pesquisas que temos desenvolvido acerca do cinema e 

da África, problematizando a importância do cinema nas diferentes redes educativas, em especial 

nas escolas. Analisaremos em particular o cinema africano a partir da película ‘La noire de...’. O 

filme retrata os fluxos migratórios, os regimes de trabalho – em especial das trabalhadoras 

domésticas, a visão do papel da mulher na sociedade daquela época e diversas outras abordagens 

necessárias nos 'espaçostempos’1 escolares.   

CINEMA: A POTÊNCIA DO REAL 

Em um mundo onde a mídia tem um papel importante nos processos formativos dos seres 

humanos, justificamos a relevância da análise crítica do cinema – e de outros artefatos também – 

nos mais variados ‘espaçostempos’, sobretudo na instituição escolar.  

O autor Rodrigo Guerón (2011) em suas pesquisas sobre o cinema e política, afirma, 

apoiado em Deleuze, que cinema e realidade não são duas instâncias distintas. O cinema é, na 

verdade, descrito como “uma possibilidade, uma potência do real” (p. 13). O cinema trabalha em 

cima da paisagem e das ações encadeadas por trás da vida cotidiana, buscando retratar uma 

espetacularização do real, assim é possível discutir alguns temas necessários a vida das pessoas 

através de produções audiovisuais.  

 
1  Este modo de escrever estes termos juntos e grafados – tais como os termos ´aprenderensinar´, 
´práticateoriaprática´, ´praticantespensantes´, ´espaçostempos´, entre outros – é utilizado em pesquisas nos/dos/com os 
cotidianos e serve para nos indicar que, embora o modo dicotomizado de criar conhecimento na sociedade Moderna 
teve sua significação e importância, esse modo tem significado limites ao desenvolvimento de pesquisas nessa corrente 
de pensamento. 
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Segundo o autor, Deleuze acreditava que a imagem cinematográfica era uma potência do 

pensamento. Entendia que a política e a ética compreendidas no cinema podiam atravessar a 

filosofia e a liberdade de criação dos autores/produtores dos filmes, assim podia-se criar um cenário 

favorável ao desenvolvimento de determinada sociedade que, com ajuda do cinema, seria levada a 

refletir sobre suas práticas políticas e sociais: 

“identificando e potencializando as forças que atuam nesse sentido, ao mesmo tempo 

que identifica e desmonta esses poderes constituídos que, como contra-forças da vida, 

tentam afastá-la de se assumir completamente na sua dimensão autoinventiva. 

” (Guerón, 2011, p. 64) 

É justamente nesse diálogo entre cinema, sociedade e educação que acreditamos que esse 

artefato tem relevância social na atualidade, pois possibilita outros sentidos, reformula conceitos e 

amplia as relações entre o homem-mundo, proporcionando um estudo da sociedade em diversos 

contextos. Segundo Fabris, com esse artefato: 

“enriquecemos a nossa pr�pria hist�ria. Foi dessa arte, indústria, produção cultural – 

que, em cada década, assume uma nova dimensão e que, na contemporaneidade, 

através da alta tecnologia, continua cada vez mais se metamorfoseando e produzindo 

efeitos na vida das pessoas. ” (FABRIS, 2008 p. 119). 

De acordo com a autora supracitada, o cinema tem potencial para colaborar em fazer os 

indivíduos observarem o mundo de forma mais ampla, não apenas encarado como um modo de 

entretenimento: 

“passei a tomar o cinema como uma produção cultural que não apenas inventa 

histórias, mas que, na complexidade da produção de sentidos, vai criando, 

substituindo, limitando, incluindo e excluindo “realidades”. Portanto, passei a tomar 

os filmes como produções datadas e localizadas, produzidos na cultura, criando 

sentidos que a alimentam, ampliando, suprimindo e/ou transformando significados”. 

(Fabris, 2008. P. 120) 

Sendo assim, nos signos e nas mensagens veiculadas nos filmes é possível um diálogo, 

podendo ser um artefato eficaz e transformador. No entanto, apesar de concordar com a autora, 

entendemos com Guerón e Deleuze que falamos do tempo presente, por isso alteramos no presente 

e sempre provisoriamente.  Guerón traz as ideias de Nietzsche e chega à conclusão que a verdade 

não existe “é uma forma de ilusão – de falsidade – que triunfa como a verdade, ou ainda que não 

existe verdade, apenas interpretações. ” (APUD Guerón, 2011, p. 135).   
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Nesta perspectiva, as conversas acerca dos filmes, são também interpretações pessoais que 

tornam-se coletivas, especialmente quando são realizadas em cineconversas2. Elas contribuem para 

que possamos, juntos, refletir, desconstruir, criticar e/ou compreender algumas teorias e 

comportamentos, além de despertar sentidos e aguçar os pensamentos e reflexões dos estudantes  

SOBRE MIGRAÇÕES 

Em nossas pesquisas, além das relações estabelecidas entre cinema e educação, nos 

propomos a investigar inclusive sobre os movimentos migratórios vivenciados pela humanidade. 

Originalmente, os seres humanos eram considerados nômades, ou seja, não possuíam um lugar fixo 

como moradia. Entretanto, com o passar do tempo, as pessoas passaram a ocupar uma área por um 

período maior. As justificativas para essas mudanças são muitas, mas o que se pode supor 

genericamente é que, de alguma forma, os sujeitos necessitavam de melhorias em seus modos de 

vida.  

Em um movimento político e acadêmico, a partir dos anos 70 crescem pesquisas que passam 

a ser conhecidas como estudos pós-coloniais. O objetivo destes estudos é analisar os efeitos 

políticos, culturais e filosóficos produzidos pelo período colonial em diferentes lugares do mundo, 

em diversos momentos da história. Para os autores pós-coloniais este processo cria fissuras na 

história da humanidade e, também, produz transformações nos sujeitos que vivem este processo. 

Bhabha, um dos pesquisadores dos estudos pós-coloniais, descreve em seu livro “O local da 

Cultura” (1998) que esta relação entre colonizador e colonizado produz o que ele denomina como 

diferenças culturais e elas alteram, conforme já mencionamos, os sujeitos e as sociedades que 

vivenciam a experiência. A alteridade e a empatia caminham lado a lado com as transformações 

mas que não podem ser romantizadas como apenas trocas culturais. 

No mesmo livro, Bhabha apresenta a ideia de entre-lugar para compreender como os 

sujeitos elaboraram “estratégias de subjetivação – singular ou coletiva -  que dão início a novos 

signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato definir a própria ideia 

de sociedade (p.20) ”. 

 
2 No grupo de pesquisamos que temos dialogado, temos por hábito realizar a exibição de filmes, seguidas por conversas 
acerca destes. No entanto, diferente dos cineclubes tradicionais, que discutem também as informações técnicas das 
obras, nós conversamos acerca daquilo que nos toca e pode ser compartilhado em uma sala de aula, por exemplo. Tudo 
o que nos sensibiliza e nos faz pensar e nos impulsiona a criar 'conhecimentossignificações', são relevantes para o que 
chamamos de 'cineconversas'. 
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Aliada a esta ideia de entre-lugar, trazemos as contribuições dos estudos cotidianos de 

Certeau (1994) e a ideia de táticas e estratégias para pensarmos sobre as criações produzidas pelos 

sujeitos no período colonial. Ele afirma que:  

assim o espetacular sucesso da colonização espanhola no seio das etnias indígenas foi 

alterado pelo uso que dela se fazia: mesmo subjugados, ou até consentindo, muitas 

vezes esses indígenas usavam as leis, as práticas ou as representações que lhes eram 

impostas pela força ou pela sedução, para outros fins que não os dos conquistadores. 

Faziam com elas outras coisas: subvertiam-nas a partir de dentro – não rejeitando-as 

ou transformando-as (isto acontecia também), mas por cem maneiras de emprega-las a 

serviço de regras, costumes ou convicções estranhas à colonização da qual não podiam 

fugir. Eles metaforizavam a ordem dominante: faziam-na funcionar em outro registro. 

Permaneciam outros, no interior do sistema que assimilavam e que os assimilava 

exteriormente. Modificavam-no sem deixa-lo. Procedimentos de consumo 

conservavam a sua diferença no próprio espaço organizado pelo ocupante. (p.89). 

CINEMA AFRICANO: DESCOLONIZAÇÕES 

Ousmane Sambène produziu o primeiro filme de importância rodado na África 

(BOUGHEDIR, 2007), o curta metragem Borom Sarret (1963), o cineasta é um dos mais 

conceituados do continente, tem uma tendência política (ou sociopolítica) bastante atuante: 

o cineasta analisa a realidade por intermédio de critérios sociais, econômicos e 

políticos. O choque entre tradição e modernidade é explicado pela tensão entre as 

classes sociais com interesses antagônicos, as forças nacionais e estrangeiras, as 

escolhas econômicas, a dependência e a independência, e a luta para mudar 

autoridades e instituições. O principal objetivo é conscientização do público com 

relação às estruturas que condicionam e o estimulo para exigir mudanças e melhorias 

no sistema social. (BOUGHEDIR, 2007, p. 42). 

Em um olhar mais atento sobre o filme ‘La noire de...’ (cuja tradução aproximada do francês 

é ‘A negra de...’), observamos uma aproximação muito grande com o que Boughedir nos atenta 

sobre os filmes de Sembène. Essa necessidade política presentes nas obras do diretor, não é apenas 

uma marca dele, mas de toda uma geração de cineastas africanos que estavam inseridos em um 

processo longo e muito importante da história da África: a descolonização3.   

 
3 Descolonização Africana: Período iniciado pós a 2ª Guerra Mundial em que os países africanos começam seu processo 
de independência das Metrópoles Europeias, muitos duraram décadas e tiveram episódios de sangrentos confrontos.   
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Thiong’o (2007), chamou de descolonização da mente, se referindo a esse contexto 

sociopolítico tão conturbado. Ou ainda “descolonizar as telas”, como disse o crítico em cinema 

africano, o tunisiano Tahar Cheriaa, em 1966 quando surgiu a primeira jornada Jornada 

Cinematográfica de Cartago (JCC), na Tunísia. A descolonização de telas e mentes era fundamental 

para a reformulação de um novo imaginário sobre a África. Observamos o que Thiong’o nos diz 

sobre esse período: 

a questão da descolonização da mente, no entanto, é de igual importância e não pode 

se esperar até que todos os recursos estejam disponíveis. O tema é importante porque 

o cinema na África tem se desenvolvido no contexto de ferozes lutas entre o 

colonizador e colonizado e seus legados na era pós-colonial. Essas lutas e suas 

consequências afetaram a África e os povos africanos em todos os níveis: econômico, 

político, cultural e psicológico, na sua própria auto-imagem da comunidade. Portanto, 

as relações de cinema africano não se resumem às relações de riqueza e poder, mas 

também da psique. A descolonização do espaço mental deve seguir pari passu com a 

do espaço econômico e político. (p. 27-28) 

Thiong’o acredita que o cinema é importante, pois retrata e perpassa para as telas o 

cotidiano local, as tradições e principalmente as línguas, constantemente ameaçadas pelas tentativas 

hegemônicas, que tentam capturar os diversos modos de ser/viver e enquadrá-los como universal, 

bom ou mau. 

escravidão, colonialismo, neocolonialismo, racismo e ditaduras são partes inseparáveis 

da realidade africana e não podemos nunca ser seduzidos pelos nossos financiadores e 

agimos como a se única realidade na África fosse a de nossos anciãos sentados sob um 

baobá exsudando sabedoria, ou de elementos sobrenaturais da vida africana. 

(THIONG’O, 2007, p. 29) 

A tentativa de dominação dos países europeus e também do estadunidense, inclusive no 

âmbito cinematográfico, reproduz um desafio para as comunidades africanas manterem seus 

hábitos, culturas e inclusive as línguas maternas, já que as escolas são predominantemente letradas 

nas línguas do colonizador. As histórias e contos africanos ficam, praticamente, a cargo dos griôs e 

das sucessivas narrativas orais.  Thiong’o (2007) salienta que o cinema tem importante papel nesse 

combate: 

a batalha de imagens é a mais feroz, a mais implacável, e o que é pior, é contínua. 

Com essa batalha, deve-se uma eterna vigilância por parte de todos nós. Se nós 

vivemos e numa situação em que a imagem do mundo é ela própria colonizada, então 
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fica difícil percebermos a nós mesmos a não ser que lutemos para descolonizar essa 

imagem. (THIONG’O, 2007, p. 30) 

A leitura que se fez do cinema africano pós a 2ª Guerra Mundial, foi de um cinema-verdade, 

pelo menos para muitos pesquisadores do cinema e críticos, até por conta das inúmeras reportagens 

sobre a África, filmadas por cineastas africanos, porém, encomendadas majoritariamente pela mídia 

europeia e estadunidense. Assim Diawara (2007) acredita que “as pessoas vão assistir filmes 

africanos como se eles retratassem a realidade da África, em vez de vê-los como filmes. ” (p. 62.). 

E, para ���‘praticantespensantes’ do cotidiano na educação, entendemos que os filmes não são 

retratos fiéis da realidade, apenas nos impulsionam a pensar. A partir do filme ‘La noire de...’ 

fizemos as seguintes compreensões acerca dos cotidianos dos imigrantes. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS... 

Conforme já mencionamos, nossas pesquisas baseiam-se nos estudos cotidianos, em 

especial, os escolares. Consideramos que: 

nas pesquisas com os cotidianos partimos da ideia de que pensar as práticas cotidianas 

de viver dentro e para além das macro-negociações políticas e econômicas permite nos 

aproximar da complexidade da vida sem abrir mão de todas as redes que formamos e 

nas quais nos formamos. 

Neste sentido, nunca buscamos estudar sobre os cotidianos, mas, estudar nos/dos/com 

os cotidianos, assumindo a nossa total implicação neste processo, entendendo-nos, 

sempre, como neles mergulhadas. Estudar e pesquisar com os cotidianos de pessoas 

comuns, com as histórias comuns que nos sãos contadas – porque nessas pesquisas as 

narrativas (todos os sons) e imagens contam – encontrando nestas, sentimentos e 

‘conhecimentossignificações’ que seus ‘praticantespensantes’ (Oliveira, 2012) criam, 

exigiu admitir a riqueza e complexidade desses ‘espaçostempos’. (ALVES et al, 2019, 

p.19). 

 A escolha do filme senegalês ‘La noire de...’ (1966), dirigido por Sembene Ousmane, de 50 

minutos, preto e branco, drama, é uma importante obra africana que aborda temas complexos e 

retrata a trajetória de Diouana (MomarNar Sene), mulher negra e migrante, que recebeu convite 

para ser babá na França, dos seus ex-patrões em Senegal. No entanto, acaba virando uma escrava 

doméstica e assim precisa reconsiderar toda sua vida. No filme, a protagonista muda, mostra sua 

compreensão acerca de sua condição a partir do sofrimento que esboça em olhares, expressões 

corporais e atitudes anticonormadas. 
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O filme Sembeniano é atemporal, um olhar mais apurado sobre sua filmografia, percebemos 

a existência de obras com caráter sociopolítico. Apropriando-se da postura colonizadora, não é dado 

o direito a protagonista de falar, no entanto ela conta sua história através do regime escravo de 

trabalho ao qual esta submetida e denuncia o autoritarismo do colonizador, após ser seduzida pelo 

desejo de sair de sua terra natal. 

A experiência do cinema nos cotidianos escolares não tem embasamento curricular, como já 

mencionamos, entretanto, ele possibilita a criação e transformação dos sujeitos e dos 

‘espaçostempos’ por onde circulam, através da arte e, sobretudo, em diálogo sobre as diferentes 

formas de violência, de raça e de gênero, cotidianas. 
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Resumo 

Este artigo tem como propósito estabelecer o diálogo entre o cinema africano, processos migratórios e 
os cotidianos escolares. Destacando a relevância dos seus usos no processo histórico e sociocultural de 
reconstrução das identidades africanas sob a perspectiva da descolonização. Importantes 
acontecimentos na história da África, como os processos neocoloniais e as diásporas africanas, em 
primeiro lugar, a escravidão e na atualidade, a migração forçada tem levado diferentes pesquisadores no 
mundo, em especial os afro-brasileiros a se debruçarem na história desse continente e na 
desmistificação deste para compreensão de problemas sociais emergentes. Na contemporaneidade, 
compreendemos a importância de diálogos nos ‘espaçostempos’ escolares acerca da temática africana e sua 
interface com a história do Brasil, sobretudo através da arte e da literatura, junto ao que denominamos 
como ‘conversas’ entre diferentes sujeitos, buscamos identificar a importância do audiovisual na criação 
de si e reinvenção do mundo. Pensar e desnaturalizar a questão social da migração de seres humanos 
integradas à diáspora africana, levando a conversas possibilitadas por filmes que nos ajudam a 
compreender como essa emergência humana torna-se necessária para os currículos escolares, 
constituem parte central das pesquisas que temos desenvolvido acerca da migração nos cotidianos 
escolares. O cinema e outros artefatos culturais e tecnológicos, se apresentam para nós como 
possibilidade artística de compreender outros mundos culturais, além de ser um artefato cultural que 
pode facilmente ser incorporado as práticas curriculares docentes em diferentes contextos escolares por 
diversas áreas de conhecimento e que já é muito utilizado por professores e professoras nos cotidianos 
escolares brasileiros. 

Palavras-chave: África; cinema; cotidianos escolares; conversas; migração. 
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INTRODUÇÃO 

Sendo a escola um dos espaços privilegiados de formação do indivíduo é nesse contexto 

plural que a promoção da igualdade de oportunidade deve ser também questionada. A Literatura 

afro-brasileira é um importante entremeio dessa possibilidade de indagação. De acordo com 

(EVARISTO p. 7, 2007): 

Colocada a questão das identidades no interior da linguagem, isto é como ato de 

criação lingüística, a literatura, como um espaço privilegiado de produção e 

reprodução simbólica de sentidos, torna-se um lócus propício para enunciação ou para 

apagamento das identidades. 

A presença do negro na literatura brasileira foi tão marginalizada e silenciada quanto o foi 

no processo de formação da sociedade. O projeto de nação não contemplou em nenhum aspecto a 

população negra brasileira, portanto não é ilegítimo ponderar que esse projeto foi pensado e 

realizado pela e para a população branca dominante e dirigente. (BASTOS; MERISSI; ALENCAR, 

2010, p.4) Como o projeto nacionalista do romantismo, que entende a ancestralidade brasileira 

como fruto do encontro racial entre europeus e indígenas, eliminando a presença negra da 

população nacional. 

Conforme as pesquisas da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) realizada 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), negros e pardos são 54% da população e 

apesar disso estão subtraídos em diversos índices no cenário brasileiro. A PNAD Contínua de 2017 

mostra que há forte desigualdade na renda média do trabalho: R$ 1.570 para negros, R$ 1.606 para 

pardos e R$ 2.814 para brancos. O desemprego também é fator de desigualdade: a PNAD Contínua 

do 3º trimestre de 2018 registrou um desemprego mais alto entre pardos (13,8%) e pretos (14,6%) 

do que na média da população (11,9%). Em 2019 o PNAD registrou que na faixa etária entre 19 e 

24 anos, 33% das meninas negras não têm ensino médio, enquanto o índice é de 18,8% entre as 

brancas. Na literatura contemporânea nada é diferente. 

De acordo com pesquisa do Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea da 

Universidade de Brasília, 70% das obras publicadas por grandes editoras brasileiras entre os anos de 

1965 e 2014 foram escritas por homens, dos quais 90% são brancos e pelo menos a metade deles é 

de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Os próprios personagens retratados aproximam-se da realidade 

desses autores: 60% das obras são protagonizadas por homens, sendo 80% deles brancos e 90% 

heterossexuais. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, entre 2004 e 2014, apenas 2,5% dos 

autores publicados não eram brancos, e apenas 6,9% dos personagens retratados eram negros. Em 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/romantismo-no-brasil.htm
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apenas 4,5% das histórias eles aparecem como protagonistas. Entre 1990 e 2014, as cinco principais 

ocupações dos personagens negros nas obras analisadas eram: bandido, empregado doméstico, 

escravo, profissional do sexo e dona de casa.  

Nesse contexto, o advento da Lei 10.639/2003 traz um imenso valor, à medida que põe em 

desconcerto estereótipos e marcas identitárias e aponta para a necessidade de desconstrução de 

perspectivas hierarquizantes de relação entre as diferenças inscritas no tecido social. A lei possui 

também uma importância estratégica, pois transforma estas perspectivas em razão de Estado. 

“Sabemos da importância da escola para a produção e reprodução da imaginação nacional ou da 

nação como uma “comunidade imaginada” (BRANDÃO, 2007, p. 36). A legislação trouxe também 

para a sala de aula o debate e a discussão sobre o racismo a partir de outro prisma que não seja a 

tolerância. Fomentou a necessidade de materiais didáticos e paradidáticos, desvelando no campo 

literário vários autores autores/as negros. De acordo com (FELISBERTO, p. 1, 2017): 

A literatura negro-brasileira hoje é um campo, que vem fortalecendo cada dia mais a 

cadeia autoria, editora e público leitor, e ganhando cada dia mais espaço dentro da 

academia e das escolas brasileiras, [...] caminhando de forma coordenada, seja para 

pautar temas comuns à experiência negra no Brasil, assim como recuperar autoras e 

autores, que foram sistematicamente rasurados ou embranquecidos, e este 

compromisso de (re)elaborar outras representações se intensifica, quando pensamos 

no lugar ocupado pelas mulheres negras na prosa brasileira. 

Nesse sentido, a narrativa de escritoras negras pode produzir diferença e um currículo 

instituinte desapartado da ideia de fixações absolutas e conhecimentos pré-dados. 

DIVERSIDADE E DIFERENÇA 

A obrigatoriedade do ensino da História da África e da cultura afro-brasileira se consolida 

em um momento no qual, toma corpo na arena política brasileira o debate institucionalizado sobre 

diversidade cultural e políticas de identidade. Estas denunciam a monoculturalidade dos currículos 

baseados numa cultura geral e oferecem alternativas baseadas no pertencimento dos sujeitos a um 

determinado grupo cultural. 

De acordo com os estudos de LOPES E MACEDO ( p. 226, 2011), um currículo mais plural 

não significa que a diferença esteja presente, o diverso é, na verdade, outra manifestação do mesmo. 

A diversidade, portanto tem se caracterizado como uma política universalista de maneira a 

contemplar o todo, todas as formas culturais, como uma síntese de totalização das diferenças. 
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O que faz emergir propostas curriculares que contemplem as culturas concebidas como 

repertórios partilhados de significados, fixos e homogêneos. Desses repertórios, acaba-se, então, por 

selecionar um conjunto de práticas culturais a ser trabalhadas pela escola, de modo que quanto mais 

plural for a seleção, mais representativo seria o currículo. 

O que, por conseguinte reflete em um trabalho com um conhecimento pré-dado, selecionado 

de um repertório para constituir um conjunto de conteúdos a ser ensinado/aprendido. Pensando com 

MACEDO (p. 734, 2012) defendo que a escola não pode se contentar em ensinar a linguagem de 

uma comunidade, em transformar o sujeito em representante dessa linguagem, sob pena de torná-lo 

um sujeito genérico. Então como pensar uma produção curricular aberta a diferença? Como pensar 

uma educação que coloque sob suspeita repertórios sedimentados? 

CURRÍCULO COMO ENUNCIAÇÃO 

A etimologia da palavra “currículo” vem do latim currere, “pista de corrida”, logo já remete 

a ideia de movimento, de algo dinâmico e movediço. Imbricados nesse movimento de articulação e 

rearticulação acabamos por nos tornar quem somos. De acordo com SILVA ( p.15, 2019), nas 

discussões cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos apenas em conhecimento, 

esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o currículo está inextricavelmente, 

centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: nas nossas 

possibilidades de identificação. 

Para MACEDO ( p.4, 2014), a opção por tratar a temática da identidade em políticas 

contemporâneas obriga a tematizar o fato de que elas se inserem em um contexto de 

questionamento das fixações identitárias. Em tal contexto, as identidades não podem mais ser vistas 

como expressão de entes positivos e previamente constituídos, “a identidade deixa de ser concebida 

como entidade fechada e plena e passa a ser concebida sempre em relação a outro que a antagoniza. 

Um outro diferente daquilo que ela afirma ser. Uma identidade que nuca se fecha. Que pode ser 

mais bem explicada como negatividade do que como positividade (PEREIRA), p. 609, 2017, apud 

Bhabha, 2007; Hall, 2000; 2006; Burbules, 2008)”. 

Sendo assim, é imperioso entender os deslocamentos que a hegemonia da ideia de currículo 

como formador de identidades vem sofrendo tendo em vista a ampliação das demandas da 

diferença, evitando a insustentável premissa de que as políticas são imunes ao questionamento da 

fixidez. Se há a premissa que o currículo vem sofrendo um descentramento, acompanhado pela 

possibilidade de sujeitos com identidades multifacetadas, apostar em uma homogeneidade para 
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atender as indagações cotidianas no contexto escolar não é o bastante. É preciso ir “além”, no que 

concerne BHABHA (, p. 19, 2014) “O além não é nem um novo horizonte, nem um abandono do 

passado... Um movimento exploratório incessante...” 

Dessa forma, uma produção curricular capaz de representar a diferença é preciso ser 

concebida como cultura. Segundo LOPES E MACEDO ( p. 210, 2011), o conceito de hibridismo 

cultural em Bhabha explicita mais claramente o caráter de prática de significação atribuído à 

cultura. Conforme as pesquisadoras, para esse autor a cultura é definida como prática de 

enunciação. Termo trazido da linguística, o conceito demonstra, nesse campo teórico, de que não há 

nenhuma unidade ou fixidez primordial nos sentidos ou símbolos de uma cultura. Por BHABHA ( 

p.285, 2014): 

Se a cultura como epistemologia se concentra na função e na intenção, então a cultura 

como enunciação se concentra na significação e na institucionalização; se o 

epistemológico tende para uma reflexão de seu referente ou objeto empírico, o 

enunciativo tenta repetidamente reinscrever e relocar a reivindicação política de 

prioridade e hierarquia culturais.  

Cada vez que são lidos, eles são reapropriados de outra maneira. Isso significa que a leitura 

é também uma enunciação.  

Ainda segundo as autoras, sob essa lógica, pode-se dizer que não há reprodução na cultura, 

apenas produção. Igualmente não há sentidos puros, mas híbridos. Ratifica BHABHA ( p. 21, 

2014): 

A representação da diferença não deve ser lida apressadamente como o reflexo de 

traços culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa da tradição. A 

articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, é uma negociação 

complexa, em andamento, que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais 

que emergem nos momentos de transformação histórica. 

Dizer que as culturas são híbridas é o mesmo que dizer que elas não existem na forma de 

fixações absolutas, que elas são espaços-tempos de produção de sentidos regulados por um poder 

incapaz da regulação total. LOPES E MACEDO ( p. 212, 2011). Sob essas bases, pensar o currículo 

como cultura envolve pensá-lo como, “enunciação sempre aberta à alteridade, obrigando à 

negociação constante com essa alteridade que nos constitui” MACEDO (p.551, 2017). 
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CENÁRIO DO ESTUDO 

O trabalho foi feito em forma de pesquisa qualitativa. O Colégio Municipal Anchieta está 

localizado no bairro Vista Alegre, na cidade de Barra Mansa, no interior do Estado do Rio de 

Janeiro. É uma escola de referência, inclusive selecionada para o projeto Escola Integral, da 

prefeitura da cidade. Atualmente, a escola abriga setecentos e vinte alunos, distribuídos em turmas 

do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Durante a noite, a escola abriga turmas de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os participantes do estudo foram alunos do sétimo ano do 

ensino fundamental, final, na faixa etária de 13/14 anos. O trabalho foi efetuado com quatro turmas, 

compostas por uma média de vinte a vinte e dois alunos. Entre os meses de maio a julho de 2018. 

Num primeiro momento a professora iniciou fazendo uma leitura em voz alta, com os 

alunos, de trechos do livro, Quarto de despejo: diário de uma favelada. Em seguida, narrando a 

biografia da escritora Carolina de forma bem informal. Nesse momento as questões levantadas 

foram: Vocês conhecem autores negros? Vocês conheciam Carolina? Por que conhecemos poucos 

autores negros? O momento seguinte prossegue na sala de informática, para apresentar Carolina 

Maria de Jesus aos alunos. A professora apresenta os vídeos, Carolina Maria de Jesus, heróis de 

todo mundo e Nação – TVE – Carolina. Depois da apresentação é promovido um debate, as 

questões levantadas são: O que a Carolina abordava na sua escrita? Os assuntos abordados pela 

escritora ainda são atuais? A literatura é importante, assim como o hábito da leitura? Escrever é 

importante? 

Num terceiro momento da sequência didática, a professora lê mais trechos do livro e 

distribui um questionário com três perguntas: Como foi a história de vida da Carolina? O que 

mudou na sua história conhecer a história da Carolina? Se você pudesse falar algo para Carolina o 

que seria? Os nomes dos alunos são fictícios:  

João Paulo Souza – Turma 703 

1. Ela era pobre, negra, morava na favela e ninguém dava nada por ela, e também 

lutava pelo preconceito e escrevia. 

2. Mudou que a gente tem que se dedicar a escola, precisa valorizar a comida, os 

outros... 

3. Eu ia falar que ela é guerreira e para ela continuar escrevendo 

Kaique – Turma 702 
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1. Era uma vida difícil, com dificuldades e preconceito. 

2. Aprendi um pouco mais sobre desigualdade. 

3. Estou aqui para te ouvir. 

 

Vitor Samuel – turma 701  

1. Carolina tinha uma vida muito dura, ela era muito batalhadora, mas sofria muito. 

2. Mudou em mim que não podemos fazer racismo, pois somos todos iguais. E também 

passei a ser focado mesmo com minhas dificuldades. 

3. Está de parabéns, mesmo sofrendo, esforçou-se e conseguiu. 

DISCUSSÕES 

O currículo é uma prática discursiva conforme (Lopes, Macedo, 2011, p. 41): 

Constrói a realidade, nos governa, constrange nosso comportamento, projeta nossa 

identidade, tudo isso produzindo sentidos. Trata-se, portanto, de um discurso 

produzido na interseção entre diferentes discursos sociais e culturais que, ao mesmo 

tempo, reitera sentidos postos por tais discursos e os recria. 

Isso significa que o currículo é uma prática de poder. As escolas quando selecionam seus 

conteúdos estão envolvidas em escolhas regidas por poder. Selecionar é uma operação de poder, 

privilegiar um tipo de conhecimento, destacar entre as múltiplas possibilidades, uma identidade ou 

subjetividade como sendo a ideal é uma operação de poder. No entanto, currículo é também prática 

de significação e atribuição de sentidos.  

Dessa forma a narrativa de Carolina fratura o repertório partilhado abrindo possibilidades 

para um repertório de significados. A receptividade dos alunos a obra foi bastante significativa. Dos 

setenta e cinco entrevistados, somente dois disseram já ter ouvido falar da Carolina, mas não de seu 

livro. E pelo menos trinta alunos interessaram-se em ler o livro em sua integridade. Nenhum aluno 

soube dizer o nome de um autor negro e a professora mencionou que Machado de Assis é negro. 

Ressaltando a invisibilidade dos escritores negros, não por ausência, mas por racismo e 

discriminação.  

Os alunos perceberam a narrativa que Carolina fazia do seu cotidiano, os assuntos abordados 

e compreenderam o gênero textual autobiografia, memória e relato. Destacaram o constante falar da 

autora sobre a fome, o racismo, a valorização do negro e a discriminação sofrida pelo local de 
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vivência. Essas questões foram intercambiadas e dialogadas no contexto escolar pela professora 

com questões que os alunos trouxeram do seu cotidiano. Outras questões bastante relevantes foram 

as relacionadas a literatura, sua importância e o hábito da leitura. Muitos alunos declararam que 

escrevem contos, diários e poemas. E relataram sentir-se estimulados a continuar suas escritas por 

causa da Carolina. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Trabalhar com a narrativa de Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, no sétimo ano 

do Colégio Municipal Anchieta rasurou o currículo prescritivo e institucionalizado. O cânone 

literário, de acordo com (FELISBERTO, 2017): 

Por muito tempo, quando refletia sobre mulheres negras e espaço literário, o que 

emergia eram puros objetos de análise, presentes nos romances nacionais, tais como 

Esméria e Lucinda (Vítimas-algozes), Bertoleza e Rita Baiana (O Cortiço) Tia 

Anastácia nas obras de Monteiro Lobato, as várias mulheres de Jorge Amado, entre 

outras. Os corpos destas mulheres não eram seus, serviram aos outros, todas tratadas 

como objetos, nenhum sujeito, nenhum afeto, nenhuma maternidade, nenhuma 

família, espelhando a pouca diversidade no cânone literário brasileiro e sua ideologia 

mofada 

Assim, interpreto a porosidade desse trabalho para além de abrir possibilidades de significar 

o que é currículo e cultura, como também questionador da literatura canônica brasileira. Mesmo 

sendo a escola um espaço de regulação, de uma cultura partilhada, que vai passando de geração em 

geração, que produz e reproduz o racismo, é também um espaço de fluxo constante, de produção de 

sentidos dialogados e renegociados, construídos e desconstruídos a todo momento. Então, pensar o 

currículo como algo a ser construído de acordo com as demandas da comunidade escolar é pensar 

uma educação que coloque sob suspeita repertórios sedimentados. 
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Resumo 

Neste artigo, destaco a relação entre a produção curricular e a porosidade advinda do trabalho com a 
narrativa da escritora Carolina Maria de Jesus, em seu livro, Quarto de Despejo: diário de uma favelada, 
no Colégio Municipal Anchieta localizado no bairro Vista Alegre, na cidade de Barra Mansa, no interior 
do Estado do Rio de Janeiro. A prática pedagógica foi motivada e amparada pela Lei 10.639/2003, 
nascida em um contexto de luta dos movimentos sociais negros para uma educação antirracista. A 
legislação institui a obrigatoriedade na rede pública e privada de ensino na educação básica, do ensino 
de história e cultura afro-brasileira e africana. Necessária para um debate à diferença, a determinação 
acaba fixando onde o conhecimento deve ser primordialmente trabalhado, delineando um currículo a 
priori, precipitando identidades. Parto do argumento de que currículos instituídos, normatizadores e 
prescritivos visam a controlar a proliferação de sentidos e inibir a produção da diferença. Para análise 
dessa posição, conecto currículo como cultura e enunciação nas perspectivas de Bhabha (2006) e 
Macedo (2011). Reafirmo que a ideia de currículos como enunciação cultural em suas diferentes formas 
de se apresentar é um texto em movimento, e implica pensá-lo como produção de sentido e para além 
do normativo e do institucionalizado. Com base nesta perspectiva, rasurar o currículo com a escrita de 
Carolina Maria de Jesus e seu diário que se tornou livro, Quarto de despejo, com alunos do sétimo ano, 
da escola referida foi colocar em suspeita o trabalho com a literatura canônica, num cenário de 
regulação e saberes partilhados. 

Palavras-chave: Currículo; Literatura, Lei 10.639/2003. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por objetivo apresentar um relato sobre uma experiência pedagógica, 

denominada O Outro entrou na roda, desenvolvida em uma escola pública localizada na periferia 

do município do Rio de Janeiro. Trata-se de uma experiência que buscou, por meio da literatura 

infantil, trabalhar o respeito e a tolerância a todas as formas de diferenças, sejam elas 

socioeconômicas, étnico-raciais, de crenças religiosas, etc. Essa experiência foi realizada, 

respectivamente, com turmas do 2º e 3º anos do ensino fundamental nos anos de 2018 e 2019, em 

uma escola que atende, predominantemente, crianças moradoras de uma comunidade considerada 

violenta e de alta vulnerabilidade social. Considerando o ciclo de aprendizagem, o projeto foi 

desenvolvido em dois anos para garantir uma continuidade do processo de alfabetização. Neste 

trabalho, optou-se por enfatizar as experiências da segunda fase do projeto, na turma de terceiro 

ano.  

Essa escola possui turmas de Educação Infantil, de Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 

do 6º ano do Ensino Fundamental. Essas turmas eram atendidas por pedagogos e por professores 

especialistas em Educação Física, Artes, Inglês e Espanhol. A unidade escolar também dispõe de 

uma sala de leitura, parquinho, quadra esportiva e uma antiga sala de informática que ainda dispõe 

de poucos computadores, projetor e internet wi-fi.  

Embora a escola tenha sua organização curricular estruturada por disciplinas, a experiência 

pedagógica realizada baseou-se na pedagogia por projetos, pois segundo Hernández e Ventura 

(1998, p.57) esse formato orienta uma concepção de ensino voltada para um aprendizado mais 

significativo para os alunos e professores, proporcionando a construção de conhecimentos através 

de conexões com diferentes saberes.  

Assim, a proposta elaborada e implementada por meio de um projeto, em 2018, pela 

professora do 2º ano do ensino fundamental, buscou viabilizar uma prática pedagógica que 

contemplasse as diferentes linguagens, a fim de contribuir para a construção da identidade do aluno 

e melhorar o relacionamento entre os próprios alunos, que era marcado por conflitos provenientes 

da não tolerância às diferenças. A identidade é “uma construção, um efeito, um processo de 

produção, uma relação, um ato performativo” e dentro do contexto escolar, “a questão da 

identidade, da diferença e do outro é um problema social ao mesmo tempo que é um problema 

pedagógico e curricular” (SILVA,2014 p.96-97).  
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É um problema pedagógico e curricular não apenas porque as crianças e jovens, em 

uma sociedade atravessada pela diferença, forçosamente interagem com o outro no 

próprio espaço da escola[...] mesmo quando explicitamente ignorado e reprimido, a 

volta do outro, do diferente é inevitável explodindo em conflitos, confrontos, 

hostilidades e até mesmo violência[...] o problema é que esse “outro” é o outro gênero, 

o outro é a cor diferente, o outro é a outra sexualidade, o outro é a outra raça, o outro é 

a outra nacionalidade, o outro é o corpo diferente. (SILVA,2014 p.97) 

Assim, para se trabalhar o respeito e a tolerância às diferenças, é preciso passar por um 

processo de desconstrução de práticas naturalizadas no trabalho docente para que os educadores 

sejam capazes de criar novas maneiras para intervir nas escolas e salas de aula (CORTESÃO e 

STOER, 1999).  

Para tanto, o projeto O Outro entrou na roda foi pensado para colocar em discussão a 

alteridade e a construção da identidade por meio de ações que favoreceram a reflexão e a 

construção de novas atitudes nas relações diárias e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades e 

competências relacionadas às diferentes linguagens, com ênfase na linguagem oral e escrita, 

trazendo uma concepção de leitura como atividade de prazer e fruição. A implementação deste 

projeto desenvolveu-se durante todo o ano letivo. As atividades consistiam em leituras diárias de 

livros infantis de gêneros textuais diferentes, feitas tanto pela professora quanto pelos alunos.  

Em alguns momentos, a escrita era inserida através do reconto incluindo algum outro eixo 

temático a partir do texto lido, como por exemplo, a necessidade que os alunos tiveram de atribuir 

um nome para a personagem Chapeuzinho Vermelho. Isso aconteceu através da votação de uma 

lista de nomes criada por eles, construindo, portanto, um documento de identidade para a 

personagem.  

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

O projeto O Outro entrou na roda nasceu das necessidades e peculiaridades da própria 

turma. O grupo, marcado pelo discurso de professores anteriores como sendo uma turma com 

excelente aprendizado, tinha seus resultados prejudicados devido à indisciplina, que influenciava 

em um rendimento que poderia ir além do esperado, sobretudo para alguns alunos.  

A turma do 2º ano em que o projeto foi implementado tinha relações caracterizadas por 

muitos conflitos oriundos da intolerância à diferença. Identidades distintas buscando afirmar seu 

valor e conquistar seu espaço no grupo, sustentavam “brincadeiras” que se transformavam em 
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episódios de violência verbal ou física, o que caracteriza prática de bullying. Esses episódios, em 

forma de “brincadeiras” estavam, na maioria das vezes, associados à raça/cor, aos aspectos físicos, 

ao poder aquisitivo, às práticas religiosas e outros tipos de comportamentos que marcam diferenças 

nas relações. 

Passado o início do semestre do ano de 2018, foi matriculado um aluno diagnosticado com 

Transtorno do Espectro Autista, logo a inclusão desse aluno apresentou-se como um desafio à 

prática docente. Essa nova configuração da turma causou uma inquietude pedagógica no sentido de 

que era preciso reorganizar o trabalho de forma a contemplar a todos, não na perspectiva de torná-

los únicos, mas de abranger suas especificidades, conscientizando as crianças a reconhecer os seus 

próprios preconceitos e trabalhar para o enfrentamento desses estigmas e estereótipos que permeiam 

as salas de aula e geram indisciplina e violência verbal e física, dificultando a aprendizagem. 

Neste sentido, podemos entender ainda mais, que a escola sempre teve dificuldade em lidar 

com o que é diferente, buscando a padronização dos comportamentos, e, que o grande desafio que a 

escola está chamada a enfrentar, segundo Moreira e Candau (2003, p.161), é abrir espaços para a 

diferença e para o cruzamento de culturas. 

No segundo ano do Ensino Fundamental, o trabalho foi todo mediado pela literatura infantil, 

tendo como fio condutor as produções da escritora Ana Maria Machado articulado às distintas 

releituras de Chapeuzinho Vermelho.  

No terceiro ano do Ensino Fundamental, momento de consolidação das habilidades de 

leitura e escrita (final do ciclo de alfabetização), desenvolveu-se um trabalho numa perspectiva de 

aprendizagem contínua. A turma ganhou um novo desenho com a inserção de alunos 

multirrepetentes (alunos que cursaram mais de uma vez a mesma série, entrando em defasagem 

idade-série) do terceiro ano, logo um novo ritmo de ensino-aprendizagem se impôs (LIMA, 2016). 

Alguns autores brasileiros eram bem familiares à turma devido a um trabalho desenvolvido 

pela sala de leitura da escola e pelos profissionais que atuaram com a turma desde a Educação 

Infantil. Assim, a escolha das autoras para desenvolver o projeto de leitura aconteceu por escolha 

dos alunos mediante apresentação prévia de alguns autores, considerando o acervo da escola. 

No primeiro semestre, buscou-se conhecer as leituras de algumas obras da escritora Ruth 

Rocha. Histórias que abordam temáticas como solidariedade, diferentes configurações familiares, 

amizade, classes sociais, identidade, personalidade, múltiplas culturas e tecnologia. 
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Pesquisar a história de vida culminou na construção da árvore genealógica dos alunos, com 

ajuda da família, e na autobiografia ao final do semestre.  Vale ressaltar que nem todas as leituras 

realizadas, ora pelo professor ora pelo aluno, tinham a obrigatoriedade de serem sistematizadas com 

atividades.  

As histórias eram contadas pelo professor e também pelos alunos, geralmente nos primeiros 

tempos de aula, quase sempre em roda para possibilitar a troca e o diálogo entre as crianças. O livro 

Quem tem medo do ridículo, por exemplo, trouxe uma conversa peculiar sobre aceitação pessoal e 

identidade e do quanto eles se limitavam no vestir, no falar para pertencer aos grupos. Um exemplo: 

um aluno negro sempre usava bonés quando modificava seu estilo de cabelo e geralmente ficava 

muito constrangido pelos comentários dos colegas. Um dia chegou com um penteado novo, afro. 

Naquele dia, ele não queria entrar na sala. Mas, a partir de falas como, seu cabelo é lindo, não 

importa o seu estilo, a sua cor…” o aluno foi encorajado pelos colegas. Tais atitudes foram 

transformadas a partir de leituras como a do livro mencionado acima e dos frequentes debates. 

Em outro semestre, a autora em estudo foi Eva Furnari. Suas criações originais e seu modo 

de conceber seus personagens e histórias cativaram o interesse do grupo pela leitura. O livro tem 

como enredo a história de um coelho escritor que tem orelhas diferentes e por isso, desde a infância, 

passa por situações de constrangimentos. Essas experiências da infância refletem em sua vida 

adulta. 

O livro era lido geralmente às sextas feiras em rodas de leitura e progressivamente foi 

discutido a exclusão social na vida adulta do personagem, seus traumas da infância ocasionados 

pelos colegas, inclusive doenças decorrentes desses traumas. Após a leitura, as crianças traziam 

relatos pessoais e suas impressões sobre o texto, opinando e argumentando. Os registros eram 

elaborados através de reescritas, pesquisas, brincadeiras, desenhos e dança, culminando na mostra 

de trabalhos do semestre.  

Convém ressaltar que, durante todo o projeto, era abordado algum gênero textual citado ao 

longo da história e marcações próprias de alguns desses gêneros como: dedicatória, autobiografia, 

manual de instruções, carta, poema, títulos, telegrama (WhatsApp), bula, fábula, conto de fadas, 

nota de rodapé, receita culinária, lista, cartão postal, bilhete, partitura musical, provérbio, etc. 

A participação de outros profissionais foi introduzida diante da riqueza dos diálogos e dos 

questionamentos que surgiam. A turma, então, com a mediação da professora, redigiu e-mails para 

convidar uma psicopedagoga. Em seguida, surgiu a proposta de recebê-la com um café da manhã e 

para que isso acontecesse, os representantes da turma organizaram uma lista com itens para o café e 
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cada aluno foi indicando o que pretendia levar. Mas, eles precisavam de uma autorização dos pais, 

portanto, os alunos, com mediação da professora, escreveram um pequeno texto aos pais 

convidando-os a contribuir para o café da manhã. Essa profissional foi indicada, por ser contato 

profissional, por uma das funcionárias da escola e durante sua intervenção conversou sobre o 

bullying por meio de dinâmicas coletivas. 

Durante o projeto, notou-se um crescente desenvolvimento das habilidades e competências 

de leitura e escrita principalmente, a habilidade de expressar e argumentar suas ideias e opiniões e 

de ouvir o outro, experimentadas cotidianamente nas rodas de conversa. 

Ao término do ano letivo, constatou-se pelos alunos e pelos pais dos alunos uma mudança 

significativa no relacionamento e no clima da sala de aula. Via-se mais respeito e gentileza. A 

leitura tornou se uma necessidade para os alunos e nos momentos como intervalo e descanso, eles 

escolhiam, por vontade própria ler algum texto ou livro. Muitos criaram a prática de levar livros 

cotidianamente para ler em suas casas. 

Com o fechamento da leitura do livro, registros orais importantes foram feitos, 

principalmente pela ida diária dos personagens à casa dos alunos. Entre esses registros, a fala de um 

aluno com defasagem idade-série que tinha questões de saúde que impactavam seu 

desenvolvimento e autoestima, surpreendeu. No primeiro dia de aula o aluno afirmou, 

categoricamente, que não conseguia aprender. Ao final do ano letivo, observou-se que ele avançou 

bastante na leitura e na escrita e com mais entrosamento e segurança afirmou: “Tia, eu estou lendo 

tudo que eu vejo. Eu quero ler tudo”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto O Outro entrou na roda apresenta a discussão das diferenças de forma lúdica por 

meio da literatura infantil e contribui para a formação das crianças numa perspectiva emancipatória, 

crítica e baseada em valores humanos. Para tanto, o projeto buscou abordar a temática da diferença 

no contexto escolar, significando as experiências a partir da vivência dos alunos. 

Um currículo e uma pedagogia da diferença deveriam ser capazes de abrir o campo da 

identidade para as estratégias que tendem a colocar seu congelamento e sua 

estabilidade em xeque[...]estimular, em matéria de identidade, o impensado e o 

arriscado, o inexplorado e o ambíguo, em vez do consensual e do assegurado, do 

conhecido e do assentado. Favorecer, enfim, toda a experimentação que torne difícil o 

retorno do eu e do nós ao idêntico. (SILVA, 2014 p.100) 
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Contudo, esse trabalho ainda está em busca de novos meios para reinventar a escola, para 

construir formas diferenciadas de conhecimentos e propostas pedagógicas, que procurem 

desenvolver caminhos alternativos inclusivos, buscando assim, dar conta dos enormes desafios 

pelos quais a escola de hoje passa. (CANDAU, 2000) 

Importante ressaltar que a prática docente precisa sempre refletir o seu papel e a sua visão 

diante do mundo atual. Nada mais significativo do que observar que dentro do universo escolar, 

novas organizações e processos de aprendizagem devem estar a serviço de práticas inovadoras e 

capazes de criar constantemente novos espaços e formas de se construir o conhecimento.  

Nesse sentido, conforme aponta Candau (2018),  que projeto O outro entrou na roda parte da 

compreensão de que trabalhar com a diferença tendo a literatura infantil como pano de fundo, só 

contribui de maneira significativa para contemplar um universo infantil que valorize o lúdico, o 

reconhecimento da identidade, o respeito à liberdade individual e do outro, assim como, 

compreender que a reflexão sobre a diferença pode promover uma consciência inclusiva e que seja 

reconhecida e valorizada por todos. 

Portanto, o uso de diferentes linguagens e narrativas trouxeram a possibilidade de ir ao 

encontro de cada um e respeitar os ritmos de aprendizagens, suas infinitas possibilidades de 

construir conhecimentos e identidades, buscando formas tolerantes de se relacionar com o mundo a 

sua volta. 
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Resumo 
Este trabalho tem como principal objetivo apresentar um relato de experiência pedagógica em uma 
turma de terceiro ano do ensino fundamental, com vinte e oito alunos, desenvolvido a partir da 
iniciativa da professora regente dessa turma. Este projeto foi proposto para estimular os hábitos de 
leitura e escrita, consolidar os processos de alfabetização e, sobretudo, melhorar o relacionamento 
marcado por conflitos provenientes do não entendimento das diferenças. Por isso, foi pensado tendo o 
mundo da literatura infantil como uma trilha de possibilidades para explorar as competências e 
habilidades relacionadas aos gêneros textuais, linguagens orais e escrita por meio de rodas de conversa. 
Esse projeto, também, visa trazer a concepção de leitura como atividade de prazer e fruição, ou seja, o 
lugar da fantasia e do possível.  

Palavras-chave: literatura infantil, leitura e escrita, gêneros textuais, diferença 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade do risco (BECK, 2010) deflagrou uma crise que se manifesta em diferentes 

dimensões. A passagem para o mundo contemporâneo, o posicionamento dos seres humanos no 

centro do universo (antropocentrismo), impulsionou o estabelecimento de uma visão de mundo 

reducionista, cartesiana, determinista, disjuntiva (MORIN, 2011), que não mais se sustenta. Todos 

os dias as pessoas são alertadas por diversos meios de comunicação sobre as emergências 

climáticas, perdas de vidas marinhas e terrestres, ondas de violência motivadas por profundos 

desequilíbrios sociais, etc. Nos próximos anos, o planeta Terra poderá entrar em um colapso, 

conforme tão bem descreve Taibo (2019), tendo em vista que a qualidade de vida humana está 

comprometida e os desequilíbrios ambientais ameaçam toda biodiversidade. 

 Além disso, o Brasil vive hoje mais do que nunca uma conjuntura política, econômica, 

social, cultural e consequentemente ecológica que estimulam os conflitos já evidenciados, 

retrocedendo o que se havia avançado e acelerando o processo de destruição socioambiental 

intensificada pela desigualdade social. Neste contexto, torna-se importante sublinhar que o papel da 

educação escolar na formação dos sujeitos é indiscutível e provocá-la a assumir a tarefa desafiadora 

de trazer para as salas de aulas novas abordagens epistemológicas para o desenvolvimento da 

educação ambiental é indispensável. Sob este argumento, entendemos a Educação Ambiental como 

um projeto de cidadania, pois ampliada, a dimensão ambiental nos processos educativos propõe 

uma mediação com alto grau de potencialidade para repensar a constituição e a dinâmica das 

sociedades (CARVALHO, 2004). 

 Neste tear, a presente reflexão propõe reafirmar o papel social do processo de escolarização 

a partir do olhar sobre as contribuições da Filosofia para o desenvolvimento da Educação 

Ambiental, considerada aqui, como uma educação comprometida política e ideologicamente com a 

formação da cidadania reflexiva, crítica e atuante. Neste sentido, compreende-se que a Educação 

Ambiental, desenvolvida com as contribuições da Filosofia, é capaz de operar mudanças 

significativas para formação dos sujeitos aprendentes, pois os seres humanos não são somente seres 

que pensam, mas são também seres que agem (CHAUI, 2000). 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1290 

A CONTRIBUIÇÃO DA FILOSOFIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NA ESCOLA 

A humanidade vivencia hoje um contexto de crise das múltiplas relações, entre elas do ser 

humano consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente. Este cenário passa a exigir da 

educação, que aqui é entendida como uma prática social (BRANDÃO, 1981, FREIRE, 1996, 

ZABALA, 1998), que se assuma o desafio de elevar a compreensão humana dos problemas do 

mundo. Elevar a compreensão dos seres humanos sobre a realidade e os problemas vividos se faz 

necessário, pois a incompreensão humana não só é prejudicial para a vida humana, mas tem 

potencial para deteriorar todo planeta (MORIN, 2015). 

Os sistemas de ensino desempenham um papel central na formação da sociedade para 

superação dos conflitos que balizaram a crise atual, pois a educação sempre teve como objetivo a 

formação de um ideal social. Brandão (1981) afirma que ninguém escapa a educação, pois nossa 

vida está envolvida com ela, não havendo outra forma de pensar em vida sem pensar em educação, 

tendo em vista que a “a educação nos invade a vida” (IDEM, p. 8). Nesta mesma perspectiva, o 

autor ressalta que a força da educação está em construir outros tipos de sociedade. Para isto, a 

escola deveria contribuir para a formação de sujeitos aptos a compreender as complexidades 

humanas, sociais e planetárias, sendo capaz de enfrentar as incertezas do nosso destino (MORIN, 

2015). 

A escola é uma instituição de ensino que toma como base os referentes pedagógicos, nos 

quais o processo de ensino e aprendizagem é estimulado coletivamente, e se realiza de forma 

especializada e planejada, sistemática e com intencionalidades bem definidas. Sendo assim, ela é 

capaz de incorporar nos sujeitos culturas e contribuir efetivamente na construção de valores sociais. 

Também é reconhecida e legitimada como instituição que socializa saberes, que amplia a 

participação na vida pública, democratiza conhecimentos, com finalidades de preparar os sujeitos 

para o exercício da cidadania (BRASIL, 1996), carregando um alto potencial formador e 

transformador de sociedade. Nesta reflexão, reconhecemos a escola como um espaço privilegiado 

para o desenvolvimento da Educação Ambiental, pois “toda relação humana com a natureza sempre 

foi mediada pela educação” (MAIA, 2011, p. 17). 

 A sociedade contemporânea, norteada pela consolidação do modelo de desenvolvimento 

capitalista, bem como pelo princípio filosófico cartesiano, racionalista e pela ética antropocêntrica 

(TOZONI-REIS, 2004), toma como base um conjunto de valores que penetraram profundamente 

nas percepções de vida das pessoas, determinando como o ser humano se vê em relação ao mundo.  
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A partir desta visão, a humanidade passou a se reconhecer como superior a todas as outras coisas 

(FESTOZO, TOZONI-REIS, 2011) e esta posição contribuiu para a geração da crise ecológica 

atual. Neste viés, compreendemos que a educação desenvolvida na escola pode trazer inúmeras 

contribuições para a transformação destes valores e para compreensão do papel dos seres humanos 

no processo de degradação ambiental do planeta. 

 Estabelecer outra cultura social e outra filosofia de vida se torna mais possível se a escola 

assumir o desafio de superar a crise de seu tempo. Desta forma, entendemos que a Educação 

Ambiental é uma prática pedagógica cotidiana fundamental, conforme aponta Carvalho (2004) ao 

dizer que a Educação Ambiental é uma educação radical, capaz de provocar profundos processos de 

formação nos sujeitos e em seus novos modos de ser, compreender e se posicionar perante si 

mesmo e os outros. 

 A Educação Ambiental é educação, portanto, é modo de intervir nos sujeitos para que estes 

possam compreender e depois transformar a realidade (FREIRE, 1996). Nesta perspectiva Morin 

(2015) contribui ao dizer que a educação: 

“poderia formar adultos capazes de enfrentar seus destinos, mais aptos a expandir seu 

viver, mais aptos para o conhecimento pertinente, mais aptos a compreender as 

complexidades humanas, históricas, sociais, planetárias, mais aptos a reconhecer os 

erros e as ilusões no conhecimento, na decisão e na ação, mais aptos a se 

compreenderem uns aos outros, mais apto a enfrentar as incertezas, mais aptos para a 

aventura da vida” (MORIN, 2015, p. 68) 

 Se todos os dias os alarmes confirmam que a sociedade padece e que o destino da 

coletividade da vida em sua diversidade é incerto, todavia é certo que a sociedade precisa 

descontruir a filosofia cartesiana utilitarista e disjuntiva e construir uma nova filosofia de vida rumo 

as “transformações sociais necessárias à vida em sua pujança e diversidade” (LOUREIRO, 2019, p. 

94). Assim, reconhecemos que a Filosofia é uma forte aliada da Educação Ambiental, já que se trata 

de uma aprendizagem radical que visa à construção de modos de ser e de agir em tempos de crise. 

 Para entender porque reconhecemos que a Filosofia pode trazer contribuições para o 

desenvolvimento da Educação Ambiental na escola, recorremos ao livro Convite à Filosofia, de 

Marilena Chaui. Nesta obra a autora declara que embora a Filosofia não se defina por um único 

olhar e tampouco uma única serventia, ela essencialmente serve para que os sujeitos possam 

questionar aspectos sobre a sua existência, crenças, comportamentos, sentimentos, ideias e valores 

de tal forma que as coisas que se manifestam e são determinadas, não sejam aceitas sem a reflexão. 
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 As indagações realizadas pelos indivíduos são denominadas por atitudes filosóficas. As 

atitudes filosóficas questionam o quê, o como e o porquê das coisas, das atitudes e dos valores. 

Estas interrogações são indispensáveis para investigar e compreender a nós mesmos, os outros e as 

relações, pois é através “da atitude filosófica que se constitui o que chamamos de atitude crítica e 

pensamento crítico” (CHAUI, 2000, p. 9). Além disso, a autora enfatiza que “a atitude filosófica 

inicia-se dirigindo essas indagações ao mundo que nos rodeia e as relações que mantemos com ele” 

(IDEM, p. 2000, p.12).  

 É reconhecido que a crise socioambiental é fruto da ação degradante do homem com o meio 

ambiente e que a Educação Ambiental surge exatamente da necessidade de superar as relações 

humanas, que neste momento histórico é marcada pela desordem. Podemos afirmar que a Filosofia 

é um referencial essencial para orientar o desenvolvimento da Educação Ambiental na escola, visto 

que a Filosofia se realiza como reflexão dos valores éticos, políticos, artísticos e culturais, bem 

como procura descrever a relação do ser humano com o mundo, do ser humano consigo mesmo e 

com os outros (CHAUI, 2000).   

De acordo com a mesma autora, a Filosofia está voltada para:  

a investigação sobre o mundo natural e o mundo histórico (ou humano) num momento 

muito preciso: quando perdemos nossas certezas cotidianas e quando as ciências e as 

artes ainda não ofereceram outras certezas para substituir as que perdemos. 

Em outras palavras, a Filosofia se interessa por aquele instante em que a realidade 

natural (o mundo das coisas) e a histórica (o mundo dos homens) tornam-se estranhas, 

espantosas, incompreensíveis e enigmáticas, quando o senso comum já não sabe o que 

pensar e dizer e as ciências e as artes ainda não sabem o que pensar e dizer. (IDEM, 

p.16) 

A humanidade sofre e vive um período incerto, os problemas socioambientais diariamente se 

intensificam. Como afirma Loureiro (2019, p. 93), são “tempos históricos de agudas crises 

societárias”. As emergências sociais e ambientais se manifestam e comprometem não só a 

qualidade de vida humana, mas também a manutenção de toda biodiversidade, que clamam por 

outras explicações, outra orientação filosófica, uma nova filosofia de vida, capaz de reorientar o 

pensamento e a ação humana. 

Tozoni-Reis (2004) considera que os valores culturais e valores filosóficos também são 

apontados como responsáveis pela crise ambiental. Neste contexto, a Educação Ambiental aliada a 

Filosofia vem a ser uma alternativa que visa superar a “crise civilizatória, crise dos referenciais 
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epistemológicos, filosóficos e políticos que vem sustentando a modernidade” (TOZONI-REIS, 

2004, p. 10). Destaque vale para o fato de que ambas propõem a construção do conhecimento 

baseado no questionamento, na análise e na reflexão sobre a realidade e uma revisão do sentido da 

vida humana em suas múltiplas relações. 

CONCLUSÕES 

A humanidade está a viver a emergência de uma nova identidade de cidadania terrestre 

(MORIN, MOTTA, CIURANA, 2003) e os sistemas de ensino formais, representados 

principalmente pelas escolas, encontram-se inseridos em um contexto complexo de crises múltiplas, 

que são oriundas de um modelo de pensamento e de desenvolvimento que na contemporaneidade se 

apresentam insustentáveis, exigindo novas leituras sobre a vida em sua diversidade. A escola, 

responsável pela educação dos povos através da difusão de conhecimentos históricos, sociais e 

científicos, está sendo provocada a assumir a tarefa de trazer contribuições significativas para a 

transformação dos indivíduos e consequentemente da sociedade. Assim, é preciso educar as 

crianças, jovens e adultos para a superação dos conflitos socioambientais planetários. 

A Educação Ambiental é uma forma de educar a partir da compreensão da realidade, de seus 

problemas e das possíveis alternativas de organização social.  Portando, defendemos que os 

sistemas de ensino ocupam um papel central na formação da sociedade para reconhecer, refletir e 

compreender os problemas emergentes, estes que são frutos da filosofia de vida humana 

inconsciente, cega e irresponsável (MORIN, 2011).  

A educação, entre tantas atribuições, poderia assegurar que todos os sujeitos construam 

conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável (ONU, 

2015). A Educação Ambiental, frente aos conflitos socioambientais, frutos da maneira de pensar e 

agir no meio ambiente, orientada pela filosofia vem a ser uma possibilidade para o estabelecimento 

de novas relações entre os seres humanos consigo mesmo, com o outro e com a natureza. 

Desta forma, reconhecemos que a escola é um espaço de formação individual e coletiva, um 

lugar indispensável para construir indagações filosóficas necessárias a uma nova e necessária visão 

do mundo e da vida, conforme apontam os fundamentos e o ideário da Educação Ambiental.  
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Resumo 

A sociedade global vivencia um período histórico marcado por desordens e incertezas em relação às 
noções de civilidade e os limites de sustentabilidade da vida no planeta. Em tempos de profundas crises 
societárias, reflexo de uma crise de pensamento humano com impactos sociais e ecológicos, a escola 
pública se configura em um espaço de luta e de possível resistência. Com os desmontes e os retrocessos 
na educação brasileira, provocados pela atual conjuntura política, cabe repensar como a escola, 
instituição reconhecida como espaço privilegiado para a socialização de saberes construído social, 
histórico e cientificamente pode, a partir de suas ações, contribuir para o estabelecimento de novas 
possibilidades de ser e estar no mundo. Neste contexto, tomamos como recorte para esta discussão a 
potência da Educação Ambiental como campo de problematização da realidade e anúncio de novas 
perspectivas socioambientais. O trabalho é de natureza teórica e estabelece um diálogo entre autores 
que reconhecem a função social da educação e da prática educativa, e teóricos do campo da Educação 
Ambiental para um debate com a obra “Convite à Filosofia” de Marilena Chaui. Este escrito propõe 
reavivar as discussões sobre o papel da escola em relação aos conflitos vividos e evidenciar as 
contribuições da filosofia como referencial para o desenvolvimento da Educação Ambiental, já que 
transformar os modos de vida da sociedade é mais que uma exigência, é também uma emergência. 
Nesta perspectiva, acredita-se que a educação e a filosofia possuem um conjunto de relações que 
podem estimular os sujeitos à adoção de atitudes filosóficas e ecológicas ao longo de sua vida, através 
de uma formação comprometida com a cidadania crítica, reflexiva e atuante, para que individual e 
coletivamente sejam capazes de questionar a realidade e construir um novo pensar e agir para a 
superação da crise socioambiental.  

Palavras-chave: Filosofia; Educação Ambiental; Escola. 
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INTRODUÇÃO 

 Podemos dizer que a cultura ocidental está carregada de informações e costumes 

antropocêntricos aliados ao especismo, ou seja, à subjugação de um ser devido a sua espécie. Essa 

realidade reforça o viés em que animais são vistos unicamente como seres não humanos, porém 

úteis ao homem. Por outro lado, diversas pessoas têm adotado estilos de vida específicos em busca 

de mitigar ou abolir os maus tratos a esses animais. Entre essas possibilidades de olhares para os 

animais está o veganismo, que procura excluir - na medida do possível e praticável - todas as 

formas de exploração e de crueldade com os animais, seja para alimentação, vestuário ou qualquer 

outro propósito. 

 As instituições escolar e familiar, como primeiros ambientes de socialização da criança, 

constituem fator crucial em seu desenvolvimento, uma vez que possibilitam a construção do 

conhecimento cultural de acordo com cada ambiente. A escola tende a desenvolver aspectos sociais, 

intelectuais, culturais e, para Carvalho (2006, p. 1): 

 É neste sentido que se pode falar, globalmente, de uma cultura, que se cria e preserva 

através da comunicação e cooperação entre indivíduos em sociedade e, 

especificamente, numa cultura escolar, isto é, num conjunto de aspectos, transversais, 

que caracterizam a escola como instituição.  

 As relações de poder entre as estruturas sociais são tais que contribuem inclusive para a 

formação de hábitos alimentares das crianças, por exemplo durante a merenda oferecida nas escolas 

e as conversas entre os docentes e os estudantes. Para Joy (2014), a razão de, dentre milhares de 

espécies animais, sentirmos repugnância ante a ideia de comer a grande maioria, com exceção de 

uma pequena parte, se deve em grande parte pelo que apreendemos a partir dos ideais dominantes 

compartilhados e presentes na cultura em que estamos inseridos.  

 Schmitz et al (2008) discursam sobre o papel do professor como facilitador, utilizando 

ferramentas de ensino a favor da contestação, incorporando-as ao seu fazer pedagógico e 

construindo transversalmente ações tanto dentro quanto fora da sala de aula, a fim de pensar essa 

questão. Trindade (2014), mostra que um número de docentes busca, de certa forma, enfrentar o 

tabu que representa a ideologia carnista, como é o exemplo do filósofo Leon Denis, que considera 

ser o trabalho político-pedagógico crítico-ideológico formal em torno do veganismo a única forma 

de combate ao especismo na escola. 
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A questão animal, abordada pelo veganismo, é ampla e envolve a empatia com os animais 

não humanos, sua relação com as reservas de água no planeta, preservação do meio ambiente e da 

vida selvagem, fome no mundo, questões religiosas, quesito saúde e também preocupação pelo 

sentimento de compaixão do ser humano como um todo. Diante desse contexto, propomos olhar 

para a Educação em Ciências em suas articulações com o veganismo e a questão animal, ou seja, à 

forma como os animais são vistos pelos seres humanos de maneira global. 

PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 A problemática e questão que nortearam este estudo - parte de um trabalho mais amplo de 

mestrado - foram: “Se e de que forma a filosofia vegana e a questão animal são abordadas nas 

pesquisas voltadas para Educação Básica na área de Educação em Ciências?”. Para tanto, 

realizamos uma revisão na literatura em periódicos e eventos cujos temas abarcam, 

prioritariamente, Educação, ensino, ambiente, ciências sociais, saúde, comunicação, ciências, 

interdisciplinaridade e Educação Ambiental. Os periódicos e eventos selecionados foram: Ambiente 

& Sociedade; Cadernos de Pesquisa; Ciência & Saúde Coletiva; Pro-Posições; Interface - 

Comunicação, Saúde, Educação; Ciência & Educação; Revista Brasileira de Pesquisa em Educação 

em Ciências; Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências; Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências - ENPEC; Encontro Nacional de Ensino de Biologia - ENEBIO; Encontro 

Pesquisa em Educação Ambiental - EPEA. 

 O período da busca foi de 2003 - ano de fundação da Sociedade Vegetariana Brasileira, dada 

sua importância para o movimento animal no Brasil - a 2017. Os termos de busca para os trabalhos 

foram: (i) animais, (ii) alimentação e (iii) veganismo, todos eles em suas flexões de gênero e 

número. Para a seleção, buscamos os termos nos títulos, resumos e, quando necessário, por meio da 

leitura na íntegra, sendo selecionadas 38 publicações cujos trabalhos estavam voltados para a 

Educação Básica, quer seja para atividades em sala de aula, espaços não formais ou formação de 

professores. 

RESULTADOS E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 Após a leitura na íntegra dos artigos selecionados, criamos sete categorias construídas com 

aportes teóricos e metodológicos na Análise de Conteúdo de Bardin (2016, p. 147), para a qual “As 

categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no 

caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das 
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características comuns desses elementos.” Para fins de análise, no presente trabalho exploraremos 

as categorias “O veganismo na Educação Básica”, na qual foi classificado apenas um estudo, e 

“Tópicos sobre animais”, na qual foram classificados sete estudos. Escolhemos apenas duas 

categorias por se relacionarem mais fortemente à questão e objetivos do estudo e devido às 

dimensões para submissão de trabalhos propostas pelo evento. 

Realizando uma análise em conjunto, vemos que entre os oito trabalhos selecionados estão 

estudos teóricos e empíricos, que pesquisaram em espaços formais e não formais de educação, na 

análise de livros didáticos, nas etapas de escolaridade que vão dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental ao Ensino Médio, além daqueles que trazem reflexões à formação de professores para 

a Educação Básica, tanto especificamente voltados à Educação Ambiental quanto voltados ao 

Ensino de Ciências como um todo, com foco nas disciplinas escolares de Ciências e Biologia. 

 Na primeira categoria - O veganismo na Educação Básica - encontramos apenas o estudo de 

Menezes et al (2017), publicado nos anais do XI ENPEC, no qual os autores abordam a 

possibilidade de se utilizar canções e videoclipes em atividades educativas na Educação Básica, 

privilegiando o lúdico, dialogismo e interações sociais pautadas na questão animal. Foi 

desenvolvido um projeto com estudantes de 6° a 9° ano, de uma escola da Zona Leste de São Paulo, 

que participaram de forma voluntária. Os autores apontam que as atividades permitiram trabalhar o 

veganismo, tema pouco comum nas escolas, tornando os estudantes mais motivados a estudar e 

debater tais questões. Nesse trabalho, a questão animal e o veganismo são abordados diretamente. 

 Na categoria Tópicos sobre animais, Santos e Bonotto (2011), publicado no VI EPEA, 

investigaram um projeto extracurricular ocorrido no ano de 2007 em uma escola de Ensino 

Fundamental de uma cidade do interior paulista. Foram coletados dados por meio de questionários, 

entrevistas e análise documental, sendo esta última feita a partir da análise de livros sobre a fauna 

produzidos por professores e estudantes dos primeiros anos do Ensino Fundamental, participantes 

do projeto. As autoras estudaram os valores atribuídos aos animais no ambiente escolar, 

evidenciando que o contexto complexo em que as relações se estabelecem é repleto de contradições, 

ou seja, enquanto alguns animais são explorados, outros são estimados. As autoras concluem que os 

docentes devem revisar e questionar os valores que trazem consigo a respeito dos animais e que 

apresentam às crianças em busca de evitar um trabalho que continue sedimentando as contradições 

da relação humano e não humano na escola. Neste trabalho, a forma como vemos e tratamos os 

animais não humanos, os sofrimentos que lhes infligimos, são problematizados. 
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Silva e Behrsin (2005), publicado nos anais do I ENEBIO, apresentam uma pesquisa com 

profissionais frequentadores de duas escolas próximas a um parque público em Niterói, RJ, onde é 

comum o abandono de ninhadas de gatos. As autoras aplicaram questionários e realizaram 

entrevistas com os sujeitos da pesquisa, e a partir dos resultados obtidos discutem a temática do 

abandono de animais em parques, ressaltando a compreensão de que as pessoas não se veem 

inseridas na natureza, mas como seres à parte. Silva e Behrsin (2005) apontam a necessidade de 

desenvolver projetos em Educação Ambiental para que se trabalhe a relação homem-ambiente, seus 

pontos culturais e psicológicos. Neste trabalho, os animais são apresentados, de certa forma, como 

uma “questão ambiental”, em que os gatos não são vistos como seres em si, mas como parte de um 

problema. 

 Diniz et al (2007), publicado nos anais do II ENEBIO, analisam o tema “animais 

peçonhentos” em livros didáticos de Ciências para a 6ª série do Ensino Fundamental. Buscam 

também, por meio da aplicação de um questionário, as concepções prévias de 32 crianças da 6ª série 

de uma escola privada no Rio de Janeiro a respeito desse tema. As autoras apontam que os 

estudantes apresentam definições incompletas e demonstram confusão a respeito da diferenciação 

entre animais venenosos e peçonhentos. O mesmo ocorre com esses conceitos quando são 

abordados nos livros didáticos. Neste estudo, os animais peçonhentos são apresentados, muitas 

vezes, como sendo seres úteis aos homens. 

 Machado e Silva (2010), publicado na Revista da SBEnBio como anais do III ENEBIO, 

pesquisaram a visão de alunos da 8ª série do Ensino Fundamental acerca da função dos animais na 

natureza, por meio de um questionário aplicado a 300 alunos de 03 escolas públicas de Curitiba, 

PR. As autoras discutem a visão antropocêntrica do ser humano de que os demais animais só serão 

úteis a partir do momento que lhes servirem diretamente. Os resultados da pesquisa mostram que os 

estudantes, no geral, ignoram sua função ecológica. Segundo as autoras, os professores devem 

desmitificar tais visões distorcidas e enriquecer o conhecimento ecológico. Os animais, nesse 

estudo, são percebidos como tendo uma função, não como seres de uma vida própria. 

 Lima e Freitas (2009), publicado no VII ENPEC, discutem, por meio de um trabalho 

teórico, a necessidade da exploração e manipulação de animais, como em práticas laboratoriais de 

dissecação e vivissecção, para a aprendizagem de conceitos zoológicos. Apontam que recursos 

como modelos, slides, filmes e softwares, além da contextualização, podem constituir estratégias 

significativas ao ensino de ciências no que diz respeito a conteúdos que envolvam os animais. Os 

autores apontam para a necessidade de formação de professores nesse tocante, nas instituições de 
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Ensino Superior, a fim de que docentes da Educação Básica não propaguem práticas que impõem 

crueldade aos animais, bem como paradigmas que os coloca como objetos. Os animais neste estudo 

são vistos como seres de direitos, principalmente por meio das diferentes legislações que o 

garantem. 

 Miyazawa et al (2015), publicado nos anais do X ENPEC, realizaram um estudo com 800 

estudantes de 45 turmas do 1º ao 9º ano para investigar seu conhecimento prévio sobre animais e 

plantas brasileiros, no âmbito de um projeto de Educação Ambiental realizado em duas escolas 

municipais de São Roque, SP. As autoras ressaltam que a Educação Ambiental deve ser conciliada 

aos conteúdos curriculares da disciplina de ciências, valorizando exemplos nacionais e abordando 

dimensões culturais, econômicas e sociais da fauna e flora brasileiras. Os resultados demonstraram 

pouca valorização do conteúdo e necessidade do desenvolvimento de ações para reverter a situação 

atual. Também nesse trabalho, os animais são apresentados de forma naturalizada e sem 

problematizações a respeito de seu estar no mundo e das relações que os seres humanos 

estabelecem com eles. 

 Vidal e Bacic (2017), publicado no XI ENPEC, analisaram as visões dos estudantes de uma 

escola de Ensino Fundamental da cidade de Jacupiranga, SP, situada em uma região de Mata 

Atlântica impactada pela caça e apanha de animais, a respeito dessas atividades. Participaram do 

estudo 65 estudantes de sexto e sétimo ano do Ensino Fundamental que ilustraram, por meio de 

desenhos em grupos, frases relacionadas às leis de proteção aos animais silvestres. Ao todo, foram 

analisados 13 desenhos, nos quais os principais agressores foram homens e crianças, e as aves são 

os animais mais agredidos através, por exemplo, do uso de estilingue. Houve também 

representações da venda ilegal de peles, sendo que parte dos estudantes demonstra conhecer a 

consequente morte dos animais. Neste estudo, a questão animal em si não é problematizada e os 

animais são tratados de forma naturalizada, havendo um maior enfoque no que diz a legislação e na 

diferenciação entre animais domésticos e silvestres. 

CONCLUSÕES 

Ressaltamos alguns pontos que merecem destaque, como a ausência de publicações em 

periódicos. Os oito trabalhos selecionados foram publicados em anais de eventos nacionais, no 

período de doze anos - entre 2005 e 2017 - o que coloca a questão da continuidade dos estudos 

realizados. Faz-se necessária, por exemplo, uma investigação a esse respeito, a fim de determinar se 

foram trabalhos pontuais ou tiveram continuidade como projetos de pesquisa e posterior publicação 
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em periódicos. A continuidade das pesquisas é fundamental a fim de aprofundar o conhecimento 

sobre como a temática dos animais aparece e é abordada na Educação Básica. 

 Destacamos os estudos de Menezes et al (2017), Santos e Bonotto (2011) e Lima e Freitas 

(2009), que na totalidade de seus textos, quer nos aspectos teóricos, quer nos metodológicos e 

analíticos, abordaram os animais no papel de semoventes de direitos, como seres de uma vida e cujo 

valor não está atrelado ao ser humano. Dessa forma, tratam a questão animal de forma alinhada aos 

preceitos do veganismo, ainda que, muitas vezes, não explicitamente. 

 Já Silva e Behrsin (2005), Diniz et al (2007), Machado e Silva (2010), Miyazawa et al 

(2015) e Vidal e Bacic (2017) problematizaram questões importantes sobre como os conteúdos que 

dizem respeito aos animais são abordados. Porém, ainda corroboram com o ideal cultural por meio 

do qual os demais animais são vistos como seres sem consciência própria, mas voltados muitas 

vezes a atender aos interesses humanos. O estudo de Diniz (2008), particularmente o faz, ao 

relacionar diretamente os animais peçonhentos e sua utilidade ao homem, numa visão 

prioritariamente antropocêntrica. 

 Concluímos que há trabalhos já realizados com visões mais próximas ao movimento vegano 

na área de Educação em Ciências, nos quais a questão animal é considerada, o que vai além da 

visão antropocêntrica e cristalizada que os coloca como objetos. Ainda assim, há muito o que 

avançar e problematizar na área, o que inclui a necessidade de outros olhares para essa temática, 

assim como um aprofundamento dos trabalhos já existentes. 
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Resumo 

O presente trabalho, elaborado a partir de uma pesquisa de mestrado, apresenta uma análise das 
possíveis relações existentes entre o veganismo, a questão animal e a Educação em Ciências no 
contexto da Educação Básica. Partimos da compreensão de que não há Educação que não esteja imersa 
na cultura e no momento histórico nos quais se desenvolve e é praticada. Relacionamos essa 
compreensão com a questão animal, ideia ligada ao veganismo e que diz respeito à forma como os 
animais são tratados e pensados pelo ser humano de maneira global. Segundo essa compreensão, 
nossos pensamentos e atitudes em relação aos animais se devem em grande parte ao que apreendemos 
a partir dos ideais dominantes compartilhados e presentes na cultura na qual estamos inseridos e, por 
extensão, presentes também nas escolas. A fim de estudar como essas relações aparecem em pesquisas 
na área de Educação em Ciências, realizamos uma revisão na literatura, em periódicos e anais de 
eventos em Educação em Ciências e Educação Ambiental. Após seleção e leitura dos trabalhos e 
artigos, criamos sete categorias com base na Análise de Conteúdo, e os agrupamos de acordo com o 
foco de cada um. Como parte do resultado da revisão, exploramos aqui a análise das categorias “O 
Veganismo na Educação Básica” e “Tópicos sobre Animais”. Concluímos que, apesar de alguns 
trabalhos abordarem a temática dos animais como seres de direitos, a maior parte, apesar de 
problematizar questões importantes, aponta para o ideário especista, o que sugere a necessidade de 
mais pesquisas e também práticas que abordem a questão animal na Educação em Ciências.  

Palavras-chave: Veganismo; Questão animal; Educação em Ciências; Educação Básica 
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INTRODUÇÃO 

Este projeto refere-se à uma pesquisa que está sendo realizada junto ao Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências e Matemática (EDUCIMAT) do Instituto Federal do Espírito 

Santo (IFES). Por conta da metodologia adotada – a Aprendizagem Baseada na Resolução de 

Problemas (ABRP) - e pelo local em que a pesquisa se desenvolverá – um espaço de educação não 

formal – essa se insere na linha três desse programa: Educação não formal, diversidade, 

sustentabilidade, história e memórias no contexto da educação em Ciências e Matemática e é 

orientada pela professora Dra. Manuella Villar Amado. 

Busca-se com este trabalho formar indivíduos aptos a enxergar e interpretar as questões 

ambientais do mundo onde vivem, e capazes de promover mudanças visando a preservação da 

natureza para o presente e para as futuras gerações. Corroborando com Chassot (2011) espera-se 

que, com este fazer pedagógico, os estudantes possam tornar-se agentes de transformações - para 

melhor - do mundo em que vivem. 

Diante do exposto aqui, espera-se com essa pesquisa responder à seguinte pergunta: Como a 

abordagem da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas pode ser utilizada para discutir 

questões socioambientais de uma unidade de conservação de Mata Paludosa para promoção da 

Alfabetização Científica? 

Para isso, o objetivo geral desta pesquisa é verificar como a abordagem da Aprendizagem 

Baseada na Resolução de Problemas (ABRP) num espaço não formal de educação pode ser 

utilizada para discutir questões socioambientais com alunos do Ensino Fundamental para promover 

sua Alfabetização Científica. Por sua vez, os objetivos específicos são: verificar as potencialidades 

do Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) da Mata Paludosa, como espaço não formal de educação, na 

perspectiva da Alfabetização Científica; planejar uma proposta de intervenção didática e construir 

um cenário problemático no âmbito da ABRP, a partir de questões socioambientais no REVIS da 

Mata Paludosa, a ser aplicado neste espaço de educação não formal; validar a proposta de 

intervenção e aplicar a metodologia a um grupo de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Belmiro Teixeira Pimenta; e produzir 

um guia didático para implementação da ABRP no espaço do REVIS direcionado à Alfabetização 

Científica para a Educação Básica. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Para discutir os desafios das questões socioambientais na educação, utilizamos como 

referencial teórico as contribuições de Paulo Freire. Na sequência, refletimos sobre a importância da 

articulação entre a educação formal e a não formal, sob o ponto de vista de Maria da Glória Gohn. 

Analisaremos, também, os referenciais teóricos da Alfabetização Científica, como Attico Chassot, 

Lúcia Helena Sasseron e Ana Maria Pessoa de Carvalho, relacionando-os à educação não formal e 

às questões socioambientais. Por fim, apresentamos brevemente o histórico da metodologia da 

ABRP, suas principais características e potencialidades para o ensino de Ciências, utilizando como 

referencial teórico principal os textos de Clara Vasconcelos e Manuella Amado. 

Paulo Freire (2019), afirma que quanto mais exercitemos nos educandos o arquivamento dos 

depósitos que lhe são feitos, tanto menos estes desenvolverão em si a consciência crítica de que 

resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele. Diante disso, cabe a nós, enquanto 

educadores, refletir com nossos alunos sobre a educação “bancária” e sua abordagem limitadora. 

Além disso, falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem-comportado, ou 

dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos educandos, vem sendo, 

realmente, a suprema inquietação da educação (FREIRE, 2019). O processos educativo quando 

desconectado da realidade, das vivências dos alunos, torna-se insignificante, portanto, incompatível 

com a aprendizagem significativa de conteúdos escolares. Pretende-se com este trabalho criticar a 

concepção bancária, aquela na qual a educação é vista como o simples ato de depositar, transferir, 

valores e conhecimentos e contribuir para a busca de um processo educativa mais contextualizado e 

real, que valorize o meio em que os estudantes estão inseridos, seus conhecimentos prévios e 

anseios em relação ao futuro. 

A tendência dos educadores-educandos como dos educandos-educadores é estabelecerem 

uma forma autentica de pensar e atuar, ou seja, pensar-se a si mesmos e ao mundo, 

simultaneamente, sem dicotomizar esse pensar da ação (FREIRE, 2019). Remete-se portanto, ao 

conceito de práxis, que nasce da relação homem – natureza, onde a ação humana é responsável por 

transformar o ambiente em que vive. Não há palavra verdadeira que não seja na práxis, somente a 

palavra verdadeira é capaz de transformar o mundo (FREIRE, 2019). 

Pensar em estratégias didáticas voltadas para a educação básica nos leva à situações em que 

é necessário despertar nos educandos o interesse e a engajamento, para que estes incorporem os 

ensinamentos no seu dia a dia e ajam como multiplicadores de ideias relacionadas ao meio ambiente 

e à sua preservação. Para Lobino (2014), a escola se constitui em um espaço com potencialidade 
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estratégica, capaz de articular diferentes saberes, os quais podem ser difusos e até contraditórios, 

sistematizando uma nova cultura. Porém, é em um ambiente diferenciado, extra muros escolares, 

que a construção do conhecimento prático pode ocorrer com maior eficiência, dada a relação direta 

do educando com o meio em que vive. 

Surge então a educação não formal, um área do conhecimento ainda em construção, onde se 

aprende “no mundo da vida”, por meio de processos de compartilhamento de experiências, 

principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas (GOHN, 2006). Além disso, essa é uma 

área que o senso comum e a mídia usualmente não vêem e não tratam como educação porque não 

são processos escolarizáveis (GOHN, 2009). Há portanto um certo preconceito e desvalorização 

dessa modalidade de educação, mas que aqui acreditamos ser essencial no processo de formação 

integral do indivíduo. 

Há na educação não formal, uma troca contínua de saberes, tanto dos indivíduos 

participantes do processo, quanto destes como meio em que tal processo ocorre. Estes espaços de 

educação não formal, segundo Gohn (2006), não se caracterizam pela disputa ou substituição dos 

espaços formais. Pelo contrário, são sua complementariedade. 

As aulas de Ciências em espaços de educação não formal, quando associadas ao espaço 

formal da sala de aula, se mostram uma metodologia um tanto quanto eficaz para promover a 

Alfabetização Científica, visto que, só é possível compreender e cuidar daquilo que se conhece. O 

processo de Alfabetização Científica é contínuo e transcende o período escolar, demandando 

aquisição permanente de novos conhecimentos (KRASILCHIK; MARANDINO, 2007). A Ciência 

é uma linguagem; portanto, ser alfabetizado cientificamente significa saber ler a linguagem em que 

está escrita a natureza (CHASSOT, 2003). Sasseron e Carvalho (2008) afirmam que a Alfabetização 

Científica deve ser uma forma de: 

[...] proporcionar oportunidades para que os alunos tenham um entendimento público 

da ciência, ou seja, que sejam capazes de receber informações sobre emas 

relacionados à ciência, à tecnologia e ao modo como estes empreendimentos se 

relacionam com a sociedade e o meio-ambiente, e frente a tais conhecimentos, sejam 

capazes de discutir tais informações, refletindo refletirem sobre os impactos que tias 

fatos podem gerar e levar à nossa sociedade e ao meio ambiente, e, como resultado de 

tudo isso, posicionarem-se criticamente frente ao tem. (SASSERON; CARVALHO, 

2008, p. 336) 
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A ABRP, de acordo com Vasconcelos e Almeida (2012), enquanto metodologia de ensino, 

inicia o processo com a apresentação de problemas reais, promovendo o questionamento e a procura 

de soluções por via autônoma, facilitando a aprendizagem de novos saberes, desenvolvendo o 

pensamento crítico e capacidades diversas. Utilizar a ABRP significa, portanto, partir de um 

problema inicial – que pode ser trazido pelo professor ou pode surgir de demanda dos alunos - e a 

partir daí, dar seguimento ao processo. A partir das conclusões e discussões surgidas pelo 

levantamento deste problema é que os conceitos são construídos e a aprendizagem ocorre. 

Na metodologia da ABRP, é a partir da situação concreta, do cotidiano dos alunos 

envolvidos, que são organizadas e desenvolvidas as práticas pedagógicas. Portanto, no processo de 

busca das temáticas a serem abordadas, deve-se priorizar aquelas que de fato abordem as vivências 

do aluno, que a tornem mais significante.  

METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. Essa pesquisa tem 

uma abordagem qualitativa pois apresenta, como proposto por Lüdke e André (2014), o ambiente 

natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; os dados 

coletados são predominantemente descritivos; a preocupação maior é com o processo e não com o 

produto; o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são pontos de destaque ao longo da 

pesquisa; e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Já o estudo de caso foi 

escolhido como tipo de abordagem pois esse trata de situações específicas, bem delimitadas e com 

contornos claramente definidos (LÜDKE & ANDRÉ, 2014). 

A pesquisa será dividida em três etapas: 

I) Caracterização dos espaços por meio de entrevistas com moradores da região, 

frequentadores e funcionários da REVIS, além de análise de documentos e visitas ao 

local; 

II) Planejamento do cenário e validação da ABRP pelos pares; 

III) Análise pedagógica segundo Bardin (2004) e da Alfabetização Científica por meio 

da aplicação de questionários com perguntas abertas a partir dos seus eixos 

estruturantes (SASSERON & CARVALHO, 2008). 

Os locais em que essa pesquisa será desenvolvida são o espaço de educação não formal do 

REVIS da Mata Paludosa e a EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta. A escolha destes espaços deveu-se 

ao fato da pesquisadora lecionar na escola em questão, além da proximidade geográfica entre eles e 
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da ausência de trabalhos na área da educação realizados na Unidade de Conservação. Ademais, 

vislumbra-se com esse trabalho a possibilidade de contribuir para que o REVIS seja melhor 

utilizado por outras escolas da região, não apenas como um espaço de laser, mas também como um 

local de formação cidadã integral no âmbito da educação não formal. 

A coleta e a análise dos dados ocorrerão de maneira simultâneas. Durante o 

desenvolvimento das metodologias da ABRP, serão realizadas observações, entrevistas, aplicação 

de questionários, dentre outras atividades que serão propostas e desenvolvidas ao longo do trabalho. 

O planejamento das atividades terá como eixo central temas socioambientais que partirão do 

interesse e das demandas vindas dos próprios alunos, levantadas a partir de uma primeira visita ao 

espaço não formal do REVIS. A partir daí, serão elaborados os cenários para execução da ABRP, 

que serão validados com base em um instrumento de análise, avaliação e validação do planejamento 

da ABRP elaborado por Amado (2014). 

As atividades ocorrerão tanto em visitas ao espaço não formal do REVIS, quanto em 

momentos de aulas teóricas, debates em grupo e outras análises feitas no espaço formal da EEEFM.  

Serão utilizados os eixos estruturantes da Alfabetização Científica de Sasseron e Carvalho 

(2008) para analisar se os alunos alcançaram a compreensão esperada dos conhecimentos 

abordados. Esses eixos ainda - a compreensão de conceitos científicos, da natureza das ciências e a 

das relações entre ciência e a sociedade - servirão de suporte para o planejamento das metodologia a 

ser aplicada. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se, como resultado dessa pesquisa, a elaboração de um guia didático que será 

disponibilizado on-line, no site do EDUCIMAT composto por: informações gerais do parque; 

descrição detalhada das potencialidades educativas do local, identificadas durante a pesquisa; 

imagens das atividades desenvolvidas com o protagonismo dos educandos do ensino Médio 

participantes do projeto; sugestões de atividades a serem desenvolvidas com outros estudantes da 

educação básica; e referências bibliográficas utilizadas para pesquisa durante a realização do 

projeto. 
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Resumo 

Este pôster apresenta uma pesquisa de dissertação de mestrado que está sendo desenvolvida junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito 
Santo, cujo objetivo é investigar o potencial pedagógico para a promoção da Alfabetização Científica 
do Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa, localizado no município de Vitória, Espírito Santo. 
Além disso, busca-se com este trabalho, contribuir para a formação de indivíduos capazes de enxergar e 
interpretar as questões ambientais do mundo onde vivem, e de promover mudanças visando a 
preservação da natureza para o presente e para as futuras gerações. A metodologia da Aprendizagem 
Baseada na Resolução de Problemas será utilizada para que estudantes do Ensino Fundamental da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Belmiro Teixeira Pimenta, localizada no município da 
Serra, reflitam sobre as temáticas socioambientais relacionadas à esse espaço de educação não formal. A 
pesquisa será qualitativa do tipo estudo de caso, dividida em três etapas: I) caracterização do espaço do 
Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa; II) planejamento do cenário e validação da proposta da 
Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas, segundo Vasconcelos e Amado; e III) análise 
pedagógica e da Alfabetização Científica, de acordo com Bardin e Sasseron & Carvalho, 
respectivamente. Espera-se com essa proposta uma maior motivação e participação dos sujeitos 
envolvidos em questões que envolvam os problemas socioambientais da região e, como produto final, 
propõe-se a elaboração de um guia didático contendo as informações levantadas sobre o Refúgio e 
sugestões de outras atividades passíveis de serem desenvolvidas nesse local com outros alunos da 
Educação Básica.  

Palavras-chave: Questões Socioambientais; Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas; 
Educação Não Formal; Alfabetização Científica. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento de problemas ambientais no planeta é uma preocupação da sociedade há 

décadas, porém, é fato que existe uma deturpação do papel do homem na sua relação com o 

ambiente (BARROS,2014). As condutas imprudentes e destruidoras do homem frente ao ambiente 

têm provocado uma grave crise civilizatória, que acomete tanto a saúde humana como animal e 

ambiental  . 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS,1946) “Saúde, é um completo bem-

estar físico, mental e social e não mera ausência de doença”. Este pensamento apesar de apresentar 

uma abordagem  multidimensional do conceito, que supera o ponto de vista curativo reducionista, 

ainda está pautado exclusivamente na ótica da saúde humana. Neste contexto, o bem estar humano 

individual e coletivo associado a   condições sociais, culturais e ambientais constitui a base para as 

políticas públicas em saúde coletiva e determina os conhecimentos transmitidos e discutidos no 

ambiente escolar sobre saúde.  

Ampliando o conceito de saúde, dentro de uma visão integrativa, cunhou-se no início do 

século XXI, o termo One Health ou  Saúde Única. Neste contexto, a saúde está inter-relacionada 

com o ambiente e a qualidade de vida planetária é o objetivo principal, ou seja, uma única saúde 

para um único planeta (GIBBS, 2014). Os seres humanos são cidadãos planetários, seres 

compartilhantes deste ambiente, cuidadores do ecossistema. Então, promover saúde única seria 

encontrar um novo equilíbrio na relação humano-humano e humano-natureza. (MELLO SILVA e 

GUIMARÃES, 2018). 

Para a reconstrução destas relações entre o homem consigo mesmo, com o ambiente e com o 

planeta são necessárias ações educativas transformadoras, que permitam esta mudança de 

paradigma. Acredita-se que seja possível através da educação ambiental crítica.  A escola poderá 

atuar na construção do conhecimento sobre saúde única, favorecendo a autonomia e o 

empoderamento da comunidade escolar, capacitando-a para o desenvolvimento de ações 

democráticas, sustentáveis e saudáveis dentro da realidade de seu território (CARDOSO, REIS, 

IERVOLINO,2008). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O conceito de saúde está intimamente relacionado a qualidade de vida, que se refere a 

parâmetros de conforto, tolerância individual e coletiva definidos por uma sociedade 
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(CARRAPATO,CORREIA,GARCIA, 2017).  Tanto a saúde como sua promoção estão relacionadas 

as ações do ser humano frente ao ambiente que vive, por isso é preciso sensibilizar a população, 

quanto a reciprocidade do cuidado humano-humano e humano-ambiental (BRASIL, 2002; MELLO 

SILVA e GUIMARÃES, 2018) 

A Promoção da saúde busca otimizar a qualidade de vida da sociedade para que os 

indivíduos tenham condições dignas e adequadas ao seu desenvolvimento, para isso suas ações tem 

a finalidade de potencializar a saúde da comunidade, incluindo a sociedade nos processos de 

tomada de decisões coletivas, a fim de que essas transformações sejam favoráveis ao bem-estar da 

população (FLEURY-TEIXEIRA et al., 2008). 

Uma das propostas de ações para a promoção da saúde é a criação de ambientes favoráveis a 

saúde. Neste cenário, o homem é considerado como responsável pelo cuidado do ambiente, com 

objetivo de obter qualidade de vida e saúde (CZERESNIA, FREITAS,2009). Então, para a 

promoção da saúde única, é preciso investir em estratégias educativas que provoquem uma reflexão 

crítica sobre o cuidado . Diante deste um mundo em constante globalização é preciso investir em 

uma educação de dimensão planetária que considerem fatores sociais e ambientais em um nível 

global (BOAVENTURA, 2009.Estas ações devem ser realizadas em locais como escolas ou outros 

espaços comunitários e deve ser popular e participativa para construção e reconstrução do 

conhecimento promovendo a autonomia (prática libertadora), cidadania, solidariedade e justiça 

social (BRASIL, 2007, FREIRE, 1989) 

One Education ou Única Educação, é um termo que faz analogia a One Health ou saúde 

única e a Educação Ambiental Crítica , proposto por MELLO SILVA E GUIMARÃES (2018), é 

uma ferramente voltada para ações integrativas e reúne em sua estrutura vertentes educacionais 

como Educação Ambiental Crítica, Educação Popular, Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável  com enfoque na Promoção da Sáude Única. Aborda de forma crítica, temáticas que 

articulam a interdependência  e as relações estabelecidas entre os serves vivos e  ambiente que 

vivem. Por ser considerada  sinônimo de educação cidadã e educação planetária, deve promover 

ações educativas voltadas para construção do pensamento crítico onde o homem possa repensar o 

seu papel enquanto cuidador do ambiente. Esta prática está baseada na teoria da complexidade de 

Morin (2000), pensamento histórico-crítico e dialético de Karl Marx, na educação libertadora de 

Paulo Freire, educação popular em Saúde (MELLO-SILVA e GUIMARÃES, 2018).  

Portanto,  promover saúde, reconhecendo os fatores socioambientais existentes no ambiente 

escolar e ao seu entorno, que  podem interferir na saúde e consequentemente no processo de ensino-
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aprendizagem, é o ponto de partida para reflexões críticas sobre  realidade ambiental que permitirá 

a transformação da mesma, pois ainda que não seja possível eliminar os riscos, pode-se minimizá-

los (BARROS, 2014).Nesse sentido, a saúde única está inserida dentro da perspectiva da promoção 

da saúde. Considerando que a One Health aborda a interface entre humanos, animais, ambiente e 

sua implicância na saúde da coletividade, a importância do tema favorece não apenas a promoção 

da saúde humana, por isso, investir em atividades educativas para a promoção da saúde única torna-

se relevante pois estas intervenções partem de uma microabordagem para um macro alcance, isto 

resultará  em  impacto a saúde planetária. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo está sendo desenvolvido no Colégio Estadual Círculo Operário, localizado  em 

Xerém, quarto distrito do município de Duque de Caxias do Estado do Rio de Janeiro e faz parte da 

dissertação intitulada: Promoção Da Saúde Única: Levantamento De Fatores Ambientais Que 

Intervêm No Processo De Ensino-Aprendizagem Em Uma Escola Pública Do Distrito De Xerém, 

Município De Duque De Caxias, Rj, do Mestrado Acadêmico em Ensino em Biociências e Saúde 

(IOC/Fiocruz).  

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Oswaldo 

Cruz/ Fiocruz com o número 3.288.740 . Os professores participantes do projeto assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).Os sujeitos da pesquisa são os docentes e discentes 

do Colégio Estadual Círculo Operário. A escola conta com 66 docentes. Concordaram em participar 

da pesquisa 31 professores. Este estudo apresenta caráter descritivo de abordagem qualitativa, 

baseado na vertente metodológica da pesquisa- ação participante. 

    O questionário sobre as concepções e percepções sobre saúde e ambiente, foi aplicado a 

31 professores da escola. Este instrumento é anônimo e apresenta 8 questões sobre as temáticas 

saúde, ambiente, saúde única, fatores de riscos ambientais, doenças e atividades educativas 

desempenhadas pelos professores. Das sete questões constam seis  dissertativas e uma semi-aberta, 

com alternativas para escolha e possibilidade de justificativa. As concepções e percepções de cada 

participante sobre saúde e ambiente estão descritas em questionário e foram analisadas 

qualitativamente por meio da técnica análise de Conteúdo de Bardin (1977) organizadas em 

categorias de acordo com a temática proposta. Os achados nortearão a construção das oficinas que 

acontecerão posteriormente. Neste trabalho serão apresentadas somente os resultados referentes as 

concepções e percepções sobre saúde e ambiente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário aplicado aos professores tem por objetivo identificar as concepções e 

percepções sobre ambiente e saúde. Responderam ao Questionário 31 professores, representando 

(46,9%) do corpo docente da instituição.  

Quanto a concepção sobre saúde,vinte e três professores (74,15%) apresentaram a 

concepção de saúde de acordo com o conceito definido pela OMS em 1946, considerando-a  como 

bem-estar. Dessa forma, é possível observar que as concepções de saúde relacionadas ao bem-estar, 

apresentada pelos docentes, podem estar relacionadas a um paradigma reproduzido ao longo do 

tempo sem qualquer reflexão crítica, conforme cita Morin (1997). No tocante ao ambiente, vinte e 

seis docentes que corresponde a (83,8%) da amostra,  apresentaram concepções de acordo com uma 

visão antropocêntrica. Ingenuamente os participantes se excluem como parte integrante do 

ambiente, colocando-se como superior a este. 

Com relação ao termo e ideologia One Health ou Saúde Única cerca de (64,74%)  dos 

professores, não conhecem ou nunca ouviram falar sobre a proposta. 

      Quanto a inter-relação do binômio saúde e ambiente e a sua influência sobre o processo 

saúde/doença, aproximadamente (97%) da amostra concorda que o ambiente interfere na saúde. Os 

professores, apontaram fatores ambientais que podem interferir na saúde, dentre eles, o ruído. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica este fator como o terceiro grande causador de 

poluição depois da poluição do ar e da água, o que pode desencadear agravos à saúde (BATISTA et 

al., 2012). Além disso, as professores relataram  as mudanças climáticas,  temperatura, poluição 

como fatores ambientais que intervêm na saúde. Segundo Mello Silva e Guimarães, (2018) as 

mudanças climáticas apresentam uma ameaça à saúde humana. Estando a saúde vulnerável a esse 

fenômeno e suas implicações, resultam na emergência e reemergência de doenças, em especial, as 

transmitidas por vetores. Essas mudanças constituem um determinante ambiental relevante 

exercendo influência direta sobre o processo saúde-doença. 

No que concerne ao quesito doença ou desconforto, o aluno e o Ambiente Escolar, foram os 

principais fatores considerados como vetores ou veículos para doença. As principais doenças ou 

desconfortos elencadas foram rouquidão, cansaço e Transtornos psicológicos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante das concepções e percepções dos docentes, identifica-se a necessidade de ações que 

promovam a reflexão sobre a saúde e ambiente de forma mais abrangente, buscando a construção 

de um pensamento complexo em detrimento de um olhar simplista. Problemas relacionados à 

ambiência da escola, como as relações interpessoais entre os docentes e discentes foram indiciados 

como um fator de risco a doenças no ambiente escolar e precisa ser trabalhado. Nesse sentido, para 

promover a saúde única no ambiente escolar é preciso considerar o cuidado com os atores sociais 

que participam deste processo, a fim de tornar a escola um ambiente favorável, promotor de saúde e 

não de doença. Para tanto serão serão oferecidas oficinas  temáticas que enfatizarão a questão do 

cuidado das relações professor-professor e professor-aluno.  
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Resumo 

A origem dos problemas ambientais está na relação desequilibrada entre os seres humanos e a natureza. 
A comunidade escolar está exposta a problemas ambientais como poluição, mudanças climáticas, 
favorecimento de criadouros de vetores, o que poderá interferir a curto ou a longo prazo na saúde do 
corpo docente e discente da instituição. Estes fatores podem afetar o desempenho de professores e 
alunos no processo de ensino-aprendizagem. O trabalho tem por objetivo analisar  o impacto gerado 
pelos fatores de risco ambientais a saúde da comunidade escolar e consequentemente ao processo de 
ensino- aprendizagem. Com base neste levantamento, serão desenvolvidas estratégias para a  promoção 
da saúde única em uma escola pública em Xerém, Duque de Caxias, RJ. O projeto tem aprovação do 
comitê de ética em pesquisa. Os professores da instituição responderam a um questionário  
relacionados às concepções e percepções sobre ambiente e saúde, bem como a influência exercida por 
este binômio ao processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar. As respostas obtidas nos 
questionários foram analisadas de acordo com a abordagem teórica-metodológica de Bardin. Os 
resultados obtidos apontam que os professores desconhecem o termo One Health e apontam os alunos 
como um fator de risco ao desenvolvimento de doenças, além da dificuldade de comunicação. Esta 
relação interpessoal comprometida influencia o processo de ensino aprendizagem. Para a promoção da 
saúde serão oferecidas oficinas  temáticas que enfatizarão a questão do cuidado das relações professor-
professor e professor-aluno.  

Palavras-chave: Promoção da saúde; ambiente; ensino-aprendizagem 
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INTRODUÇÃO  

A falta de recursos didáticos em muitas escolas e a falta de interesse dos alunos aos 

conteúdos e às metodologias praticadas são perceptíveis no dia a dia em sala de aula. Um professor 

que procura melhorar o desenvolvimento das suas aulas, adotando práticas educativas diferenciadas 

e inovadoras tem maiores possibilidades de contribuir de forma mais efetiva para a construção do 

conhecimento do aluno. Uma atividade desenvolvida em local diferente da sala de aula aliada à 

utilização de uma metodologia em que o aluno não é meramente um receptor do conhecimento, tem 

potencial para despertar nos alunos um interesse maior pela aprendizagem. Dentro desta 

perspectiva, surgiu esta pesquisa com uma proposta de metodologia de ensino que visa construir 

com os alunos conhecimentos científicos pertinentes e motivadores sobre questões socioambientais 

que envolvem a construção de um parque municipal, o Parque Municipal Urbano Sítio Batalha Vila 

Velha/ES (Figura1) a partir da metodologia da Aprendizagem Baseada na Resolução de problemas 

(ABRP). 

Inserir o aluno nessa problemática pode auxiliar no sentimento de pertencimento ao local 

onde vive. Como afirma Tavares (2014), a necessidade de pertencimento social é uma condição 

humana universal, pela qual todos os grupos e indivíduos lutam incessantemente, ao mesmo tempo 

em que sofrem quando não conseguem essa inserção. O docente vem nesse contexto, sendo a parte 

“conectora” entre o aluno e o mundo, proporcionando ao discente essa percepção de pertencimento.  

Dessa forma, o objetivo geral desse estudo é verificar a eficiência da metodologia da 

Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP) ao debater questões socioambientais 

do Parque Municipal Urbano Sítio Batalha no Ensino Fundamental II com vistas à promoção da 

alfabetização científica com enfoque CTSA.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Freire (2016) afirma que a presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de 

quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da 

história. Paulo Freire reflete que:  

A integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas com ele, e não a 

simples adaptação, acomodação ou ajustamento, comportamento próprio da esfera dos 

contatos, ou sintoma de sua desumanização, implica que tanto a visão de si mesmo 

como a do mundo não podem absolutizar-se, fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e 
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suspenso ou levando-o a julgar o seu mundo algo sobre o que apenas se acha. A sua 

integração o enraíza. (Freire, 2018. p. 58 e 59)  

Ao tratar sobre as questões sociais, ambientais e culturais que envolvem o Parque Municipal 

Urbano Sítio Batalha, espera-se que o aluno se perceba parte da história da sua cidade. Além disso, 

o Parque apresenta potencialidades como um espaço de educação não formal e como um espaço 

para promover a Alfabetização Científica. De acordo com Chassot (2000), alfabetização científica é 

um conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura de mundo 

onde vivem.  

Sasseron e Carvalho (2011) propõem três eixos estruturantes da Alfabetização Científica 

(Figura 2). O eixo estruturante da AC que será o foco central do presente projeto de pesquisa será o 

terceiro, que compreende o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, 

sociedade e meio-ambiente (CTSA). 

Trabalhar o enfoque CTSA requer o desenvolvimento no aluno de uma visão mais crítica, 

investigativa e emancipadora no mundo.  O questionamento, a investigação e a aprendizagem de 

novos conceitos são potencialidades educativas de um ensino de Ciências a partir da metodologia 

da ABRP, o que vai ao encontro da formação do cidadão crítico e participativo na sociedade atual 

(OTTZ et.al, 2014).   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa está dividida em 3 etapas: caracterização do Parque Municipal Sítio Batalha, o 

planejamento e validação da ABRP.  A primeira etapa, de caracterização do parque, está sendo 

implementada a partir de pesquisa bibliográfica, visita ao parque e entrevistas à gestão do espaço.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de revisões de publicações, pesquisas 

documentais junto à Secretária de Meio Ambiente da cidade de Vila Velha, leitura das ATAs, desde 

a retomada do terreno pela PMVV em 2009, com o objetivo de fornecer uma plataforma teórica 

para a obtenção de informações sobre a criação e implementação do parque, os conflitos gerados e 

os impactos ambientais. Duas visitas diagnósticas iniciais foram realizadas em 2019 ao parque. A 

partir dessas visitas, observou-se a necessidade de realizar entrevistas semi-estruturadas com 

entidades sociais que estão diretamente envolvidas com a criação do parque, a associação de 

moradores dos bairros Sítio Batalha e Praia da Costa, com um representante do Ministério Público 

Estadual e com o grupo de escoteiros que utilizam o parque para as suas atividades. 
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Para o planejamento da ABRP serão seguidas as etapas propostas por Vasconcelos e 

Almeida (2012), onde os alunos serão apresentados a um “cenário problematico” sobre o Parque 

Municipal Sítio Batalha. Em pequenos grupos, os alunos preencherão a Ficha de monitoramento da 

ABRP, adaptada de Vasconcelos; Almeida (2012), onde formularão questões de investigação a 

partir do cenário problema apresentado. E, elaborarão uma proposta de investigação realizando 

pesquisas sobre o local de estudo em diversas fontes (revistas, jornais, periódicos, internet, etc.), 

entrevistas com funcionários, moradores que residem em torno do Parque e frequentadores do 

espaço.  

A análise de dados se dará em três contextos (Tabela 1), o contexto da metodologia ABRP, 

o contexto da educação não formal, e o contexto da alfabetização científica. Para o contexto da 

metodologia ABRP, uma investigação da percepção dos alunos será realizada a partir dos 

questionários, na perspectiva da análise de conteúdo de Bardin (2009). 

Para analisar o contexto da educação não formal, será investigada a presença dos 

indicadores da educação não-formal, definidos por Gohn (2010), que são: a consciência e 

organização de como agir em grupos coletivos; a construção e reconstrução de concepção(ões) de 

mundo e sobre o mundo; a contribuição para um sentimento de identidade com uma dada 

comunidade; a formação do indivíduo para a vida e suas adversidades; o resgate da valorização de 

si próprio; os indivíduos aprendem a ler e interpretar o mundo que os cerca; o desenvolvimento da 

cultura política do grupo. 

A análise dos dados, no contexto da Alfabetização Científica, será realizada por meio dos 

indicadores de promoção da alfabetização científica de acordo com Sasseron e Carvalho (2008). De 

acordo com essas autoras, esses indicadores revelam as habilidades dos alunos em compreender as 

características próprias da ciência e do fazer científico, por meio de atividades investigativas. São 

eles, seriação de informações, organização de informações, classificação de informações, raciocínio 

lógico, raciocínio proporcional, levantamento de hipóteses, teste de hipótese, justificativa, previsão 

e explicação. 

RESULTADOS PARCIAIS E ESPERADOS 

Os resultados encontrados na etapa I da pesquisa permitiram caracterizar os espaços do 

Parque Municipal Urbano Sítio Batalha e elencar uma série de conteúdos científicos e de questões 

socioambientais presentes (Figura 3).  
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Com o desenvolvimento da pesquisa espera-se elaborar e validar um cenário problemática 

orientado pela metodologia ABRP; encontrar indícios da Alfabetização Científica após a 

intervenção escolar e provocar nos alunos a discussão sobre as questões socioambientais referentes 

ao parque. No final da pesquisa, será elaborado como produto educativo, um Guia Didático com 

uma proposta educativa de ABRP do Parque Municipal Sítio Batalha direcionado aos professores 

da educação básica.  
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ANEXOS 

Figura 1. Parque Municipal Sítio Batalha e região do entorno 

 
Fonte: Google, 2019 

 
 
 

Figura 2. Diagrama conceitual dos Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor(2019) com base em Sasseron e Carvalho (2008) 
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Tabela 1. Etapas da pesquisa: Método de coleta e Análise adotadas na pesquisa. 

ETAPAS Métodos de coletas 
de dados Referencial de Análise Objetivos 

I Caracterização dos 
espaços. 

Análise de documentos (ATAs, 
decretos, leis). 

Entrevistas. 

Pesquisa bibliográfica. 

Contextualizar 
histórica e socialmente 
o parque. 

 

II 
Planejamento e 

validação da ABRP 
(Anexo 1) 

Vasconcelos e Almeida (2012) 

Amado (2015) 

Conhecer a análise 
feita pelos pares em 
relação ao planejamento 
da ABRP. 

III Análise dos dados  
 Bardin (2009) 

 Sasseron e Carvalho (2008) 

Analisar e descrever os 
resultados obtidos. 

Identificar a presença 
dos indicadores  da 
Alfabetização 
Científica. 

Fonte: autoria própria (2019) 

 
Figura 3. Diagrama dos conteúdos a serem trabalhados 

 
Fonte: autoria própria (2019) 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1325 

Resumo 

A proposta de uma metodologia ativa de ensino pode proporcionar aos alunos um desenvolvimento da 
colaboração e da autonomia, entre outros. É fundamental que o professor reflita sobre as suas práticas 
pedagógicas visando melhorar a sua forma de ensinar. A Aprendizagem Baseada na Resolução de 
Problemas (ABRP) é uma metodologia ativa que possibilita ao aluno ser protagonista, buscando 
construir o seu próprio conhecimento, diferentemente do que ocorre em um método tradicional de 
ensino. A presente pesquisa, em desenvolvimento, pretende investigar de que maneira a ABRP pode 
contribuir para debater questões socioambientais do Parque Urbano Municipal Sítio Batalha (Vila 
Velha/ES) e averiguar de que modo o parque pode apresentar potencialidade como um espaço de 
educação não formal na perspectiva da Alfabetização Cientifica com enfoque nas relações que se 
estabelecem entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, configurada como um estudo de caso. Os sujeitos da pesquisa serão os alunos dos 9º Anos 
do Ensino Fundamental II de uma escola pública municipal de Vila Velha.  A pesquisa está dividida em 
3 etapas: caracterização do Parque Municipal Sítio Batalha, o planejamento e validação da ABRP.  A 
análise de dados se dará em três contextos, o contexto da metodologia ABRP, o contexto da educação 
não formal, e o contexto da alfabetização científica. Espera-se com essa pesquisa encontrar indícios da 
Alfabetização Científica e que os alunos sejam capazes de discutir as questões socioambientais 
referentes ao parque. O produto educacional da pesquisa será um Guia do parque com uma proposta 
educativa de ABRP direcionada aos professores da educação básica. 

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas; Parque Municipal Urbano; 
Questões Socioambientais; Alfabetização Científica. 
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INTRODUÇÃO 

Esse texto dialoga sobre a educação ambiental (EA) numa perspectiva crítica de educação 

que agrega a dimensão pessoal e volta-se para ruptura dos modos de viver pautados na devastação 

da vida. Com base em Paulo Freire, compreendemos que a EA é essencialmente política, 

permitindo a leitura do mundo e um reposicionamento do ser humano em relação às suas ações para 

a transformação da realidade, por meio da construção de alternativas para uma sociedade mais 

humana, solidária, justa e sustentável. 

É feito um relato de uma experiência em EA com interfaces com a psicologia ambiental 

(PA) numa interação transdisciplinar do currículo para a produção do conhecimento. Está em curso 

um projeto sobre o Cerrado e a preservação da sua biodiversidade em uma escola pública da rede 

municipal de ensino de Anápolis-GO, sendo apresentados as suas etapas, os seus principais 

resultados até o momento e as reflexões a respeito desse projeto.  

EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA AMBIENTAL: DIÁLOGOS TRANSDISCIPLINARES  

De acordo com Reigota (2012), a EA apresenta uma dimensão política, refletindo em um 

compromisso relacionado à formação de um sujeito de direitos e à consolidação da democracia. A 

EA na escola coopera para ampliar as consciências e as percepções dos educandos para a relação do 

ser humano com o meio ambiente, podendo ajudá-lo a entender a inseparabilidade entre o ser 

humano e a natureza, e também a sua corresponsabilidade com a qualidade de vida na e da Terra 

(MORAES, 2015). 

Para isso, é imprescindível que o ambiente escolar seja um espaço formativo de EA, 

tratando com muita seriedade a função de sensibilizar o educando a respeito do cuidado com o meio 

ambiente. Emerge uma ética da religação do ser humano consigo, com os outros e com o meio 

ambiente (MORIN, 2007), e também uma ética do cuidado que ensine que pertencemos à Terra e 

somos a própria Terra (BOFF, 2014).  

Defendemos que para despertar a percepção é preciso a ação-reflexão (FREIRE, 1980). 

Logo, consideramos ser fundamental o desenvolvimento de uma práxis ecológica nos espaços 

escolares, que desperte e aguce o olhar crítico dos educandos para a questão socioambiental e 

também os façam perceber que as suas ações e os seus comportamentos são basilares para cuidar do 

meio ambiente e de todas as formas de vida nele presentes.   
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Nesse caminho, apontamos a relevância da PA que ao problematizar a relação pessoa-

ambiente, juntamente como a EA, ajuda o sujeito aprendiz a repensar as suas escolhas ambientais 

(DELABRIDA e ALMEIDA, 2018), bem como as suas crenças e as suas atitudes ambientais 

(PATO e HIGUCHI, 2018). Essa reflexão aponta para a importância de que as condutas dos 

educandos se tornem sustentáveis (HIGUCHI e PATO, 2018).  

Considera-se importante estabelecer diálogos transdisciplinares entre a educação e a 

psicologia ambiental, pois a interação de ambas permitirá uma retroalimentação teórica e prática 

mais adequada à complexidade das questões ambientais (PATO e DELABRIDA, 2019). Ademais, 

para Moser (2005), somente a interação entre abordagens disciplinares diferentes é capaz de 

enfrentar os desafios pertinentes a relação estabelecida entre a pessoa e o ambiente. 

Vale ponderar que a transdisciplinaridade é entendida como ao que está ao mesmo tempo 

entre as disciplinas, através delas e além de toda a disciplina (NICOLESCU, 1999). Nessa direção, 

a transdisciplinaridade é a interação dialógica das diversas disciplinas ou áreas do conhecimento 

com o objetivo de se ir além delas, para que sejam alcançadas posturas conscientes, humanizadas e 

sensíveis diante da vida.  

Destarte, desenvolver a EA em interação com a PA pela via transdisciplinar possibilitará que 

novos níveis de realidade e de consciência sejam atingidos pelo educando no tocante ao meio 

ambiente, potencializando o comportamento ecológico que abrange “tanto as intenções claras e 

conscientes das ações em favor do meio ambiente quanto o impacto destas sobre o meio” (PATO e 

DELABRIDA, 2019, p. 51). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho consiste em um breve estudo descritivo, cujo objetivo, segundo Gil 

(2008), é a descrição das características de uma população, fenômeno ou de uma experiência. Nesse 

caso, será realizado um relato de uma experiência pedagógica.                 

Passamos a compartilhar um projeto efetuado no ano de 2019 e que continuará em 

desenvolvimento no ano de 2020 em uma escola pública de periferia da rede municipal de ensino de 

Anápolis, estado de Goiás, cujo tema gira em torno do cuidado e da preservação da biodiversidade 

do Cerrado. Em 2019, esse projeto ocorreu com os educandos de uma turma de segundo ano do 

ensino fundamental e foi coordenado pelo professor de Educação Física (P1) e pela professora 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1329 

regente da turma (P2). Cabe dizer que outras etapas do projeto irão acontecer com outras turmas da 

escola no ano letivo de 2020.  

Nesse sentido, compreendendo que quanto maior a conectividade com a natureza, mais a 

pessoa poderá manifestar comportamentos ecológicos (PATO e HIGUCHI, 2018) e que a 

exploração do ambiente natural por crianças permite uma visão de integração e de proteção com a 

natureza (KIMBLE,2014), destacamos que o objetivo central desse projeto é ensinar valores pró-

ambientais que ajudem a potencializar comportamentos ecológicos das crianças. 

O projeto seguiu algumas etapas, a saber: foi realizada uma aula expositiva dialogada sobre 

o Cerrado, suas árvores, seus frutos e seus animais, na qual os educandos, em uma roda de conversa 

com os professores P1 e P2, puderam expressar o seu conhecimento prévio sobre a biodiversidade 

do Cerrado e também ampliar o seu saber sobre o tema. Para esse momento, foram visualizados e 

analisados vídeos com linguagem lúdica e imagens sobre a fauna e flora do Cerrado, sendo que os 

educandos puderam conhecer e apreender sobre os ypês, o buriti, o pau-terra, o jacarandá, a aroeira, 

a cagaita, o murici, a mangaba, o pequi, o lobo guará, a anta, o pica-pau-do-campo, a coruja 

buraqueira, dentre outros. Vale dizer que foram discutidas algumas propriedades nutricionais dos 

frutos do Cerrado, como o cajuzinho e a mangaba que são ricos em vitamina C, e o murici que é 

antibacteriano, defendendo o nosso organismo. 

Nessa aula, os professores também instigaram os educandos a pensarem sobre os seus atos 

para com o meio ambiente, fazendo-os refletirem sobre a importância das árvores; dos frutos e das 

frutas; da prevenção das queimadas; da postura contrária e resistente à caça de animais, dentre 

outros aspectos. Em seguida, em outra aula, foi ouvida a música “frutos da terra” do cantor e 

compositor goiano Marcelo Barra e estabelecida uma discussão, solicitando em uma atividade 

estética que os educandos identificassem o que representava o Cerrado na canção. 

Na aula posterior, a P2 discutiu com os educandos na disciplina de ciências sobre as partes 

das plantas e as suas funções. Ao final dessa aula, os educandos foram convidados para participar 

da próxima etapa, a ser executada na aula seguinte: plantio de oito (8) mudas do Cerrado no terreno 

da escola. Pontua-se que os educandos ficaram eufóricos e entusiasmados com o convite. O P1 e 

uma engenheira agrônoma fizeram o estudo do solo e do espaçamento para o plantio das mudas; a 

preparação do solo; as covas e a adubação prévia.  

Os educandos do segundo ano, com auxílio dos professores P1 e P2, plantaram as oito (8) 

mudas do Cerrado pelo terreno da escola. Foram plantadas mudas de pequi, cagaita, ingá, ypê e 

outras que foram batizadas com o nome de algumas professoras e funcionários da escola, 
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reconhecendo as sementes e as contribuições plantadas por essas pessoas no solo da escola. Além 

de plantar, os educandos ajudaram a adubar e a regar as mudas. Eles também saborearam um suco 

de cajá, evidenciando os sabores do Cerrado. Em outra aula, foram produzidos pelos educandos um 

texto na disciplina de Língua Portuguesa e um desenho na disciplina de artes sobre a preservação do 

Cerrado. Nos anexos desse trabalho estão algumas imagens das principais etapas desse projeto. 

Os professores continuarão esse projeto no ano de 2020. Para isso, pensaram nas seguintes 

ações: desenvolver rodas de conversa com as demais turmas da escola sobre a temática do Cerrado, 

assim como foi feito com a turma do segundo ano; convidar as turmas para conhecer as mudas e 

regá-las; realizar um momento de degustação de um suco ou de um picolé de uma fruta típica do 

Cerrado; construção de um jogo da memória sobre o Cerrado e a vivência com as turmas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os educandos foram protagonistas da prática educativa plantando, adubando e regando as 

mudas. Além disso, expressaram suas opiniões a respeito do que conheciam sobre o Cerrado e sobre 

o que poderia ser feito para preservá-lo. Dessa forma, houve a reintrodução do sujeito cognoscente 

(MORAES, 2015) e a dialogicidade se fez presente, pois consideramos que ensinar exige respeito 

aos saberes dos educandos e exige saber escutar (FREIRE, 2018).  

Houve também a contextualização do conteúdo trabalhado com a vida dos educandos, 

moradores de Goiás, onde o Cerrado é abundante. Compreendemos, conforme Moraes (2015), que 

o conhecimento foi contextualizado com a realidade. Percebeu-se que poucos sabiam sobre o 

Cerrado e a riqueza da sua biodiversidade. Assim, foi possível ensinar sobre esse bioma e 

sensibilizar para a sua preservação pela via da transdisciplinaridade, pois aconteceu a interação de 

algumas disciplinas ou áreas do conhecimento como as ciências naturais, as artes, a Língua 

Portuguesa, a EA e a PA.  

É importante dizer que o P1 e a P2 tematizaram com os educandos sobre o que significava 

plantar aquelas mudas, estimulando-os a refletir que plantar é cuidar da Terra e de nós mesmos, e 

que a natureza é nosso patrimônio comum. Além disso, almejou-se despertar nos alunos o 

compromisso de cuidar do seu ambiente, problematizando que o plantio das mudas era um gesto de 

cuidado com o ambiente da escola e com as gerações futuras que ainda estudariam ali, o que está de 

acordo com a proposta da sustentabilidade (PATO e DELABRIDA, 2019). 

Pelos textos e desenhos produzidos pelos educandos sobre a preservação do Cerrado foi 

possível analisar que o projeto foi produtivo e cooperou para estimular comportamentos ecológicos. 
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Um dos educandos escreveu em seu texto que “[...] foi legal aprender sobre os animais e os frutos 

do Cerrado. [...] Vamos cuidar da natureza!” Outro educando disse em seu texto que “[...] vimos os 

bichinhos e as frutas. A gente tem que proteger o nosso Cerrado.” No desenho de uma educanda é 

possível notar a sua preocupação com o pica-pau-do-campo que merece viver em liberdade, pois 

segundo o que ela disse em uma roda de conversa: “é triste ele ficar preso na gaiola”.  

Ademais, cabe destacar como resultado significativo que alguns educandos levaram algumas 

mudas do Cerrado para serem plantadas em casa. Eles foram incentivados pelos professores P1 e P2 

a convidarem seus responsáveis a plantarem as mudas em casa, cuidando do meio ambiente para 

além do espaço escolar.  

CONCLUSÕES 

De acordo com Freire (2018), entende-se que a EA é uma forma de intervenção no mundo 

capaz de ajudar a mudar a sociedade. Esse relato de experiência é uma intervenção que revela a 

importância da EA ser desenvolvida no cotidiano escolar, por meio de práticas e experiências 

pedagógicas que ajudem a ensinar valores ecológicos para esta e as futuras gerações (CARVALHO, 

2012), transformando vidas, comunidades e realidades. 

Avaliamos que a interação dialógica entre abordagens disciplinares diferentes ou áreas do 

conhecimento é fundamental para o enfrentamento da complexidade das questões ambientais. Os 

diálogos transdisciplinares entre a EA, a PA e as demais áreas são essenciais para transformar o ser 

humano e a sua relação com o meio ambiente, colaborando para um mundo mais ecológico e 

sustentável.  
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ANEXOS 

Imagens do projeto 

 

 
Fonte: registrado pelos autores, 2019 
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Resumo 

O presente trabalho tem como foco a educação ambiental, estabelecendo interfaces com a psicologia 
ambiental em uma teia transdisciplinar para pensar a formação de pessoas e a construção do 
conhecimento, com vistas a despertar a percepção do ser humano para a sua interdependência e 
interconexão com o meio ambiente. Assim, espera-se contribuir para a formação de valores e para a 
construção de uma relação de coexistência e corresponsabilidade em relação ao meio ambiente e a 
todas as formas de vida. Trata-se de um estudo descritivo, com relato de experiência de um projeto de 
educação ambiental sobre o Cerrado e a preservação da sua biodiversidade. Esse projeto está em 
desenvolvimento em uma escola pública da rede municipal de ensino de Anápolis, estado de Goiás, 
tendo como principais ações: rodas de conversa sobre a fauna e a flora do Cerrado, bem como sobre as 
atitudes do ser humano para com esse bioma; produção textual e de desenho sobre a preservação do 
Cerrado; plantio de mudas típicas desse bioma no terreno da escola; degustação de sucos e picolés de 
sabores típicos, dentre outras. Quanto aos resultados até então encontrados, destacam-se: o 
protagonismo dos educandos no desenrolar do projeto, reintroduzindo o sujeito cognoscente; o ensino 
com vistas à formação de um sujeito ecológico; o aprendizado contextualizado com a vida do 
educando, morador de Goiás, onde o Cerrado é predominante; o plantio de mudas do Cerrado na casa 
de alguns educandos incentivados pelo projeto; a preocupação ecológica presente em textos e desenhos 
produzidos pelos educandos. Dessa maneira, os educandos vão conhecendo o contexto socioambiental 
onde estão inseridos e despertando seu sentido de pertencimento, de maneira crítica e reflexiva. 
Espera-se, assim, contribuir para a formação de educandos comprometidos com uma sociedade mais 
ecológica. 

Palavras-chave: Educação ambiental; Psicologia ambiental; Sensibilização; Relato de experiência. 
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INTRODUÇÃO 

A aula de campo é o maior potencial de transformação social, contribuindo para que os 

alunos sejam agentes transformadores da sociedade na qual estão inseridos. Se formos capazes de 

formar pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais competentes estamos no caminho 

certo. Escolhi a aula de campo como foco de ação porque identifiquei aí um dos grandes potenciais 

de ensino aprendizagem para a transformação social. Todo professor tem em mãos o poder de 

melhorar o processo de ensino aprendizagem, de abrir fronteiras, não se acomodar e buscar novas 

soluções. Atitudes que podem transformar a realidade. 

O desenvolvimento de aula de campo em espaços não formais e as aprendizagens por elas 

geradas demonstram que o conjunto de sensações, emoções e sentimentos desenvolvidos nos 

estudantes geram curiosidades e motivações para novas aprendizagens. Considera-se que esse 

método de ensino em espaço não formal deve sempre ser planejado de maneira interdisciplinar, 

considerando que os espaços em campo são excepcionais meios de estudo para todas as disciplinas, 

podendo assim tornar-se estratégia ideal para ações investigativas resultando no desenvolvimento 

do processo de ensino aprendizagem. 

Tomando como exemplo os conteúdos de Biologia, principalmente no 1º ano do Ensino 

Médio, além de serem bastante extensos, abrangem assuntos ligados à Ecologia e à Educação 

Ambiental, que quando são expostos de forma puramente teórica, em geral, impõem uma rotina 

exaustiva de fixação. Os temas relacionados a mata atlântica encontram-se inseridos dentro da 

Ecologia, compreendendo um importante bioma brasileiro que apresenta elevada biodiversidade, 

principalmente, junto ao noroeste do estado do Espírito Santo. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O professor que se interessa em mudar a tradicional aula expositiva deve buscar meios para 

que os alunos possam estar envolvidos e empenhados no próprio processo de aprendizagem.  Como 

sugere Krasilchik (2008) a aula de campo para ser inserida no currículo escolar. Sendo esta 

atividade caracterizada por ser mais flexível, por trabalhar o conteúdo proposto e acontecer em 

ambiente extraclasse da instituição educacional (KRASILCHIK, 2008; MORAIS e PAIVA, 2009). 

As aulas de campo são oportunidades em que os alunos poderão descobrir novos ambientes 

fora da sala de aula, incluindo a observação e o registro de imagens e/ou de entrevistas as quais 

poderão ser de grande valia. Estas aulas também oferecem a possibilidade de trabalhar de forma 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1336 

interdisciplinar, pois dependendo do conteúdo, podem-se abordar vários temas (MORAIS e 

PAIVA, 2009). 

Nunes e Dourado (2009) relatam que os professores esperam alcançar por meio da aula de 

campo, que os alunos adquiram maior respeito pela natureza, explorando aspectos que não são 

possíveis dentro da sala de aula, facilitando a assimilação de informação de forma mais agradável. 

Também destaca a promoção do espírito científico dos alunos por meio do aumento da capacidade 

de observação e de descoberta. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa aqui apresentada é de natureza qualitativa, possuindo um plano aberto e flexível 

e rico em dados descritivos, razões pelas quais focalizam a realidade de forma complexa e 

contextualizada (LÜDKE & ANDRÉ, 1986). 

 Ainda, constitui-se de uma pesquisa-ação que, de acordo com Thiollent (2011), permite 

estudar os problemas, decisões, ações, negociações, conflitos e tomadas de consciência que ocorrem 

entre os agentes durante o processo de transformação da situação, como toda tentativa continuada, 

sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática. Isso acontece porque as 

atividades de ensino desenvolvidas em aula de campo em espaços não formais potencializam os 

processos de educação cidadã e ensino investigativo, além de revelar os aspectos culturais e 

históricos de cada região, que necessitam estar inseridos no processo ensino aprendizagem. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As aulas de campo aconteceram no dia 21 de março, sendo uma pela manhã e outra à tarde, 

com as duas turmas do primeiro ano do ensino médio, mediadas pelos professores de Biologia e 

Matemática conjuntamente. A aula de campo consistiu em percorrer a rota da escola até os 

ambientes das árvores Jequitibá, realizando paradas em pontos estratégicos para observação e 

debate de conhecimentos. 

Durante cada ponto de parada e deslocamento, os alunos foram orientados a respeito dos 

aspectos a serem observados e analisados, estabelecendo relações com os assuntos já desenvolvidos 

e outros ainda não consolidados, como a diferença entre fauna e flora, nativa e exótica, as diferentes 

espécies e formas de vida, algumas relações interespecíficas e algumas adaptações, características 

geográficas, e demais assuntos relacionados aos conteúdos de ecologia, conceitos fundamentais de 
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espaço físico, cartografia, climatologia, e noções essenciais de trigonometria, coordenadas 

cartesianas, sequência Fibonacci, sólidos geométricos e número de ouro e entre outros. Ainda 

durante a aula de campo, os estudantes realizaram entrevistas com os proprietários das áreas que 

abrigam os exemplares Jequitibás. Tais atividades tiveram o registro escrito, fotográfico, de áudio e 

vídeo. 

Percebeu-se, em muitos momentos, o sentimento de pertencimento durante a realização da 

aula de campo; em especial, em uma fala do Sr. Luiz Leonardelli ao apresentar aos alunos um dos 

pontos de sua propriedade; de dentro da varanda de sua casa, aponta para a grande lagoa e as 

árvores que a rodeiam e diz: 

Olhem, aqui tem mais de 38 tipos de pés de mangas, fora aquelas árvores pelo meio 

que eu plantei, que são da mata (aponta as árvores maiores e fala os seus nomes 

identificando suas espécies). Esses pés de mangas me lembram de minha irmã [...] 

Depois que ela se foi, eu cuidei com muito carinho junto com minha família e 

continuo cuidando, dessas árvores, que passaram ser ela. (silêncio) É uma alegria ver 

tudo tão bonito! [...] Quando os meninos (filhos) eram pequenos viviam com os 

amigos brincando, correndo e subindo nos pés de manga [...]. Sr. Luiz Leonardelli, em 

21/03/2019. 

O sentimento de pertencimento ao seu lugar, seus costumes, seus valores, sua religião, sua 

gastronomia e demais representações culturais deve estar dentro da unidade escolar, podendo 

despertar memórias e esperanças a serem transcritas como identidade para dentro do 

desenvolvimento e aplicação da grade curricular, sendo esse sentimento que corrobora o 

desenvolvimento de uma educação intercultural. Uma educação que valorize toda a diversidade e 

desperte o pertencimento dentro dos estudantes. 

A partir das falas dos estudantes: 

[...] Eu nunca pensei que iria estudar matemática dentro de biologia! [...] Vem me 

ajudar a tirar a circunferência da árvore... pega a trena... anotou a medida certa? ... 

vamos medir de novo para confirmar. [...] Poxa! A chuva vai atrapalhar nosso grupo 

em calcular a altura do Jequitibá professora... Vamos chuva, acaba logo... preciso da 

sombra do Jequitibá para calcular a sua altura... Coloca o celular na sacola e vamos se 

molhar gente! Tira foto gente... Você já conseguiu a geolocalização da árvore?  

...Deixa chover! Isso sim que é aula de verdade! Olha professora isso está dando muito 

trabalho, mas tá bom demais[...] 21/03/2019 
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 Percebeu-se a contemplação de ações sendo realizadas através do estudo do meio. Notando-

se a “dialogicidade” (FREIRE, 2000), em que se estabelece, entre os estudantes e deles com o meio. 

Um diálogo inteligente com o mundo em que se verifica e produz novos conhecimentos, junto com 

o despertar da curiosidade observada nas falas, entonação de voz e disposição dos estudantes no 

espaço em estudo. Na abordagem significativa para o desenvolvimento da aprendizagem a aula de 

campo se apresenta com uma aliada. 

Um grupo de alunos iniciou a coleta de dados através de aplicativo GPS, as coordenadas 

geográficas de localização da primeira árvore Jequitibá e realizaram a medição da circunferência do 

tronco; Na visão de Shen (1975) as atividades desenvolvidas pelos estudantes dão inicio ao 

desenvolvimento da alfabetização científica. 

Já um segundo grupo buscava detectar e fotografar a simetria nas plantas e animais e além, 

formar coleções matemáticas distinguindo animais vertebrados de invertebrados e plantas nativas e 

exóticas encontrados no ambiente. O terceiro grupo observava e fotografava coisas que 

representassem os sólidos geométricos e exemplos de impactos ambientais gerados, naquele espaço, 

pela ação humana, como degradação ambiental, desmatamento, poluição, entre outros. Assim, a 

aula de campo em ENF torna-se aliado à interdisciplinaridade e a transversalidade, que por sua vez 

busca superar a imensa fragmentação dos conteúdos e das disciplinas, com a construção de um 

conhecimento complexo e com significado.  Percebendo que além do diálogo entre as disciplinas 

escolares, é possível dialogar também, com outros saberes culturais, contextualizando os conteúdos 

das diferentes disciplinas com a realidade socioambiental dos alunos, dado que o ensino 

aprendizagem também deve ser pautado, nas situações que os alunos e professores são envolvidos 

dentro e fora da sala de aula. 

São inúmeras as discussões que podem ser estabelecidas envolvendo transversalidade e a 

interdisciplinaridade através das ações e falas dos alunos, como citada anteriormente, sobre o rio, os 

costumes dos antepassados e observações dos grupos com relação ao estudo do meio. Trazendo 

com transversalidade traz a inclusão de saberes extraescolares, possibilitando a referência a 

sistemas de significado construídos dentro da realidade dos alunos (LEITE & MEDINA, 2001).  

A aula de campo em ENF se concretiza em grande aliada a aprendizagem, passando a 

oferecer a amplitude e torna-la estimulante e motivadora não só para aquisição do conhecimento 

como para tornar todo cidadão capaz de observar, levantar, analisar, formular informações e 

respostas, além de elaborar seus conceitos e opiniões em vocabulário próprio, segundo Krasilchick 

(2007). 
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Uma trilha entre a mata e a lavoura de café; continuamos a subida da montanha e já se 

ouviam os cantos dos pássaros e gritos dos macacos. O entusiasmo dos alunos só aumentava na 

perspectiva de conseguirem visualizar os animais quando entramos dentro da mata em uma pequena 

trilha preparada pela família com o intuito de ninguém ser picado por animais peçonhentos ou 

ferroados por marimbondos ou abelhas, explicava o Sr. Wanildo. Ouviam-se os múrmurios dos 

estudantes enquanto descíamos a montanha em trilha mata adentro: 

Será que tem onça nessa mata? [...] tô adorando isso! [...] eu tô é com medo! [...] tá 

sentindo como se aqui dentro tivesse um ar condicionado de tão fresquinho que está? 

[...] cuidado o chão tá muito molhado [...] silêncio gente! [...] quero fotografar os 

macacos, os passarinhos [...] quem caiu? (Risos e gritos) [...] professora tem gente que 

já tomou um “tombaço”[...] nossa que árvore é essa? [...] olha esse cipó! [...] que 

bicho é esse? [...] Seu Wanildo o que é isso? [...] O senhor conhece? [...] Um 

sapapinho de chifre [...] Acho que não quero voltar pra escola [...]  21/03/2019. 

A trilha foi ficando cada vez mais estreita quando se aproximava do grande Jequitibá; nesses 

passos os murmúrios deram espaço para os gritos de alegria e felicidade ao avistarmos o gigante. 

Logo os alunos tentaram abraçá-lo, unindo as mãos e esticando os braços entre suas enormes raízes 

e chegando a conseguir quando 12 alunos se uniram; automaticamente, uma aluna junto com o Sr. 

Wanildo puxaram uma oração, seguida de agradecimentos e muitas lágrimas de alunos e 

professores. Tudo isso não só pelo enorme Jequitibá, mas também pela grande união e paz que 

todos estavam sentindo naquele momento.  

Ali mesmo ao redor da árvore os alunos entrevistaram o proprietário, que com profunda 

alegria respondia minuciosamente cada pergunta. 

[...] toda vez que não estou bem, precisando pensar, venho até aqui pra meditar, eu 

sinto uma leveza de corpo e espírito [...] enquanto eu estiver vivo vou continuar 

protegendo essa árvore, como meus avós fizeram quando chegaram aqui com a 

companhia de desbravamento dessas terras, era tudo mata [...] hoje eu e minha família 

e amigos sempre que nos reunimos tem aquele que fala: vamos lá ver o jequitibá?! [...] 

sempre que chega um novo amigo a gente traz aqui [...] é tipo uma tradição da nossa 

família vir até ele [...] Wanildo Schultais, em 21/03/2019. 

Realizamos depois o caminho inverso em meio a mata e a finalização da aula de campo se 

deu nos jardins da propriedade, onde alunos sentaram-se e entre o compartilhamento de lanches, 

fechamos algumas questões em meio a diálogos descontraídos. 
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Notou-se nitidamente as mudanças gradativas de pensamento, postura e atitudes da maioria 

dos alunos acompanhadas do início ao fim da aula de campo, não só pela notoriedade dos 

assuntos/conteúdos que eram diagnosticados e estudados, mas também pelo contato com a natureza 

com as pessoas e suas histórias/conhecimentos.  

De início os estudantes encontravam-se agitados, eufóricos e despreocupados, conectados 

aos seus fones de ouvidos e celulares; e com o decorrer do desenvolvimento da aula de campo 

notou-se mudanças como: alunos mais tranquilos, prestativos a ouvir os proprietários, cuidadosos 

com o lixo gerado pelo caminho, procurando guardá-lo para destinar à lixeira da escola, o 

companheirismo de esperar uns aos outros durante os trechos mais difíceis de caminhar, de socorrer 

o colega que caiu e ralou a mão e aqueles que foram atacados por marimbondos; a tudo isso somou-

se o desejo de compartilhar o ato de carregar o bujão d’água, o lanche e principalmente, de proteger 

o ambiente – a aprendizagem em ambientes não formais acontecendo de forma natural – sentimento 

de dever cumprido! 

CONCLUSÕES 

As aulas de campo realizadas demandaram um olhar detalhado na efetivação das etapas do 

planejamento - o antes, o durante e o depois, em que os profissionais responsáveis pela organização 

de tal atividade precisam estar engajados, empenhados ao planejamento e atentos aos objetivos da 

aula, ao processo estabelecido e à parte burocrática e logística da preparação; além disso, é preciso 

um olhar atento à motivação, ao aprendizado e às relações interpessoais dos envolvidos. 

De grande importância é o desenvolvimento de aulas de campo em ENF para ressignificar 

os conhecimentos dos estudantes e fazer com que compreendam de que maneira se faz ciência.  

Sendo possível evidenciar os excepcionais meios de estudo, podendo assim tornar-se estratégia 

ideal para todos os níveis e etapas dos processos de ensino aprendizagem. Também, a aula de 

campo envolve os recursos disponíveis do ambiente aos conteúdos desenvolvidos dentro da sala de 

aula, contribuindo para uma educação científica e cidadã. As oportunidades de aprendizagem em 

outros ambientes precisam ser encaradas como forma real de apreensão de conhecimentos. 
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Resumo 

A construção do conhecimento não se restringe àquela realizada no interior da escola. A formação 
cidadã, prerrogativa da educação básica, implica em abordagens pedagógicas que dialogam em 
diferentes espaços, conteúdos e disciplinas. Neste sentido, este artigo apresenta a aula de campo 
desenvolvida de modo multidisciplinar com os alunos da 1ª série do ensino médio de uma escola 
estadual de Governador Lindenberg-ES. O objetivo deste trabalho foi investigar o potencial 
pedagógico de espaços não formais de ensino a partir do diálogo com professores e das ações 
investigativas dos alunos em aula de campo. Nesta modalidade de aula, os alunos puderam desenvolver 
suas observações, análises e conclusões em relação às potencialidades educativas dos espaços, 
resultando em um envolvimento motivador, desconstruindo a fragmentação dos conteúdos por 
disciplinas. Além disso, realizaram entrevistas com os proprietários rurais, tendo como resultado a 
percepção da importância do meio para a vida daquelas pessoas, desenvolvendo-se, nos estudantes, 
percepções mais globalizantes e multidimensionais. A partir dessas vivências reflexivas sobre os temas 
abordados, foram criadas exposições fotográficas, construção do mapa da rota, produção de relatórios 
e demais atividades como resultado de uma intervenção investigativa na realidade. Na criação e 
experimentação da rota, foram observadas mudanças na percepção dos alunos e professores, no 
sentido de que não se aprendem apenas conteúdos disciplinares, mas obtêm-se, através de experiências 
em outros espaços, uma formação muito mais ampla, interdisciplinar e intercultural, importante para a 
formação cidadã do estudante. 

Palavras-chave: Aula de campo 1; Espaços não formais 2; Educação cidadã 3. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é compartilhar resultados parciais de pesquisa sobre concepções de 

vida e formas de educar não orientadas por pressupostos antropocêntricos, individualistas e 

racionalistas, que, enredados, estão na origem da crise das condições de vida na Terra.  Em defesa 

dos direitos a serem assegurados às crianças em espaços de Educação Infantil (BRASIL, 1995; 

2009; 2012); e as compreendendo como seres da cultura (VYGOTSKY, 1989) e simultaneamente 

da natureza (ESPINOSA, 2009), buscamos inspiração nas filosofias de povos indígenas brasileiros, 

sem ilusões sobre as suas condições de existência, marcadas por sangrentas lutas em defesa de seus 

territórios e da própria vida. Buscamos aprender com esses povos os saberes necessários a um 

convívio equilibrado entre seres humanos e com a natureza.  

Atentas às definições legislativas educacionais (BRASIL, 2009), que asseguram o direito à 

brincadeira; e afirmam o direito ao contato com a natureza (BRASIL, 2012), visamos a criação de 

uma pedagogia autoral que esteja em consonância com a pensamento de povos que nos constituem 

como brasileiros² (FLORES; TIRIBA, 2017).  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Desde 2009³, temos investido no conhecimento de filosofias, saberes, valores, modos de 

sentir, pensar, organizar a vida e educar que são próprias de povos originários brasileiros, em 

especial do Rio de Janeiro e da Bahia. Partimos do pressuposto de que, para a (re)criação de uma 

pedagogia nativa, é necessário o resgate e a difusão de culturas ancestrais abissalizadas (SANTOS, 

2007; MIRANDA, 2018), entre elas, as afro-ameríndias brasileiras. O pensamento moderno 

ocidental é composto por linhas visíveis e invisíveis que fundamentam a invisibilização de 

epistemologias tradicionais e originárias. Do lado visível, estão a filosofia, principalmente a 

racionalista, e a teologia, legitimadas pelos colonizadores. Do lado invisível estão os saberes que se 

fundamentam em conexão com a natureza e nas sensações e percepções do corpo como fonte de 

conhecimento. Essas visões de mundo distintas do paradigma cientificista - como a de povos que 

regem suas rotinas a partir da coletividade e da união com o ambiente natural (CRUZ, 2012; 

GUIMARÃES; PRADO, 2014) - são silenciadas por disputas de interesses inerentes à ordem 

capitalista. Nesse sentido, a instituição escolar atua como espaço de reprodução da lógica 

“abissalizadora”, auxiliando na contenção  dos sentidos e domínio dos corpos (FOUCAULT, 1987): 

aí são propagados ideais que estimulam, o individualismo, a competitividade, a superioridade em 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1344 

relação à natureza, entendida como objeto de conhecimento, recurso para produção de mercadorias 

e alimentação da máquina consumista global. 

Em um momento de individualismos e consumismo desenfreado, se faz necessária a 

afirmação de paradigmas que ressaltem a importância da coletividade como condição da 

constituição humana; e da natureza, não como um objeto, mas como um organismo vivo (CHAUÍ, 

2001). Nesta perspectiva, e considerando que as crianças urbanas passam grande parte do tempo em 

espaços escolares, precisam ser aí disseminados os princípios de relação sensível com a natureza e 

com o outro, vivenciados pelos povos originários. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O conhecimento produzido é fruto de revisão bibliográfica, visitas a aldeias e diálogo com 

lideranças indígenas. A princípio identificamos as etnias indígenas do sudeste brasileiro e suas 

condições socioambientais, utilizando dados de organizações governamentais e não 

governamentais⁴. Verificamos a inexistência de instituição governamental que atenda as 

necessidades dos povos originários que vivem em contexto urbano, estabelecemos contato direto 

com indígenas que vivem na cidade⁵; realizamos visitas a aldeias Guarani Mbya dos municípios de 

São Paulo e Rio Grande do Sul e pesquisamos direitos de povos indígenas afirmados na legislação⁶. 

O objetivo de criar metodologias de trabalho de formação de professores se materializou no 

contexto de projetos de Ensino e de Extensão⁷.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

O achados de pesquisa referentes a concepções de infância presentes entre os povos 

indígenas brasileiros por nós estudados, revelam que não existe divórcio entre natureza e cultura; a 

natureza não é objeto a ser explorado; as atividades infantis são experiências de conexão e 

reverência , são parte de sua constituição indenitária (SILVA; GODOY, 2010). Como na filosofia 

de Espinosa (2009) e na perspectiva da Educação Ambiental Crítica (GUIMARÃES; PRADO, 

2014), o princípio de conexão afirma a concepção  de que tudo está em rede. As crianças são seres 

orgânico-culturais que se constituem em conexão com outros seres humanos e não-humanos e se 

potencializam neste estado de conexão (TIRIBA, 2018).  

Todos os seres, fauna e flora, têm “alma”, e no cosmos possuem importância interrelacional. 

As crianças são mediadoras entre seres cuja existência é expressão de diferentes graus de potência. 
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A criança é considerada como um ser que traz, desde o ventre materno, uma essência de vida, é um 

espírito que precisa ser cativado para ficar na terra. Por isso é respeitada, bem tratada pelos adultos. 

Nas etnias estudadas, o conhecimento é de corpo inteiro, relacionado à livre circulação das 

crianças na aldeia. A liberdade é um imperativo da pedagogia nativa, condição para o pleno 

desenvolvimento humano. O princípio da autonomia está relacionado ao exercício de enxergar-se e 

manter-se ativo no mundo; diz respeito à criação de condições para tornar-se capaz de tomar suas 

próprias decisões, considerando necessidades, seu bem estar e do outro. As crianças são 

responsáveis por sua própria socialização, na medida em que participam da vida social. Têm a 

habilidade de conhecer tudo a sua volta, tudo podem aprender, ao contrário das concepções e 

práticas ocidentais, onde a circulação é proibida, onde são retiradas do convívio social, 

resguardadas em espaços designados como infantis, impedidas de exercerem sua autonomia frente à 

própria educação. 

O Estado tem dever legal de proteção aos povos indígenas, bem como de seus 

bens naturais/culturais (BRASIL, 1988). No entanto, é comum viverem em situação de 

degradação ambiental e fome (COTA, 2008). A legislação educacional (BRASIL, 1996) (BRASIL, 

2012) tem como compromisso a valorização das especificidades culturais das crianças, mas por 

vezes os recursos disponibilizados são escassos e as escolas indígenas não cumprem as definições 

legais (LOPES, 2017). 

CONCLUSÕES 

Trouxemos apontamentos e reflexões sobre a reconexão entre as crianças e a natureza, com 

base nos saberes de povos cujo modo de vida é regido pela natureza e assegura que seja mantida a 

sua biofilia. Entendida como atração e apego ao que é vivo, essa tendência é observada entre as 

crianças pequenas, que, insistentemente, buscam o que está disponível no mundo natural e as afeta, 

tornando-se companheiras de brincadeiras. Esta relação, presente no cotidiano indígena, precisa ser 

assegurada às crianças urbanas que frequentam instituições de Educação Infantil. Sem convívio 

entre humanos e natureza, não haverá sentimento de apego, nem vontade de proteção. 

Evidenciamos a importância da busca de novas perspectivas epistemológicas que não 

divorciem seres humanos e natureza, assim como o resgate de filosofias não hegemônicas, como é o 

caso da espinosana. Além disso, a urgência de compartilhamento de informações sobre visões de 

mundo e pedagogias nativas com pesquisadores, movimentos sociais, professores e estudantes do 
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Ensino Superior e da Educação Básica; sobretudo no momento histórico atual, em que se dão 

verdadeiros massacres de etnias que nos constituem como nação brasileira. 

Notas de fim 

¹ Esta investigação integra o projeto de pesquisa realizado em parceria com o Grupo de Pesquisa em Interações 
Socioambientais (GEPISA) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e com a Universidade de Pinar Del Rio 
em Cuba, que afastou- se do trabalho em novembro de 2018, em função de dificuldades institucionais. 
² Resultados do Censo Demográfico, realizado pelo IBGE em 2010, afirmam que em todos os Estados da Federação, há 
populações indígenas. A atual população indígena é de 817.963 indígenas, pertencentes à 305 etnias, dos quais 502.783 
vivem na zona rural e 315.180 habitam as zonas urbanas brasileiras. Foram registradas no país 274 línguas indígenas; 
69 etnias não contatadas e as que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena e/ou homologação de 
territórios. 
³ a) Pesquisa Tendências de políticas de transição em comunidades rurais, indígenas e de fronteiras (2009/2010). 
b)Projeto de pesquisa Infâncias Tupinambá (2013/2014), estudo de caso sobre interações entre crianças e ambientes 
naturais em comunidades indígenas; c) Projeto de Ensino Educação Ambiental para Escolas em Comunidades Indígenas 
e Tradicionais (2013- atual), núcleo Katuana, Tupinambá de Olivença/BA . 

⁴ Fundação Nacional do Índio (FUNAI), ONG Povos Indígenas do Brasil (PIB) e Sistema de Informação da Atenção à 
Saúde Indígena (SIASI). Os resultados foram organizados em tabelas relativas à: 1) territorialidade das etnias do 
sudeste, com informações sobre condições sociodemográficas e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) de áreas em que estão situados os grupos étnicos ; 2) 18 programas de pós-graduação (stricto sensu) de 
universidades públicas do sudeste, destacando linhas de pesquisa sobre a temática, considerando as áreas humanas e 
biológicas e 3) dados e informações  referentes às concepções norteadoras das relações entre criança e natureza.  

⁵ Pertencentes às etnias: Fulni-ô, de Pernambuco; Guajajara, do Maranhão; Anambé, do Pará; Potiguara, da Paraíba; 
Puri, do Rio de Janeiro e Guarani, também do Rio de Janeiro. A aproximação se deu via participação em atividades 
organizadas por nosso grupo de pesquisa e/ou por movimentos sociais indígenas; visitas à aldeias Guarani Mbya dos 
municípios de São Paulo e Rio Grande do Sul. 

⁶ Constituição Federal (BRASIL,1988); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (BRASIL, 1996); e Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena (BRASIL, 2012), para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) e 
para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012). 

⁷ Inspirados nas manifestações da cultura dos povos originários e comunidades tradicionais brasileiras, nos projetos, 
praticamos metodologias teórico-brincantes que articulam proximidade da natureza com vivências artísticas, corporais e 
exercícios de constituição grupal. A intenção é mobilizar comportamentos e sentimentos alegres, autônomos e 
democráticos. 
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Resumo 

Neste artigo, apresentamos achados de pesquisa¹ referentes a concepções de infância presentes entre povos 
indígenas brasileiros, em especial, no que diz respeito ao lugar das crianças nos modos de organização de 
suas sociedades e à centralidade das relações com o mundo natural. Partimos do pressuposto de que todos 
os seres são modos de expressão da natureza e que existem entrelaçados com outros modos (ESPINOSA, 
2009). Dessa forma, consideramos que os humanos são seres da cultura (VYGOTSKY, 1989) e biofílicos 
(WILSON, 1989; PROFICE, 2016), isto é, que têm atração inata pela natureza; atração que pode ser 
potencializada pela cultura, gerando sentimentos/comportamentos afetivos e protetores do ambiente; ou 
que pode ser atenuada, gerando sentimentos/comportamentos indiferentes ou agressivos a esses espaços. 
Nesse sentido, entendemos que a interação contínua com os ambientes naturais favorece a constituição de 
posturas menos antropocêntricas, que contribuem, portanto, para a redução dos inúmeros problemas 
ambientais. Assim, as análises apresentadas têm a filosofia espinosana como fundamento, bem como 
concepções advindas dos campos da Educação Ambiental Crítica e da Antropologia da Criança. O 
conhecimento produzido é fruto de revisão bibliográfica, visitas a aldeias e diálogo com lideranças 
indígenas. Assim sendo, o texto tem como finalidade contribuir para a crítica ao modelo escolar 
eurocêntrico, como também para inspirar a criação de metodologias voltadas para o campo da Educação 
Infantil e para a formação de seus educadores e educadoras; metodologias  que incluam elementos das 
visões de mundo de nossos povos originários, que concebem a existência humana em conexão intrínseca 
com ambientes naturais. 

Palavras-chave: Infância; povos originários; criança e natureza; Educação Ambiental; Educação Infantil. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa iniciou-se em 2016, buscando compreender onde estão, quantas são e quais as 

nacionalidades das crianças refugiadas no estado do Rio de Janeiro. Segundo a Pedagoga da Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ), instituição que recebe, acolhe e provê a documentação 

necessária para as pessoas refugiadas de todo o mundo que adentram no estado, em 2016 residiam 

aproximadamente 400 crianças refugiadas. Desse total de 400, sem possuírem dados precisos, a 

Pedagoga informou que o maior número eram de crianças refugiadas congolesas. 

Em 2018, voltamos à CARJ e, dessa vez, a instituição apresentou dados precisos. Segundo a 

instituição, residem no estado do Rio de Janeiro 286 crianças refugiadas, sendo 163 crianças 

refugiadas congolesas, seguido de 39 crianças angolanas e 33 venezuelanas. As crianças 

congolesas, segundo a CARJ, possuem como idioma nativo o Francês e um dialeto da região onde 

resida. 

A partir destes dados fomos à Secretaria de Educação de Duque de Caxias, município onde a 

CARJ nos informou que residiam uma comunidade de refugiados congoleses. Essa comunidade, 

segundo a instituição, se formou em Duque de Caxias devido à proximidade com a estação de trem, 

facilitando o deslocamento para o trabalho e o baixo custo dos aluguéis, buscando residência em 

regiões com baixa presença do tráfico. 

Segundo a instituição, os refugiados congoleses entram no Brasil por 2 vias: avião ou 

embarcação. Na primeira, em geral, a família vende tudo o que possui, compram as passagens e 

escolhem o Brasil para tentarem uma nova vida. Na segunda opção, mais precária, paga-se para 

alguém que conheça o trajeto até a embarcação, a família é inserida sem saber para onde está indo, 

ficando até 20 dias embarcada, percebendo que chegou ao Brasil somente quando a embarcação 

atraca no porto (ALMEIDA, 2018). 

A partir dessas informações coletadas no campo, questionamo-nos: como uma criança 

refugiada congolesa, falante de outro idioma, proveniente de outra cultura, que abruptamente 

precisa sair de sua terra natal está sendo inserida na escola brasileira? Buscando responder a essa 

questão fomos ao município Duque de Caxias compreender o processo de inclusão das crianças 

refugiadas congolesas. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A perspectiva adotada será da inclusão e interculturalidade presente no Observatório 

Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica (OIIIIPe), núcleo de pesquisa 

do LaPEADE (Laboratório de Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em 

Educação, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação/UFRJ) sob a ótica da 

perspectiva Omnilética, da autora Santos (2013). A Perspectiva Omnilética se configura como uma 

perspectiva na medida em que possibilita uma visão para além do que se apresenta. Dito de outra 

forma, a Perspectiva Omnilética nos permite extrapolar as teorias e metodologias presentes na 

academia e tocar, de fato, o “chão” da escola, visto que se apresenta como “uma forma de se 

perceber os fenômenos humanos e sociais como caracterizados tridimensionalmente, e em que as 

dimensões relacionam-se dialética e complexamente” (SANTOS, 2013).  

A inclusão, em uma perspectiva omnilética, é um processo contínuo de luta pela 

garantia do direito à participação (com poder de decisão) de todo e qualquer ser 

humano, em qualquer instância de sua vida social, que envolve três dimensões que se 

relacionam dialética e complexamente: a construção de culturas, o desenvolvimento 

de políticas e a orquestração de práticas. A dimensão das culturas representa as nossas 

crenças e opiniões sobre situações da vida, são os valores são que orientam posturas 

inclusivas (ou excludentes). A dimensão das políticas são as estratégias, os 

planejamentos, os acordos, ou seja, as intenções expressas que encorajam ações 

inclusivas (ou excludentes), enquanto a dimensão das práticas compreende as próprias 

ações, tudo o que fazemos e agimos no processo de in/exclusão[...] (SANTOS, 2013, 

pág. 78) 

 Inclusão, na perspectiva Omnilética é, portanto, processo; é movimento, uma vez que onde 

existem movimentos em prol da inclusão, existem, necessariamente, situações de exclusão que 

configuram barreiras à participação e à aprendizagem, não só no espaço escolar como em todos os 

âmbitos sociais. De acordo com Santos (2013) a humanidade existe a partir das culturas, das 

políticas, uma vez que somos constituídos por valores, crenças e princípios, os quais orientam 

nossas decisões ou não; e que se veem refletidos em nossas práticas diárias, de forma dissonante 

e/ou convergente. 

No entanto, mais que um movimento, por si só, inclusão segundo a perspectiva Omnilética 

caminha para um movimento dialético (LUKÁCS, 2010) e complexo (MORIN, 2011), devendo 

então ser exercitado diariamente com todos que fazem parte do processo de inclusão, e no caso 
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desta pesquisa, em todo o espaço educativo que contenha as crianças e adolescentes refugiados, 

com todos os que compartilham deste espaço. 

Destaca-se que a utopia é que não haja espaços de exclusão para esse grupo e nenhum outro, 

mas é a partir desta utopia que podemos trabalhar algo concreto. Somente em vislumbrar um 

ambiente sem exclusão, com todos os cidadãos somando com suas diferenças, trabalhando juntos, é 

que podemos planejar um espaço, pedagogicamente, de inclusão na escola. 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Essa pesquisa caracteriza-se por abordagem qualitativa a partir de um estudo de caso. O caso 

analisado foi de uma criança refugiada de 12 anos de idade oriunda da República Democrática do 

Congo, inserida em uma escola pública do município de Duque de Caxias. Entendemos por 

pesquisa qualitativa: 

A diferença entre quantitativo-qualitativo é de natureza. Enquanto cientistas sociais 

que trabalham com estatísticas apreendem dos fenômenos apenas a região “visível, 

ecológica, morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo 

dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável 

em equações, médias e estatísticas. O conjunto de dados quantitativos e qualitativos, 

porém não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por 

eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. (MINAYO, 2002) 

Com relação ao instrumento metodológico escolhemos o estudo de caso e, oportunamente, 

apresentamos a seguinte definição: 

é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto 

da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definido. (YIN, 2001) 

Para a realização do estudo participaram as seguintes profissionais da Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro: a Pedagoga em 2016 e a Assistente Social em 2018. Do 

município de Duque de Caxias entrevistamos a Professora que trabalhou com a criança refugiada 

em questão no 3º ano do Ensino Fundamental, com 10 anos de idade, com o objetivo de 

compreender como foi o processo de inclusão dessa criança refugiada na turma regular. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com o intuito de irmos de encontro a uma criança refugiada para compreendermos como ela 

aprende e se relaciona com as crianças brasileiras fomos até a Secretaria de Educação de Duque de 

Caxias, que nos encaminhou para o Núcleo de Projetos Especiais (NUPE). Esse núcleo é 

responsável pelo acompanhamento das escolas que trabalham com as crianças refugiadas 

congolesas. Esse núcleo nos encaminhou para a escola com o maior quantitativo de crianças 

refugiadas congolesas, que será chamada de “Escola 1”. Nela, em 2017, foram matriculadas 21 

crianças refugiadas congolesas, falantes de Francês. 

A partir da informação do NUPE, fomos à Escola 1. Na instituição fomos direcionados para 

acompanharmos 1 criança refugiada oriunda da República Democrática do Congo, do sexo 

feminino, que estava no 5º ano do Ensino Fundamental, com 12 anos. Chamaremos essa criança de 

Nicole. Descreveremos agora a situação de exclusão sofrida por Nicole, no ano em que ela foi 

inserida na escola, no início do ano letivo de 2016, no 3º ano do Ensino Fundamental, com 10 anos 

de idade. 

NICOLE, A CRIANÇA REFUGIADA CONGOLESA 

Quando entramos em sala, com o professor do 5º ano, o mesmo nos indicou o relatório do 

ano em que a criança foi inserida na instituição escolar. Segundo o professor, até o 3º ano do Ensino 

Fundamental, as professoras regentes realizava um relatório anual, relatando o desenvolvimento de 

cada criança. 

Neste relatório a professora regente, em 2016, relatou que a criança refugiada passou por 

uma “dificuldade de adaptação no início”, mas que isso foi resolvido pela professora em diálogo 

com os pais. A partir deste relatório fomos entrevistar a professora regente, que chamaremos de 

Prof.ª Camila. 

Segundo a Prof.ª Camila, Nicole foi bem recebida pela turma. A professora explicou para a 

turma que a criança vinha de um país bem longe, falava Francês e que precisava ser acolhida por 

todos. Segundo a Prof.ª Camila, todas as crianças da turma ficaram curiosas em conhecer Nicole e 

pediram para que ela falasse algumas palavras em Francês. Segundo a professora, a criança 

refugiada já possuía um bom português, viabilizando um diálogo com os demais alunos. 

A inserção da criança parecia ter sido realizada com sucesso. A professora, porém, percebeu 

que, durante o recreio, a criança refugiada não brincava com as demais, permanecendo sentada 
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sozinha, destacada dos outros. Quando questionada, a criança só respondia “não é nada, não é 

nada.”. Esse comportamento se repetiu ao longo de alguns dias, até que, de tanto questionar, Nicole 

confessou, aos prantos, que “ninguém quer brincar comigo, ninguém gosta de mim! Quero voltar 

para casa!”. A professora, também chorando muito, buscou ajuda com a direção e a partir daí, após 

um desabafo com a turma, onde a professora relatou para os alunos sobre a situação de refúgio 

vivida pela Nicole, iniciou-se um processo de mudança nas práticas pedagógicas em sala de aula. 

A professora buscou relacionar todo o conteúdo escolar com a relação Brasil e África, de 

modo a combater a exclusão sofrida pela criança. Infelizmente, a professora precisou sair antes do 

final do ano letivo para cursar o Mestrado Acadêmico em Relações Étnico-Raciais. 

CONCLUSÕES 

Pelo relato da professora, a escola mostrou-se disposta a apoiá-la, visto que ela foi de 

encontro à diretora quando a menina refugiada relatou sua situação de exclusão. Promover culturas, 

políticas e práticas onde os professores dialoguem entre si e com o corpo pedagógico é um caminho 

para pensar em coletivo as relações dialéticas do Problema X Solução, considerando que, por mais 

que nos aprofundemos nas questões das crianças refugiadas, a complexidade aponta que sempre 

haverá questões que não veremos. 

A inclusão, como um processo permanente, precisa ser pensada cotidianamente com todos 

os agentes da escola, pois o caso de Nicole expõe uma inserção na sala de aula que não gerou 

inclusão. A inclusão na escola precisa ser pensada para todos, considerando que ela é um processo 

infinito, que sempre precisará ser repensado, de modo a combater os preconceitos presentes em 

nossa sociedade.  

Por mais que inclusão seja processo, é preciso lembrar que ela é um processo em 

direção à garantia de um direito humano básico e inalienável. Este direito não tem 

como ser cumprido por meio da separação de pessoas, mas somente com a 

convivência pessoal, escolar, acadêmica, social e cultural de pessoas. (SANTOS, 

2012) 
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Resumo 

Esse artigo tem por objetivo compreender o processo de inclusão de uma criança refugiada, de 10 anos 
de idade, oriunda da República Democrática do Congo em uma escola do município de Duque de 
Caxias/RJ. A metodologia utilizada foi de uma pesquisa qualitativa (MINAYO, 2002) a partir de estudo 
de caso (YIN, 2001). O referencial teórico metodológico utilizado foi a Perspectiva Omnilética 
(SANTOS, 2013). A perspectiva adotada diz respeito a um conceito de inclusão que quer “um mundo 
justo, democrático, em que as relações sejam igualitárias (ou, pelo menos, menos desiguais) e os direitos 
garantidos [...] uma sociedade que, de fato, contemple os interesses de seus cidadãos, sejam eles quais 
forem” (SANTOS, 2013), isto é, uma sociedade que não pode, sob nenhum pretexto, excluir qualquer 
indivíduo, compreendendo que a homogeneidade não existe. Dito de outra forma, a Perspectiva 
Omnilética nos permite extrapolar as teorias e metodologias presentes na academia e tocar, de fato, o 
“chão” da escola, visto que se apresenta como “uma forma de se perceber os fenômenos humanos e 
sociais como caracterizados tridimensionalmente, e em que as dimensões relacionam-se dialética e 
complexamente” (SANTOS, 2013). Como resultados apontamos, a partir do relato da professora 
regente, que a criança refugiada, no seu 3º ano do Ensino Fundamental, foi excluída pelas crianças da 
turma brasileira, que a impediram de brincar no recreio. O impacto dessa ação por parte das crianças 
brasileiras ocasionou na criança refugiada o sentimento de exclusão e o desejo de voltar para o seu país 
de origem, mesmo a República Democrática do Congo estando em guerra. Essa situação expõe que a 
inserção da criança refugiada em sala de aula não resultou em inclusão. 

Palavras-chave: Educação de Refugiados; Inclusão em Educação; Perspectiva Omnilética. 
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Apresentar um livro – mais precisamente, uma parte de um livro – que traz tantos trabalhos 

– são dez painéis de três textos cada e 35 pôsteres – é, certamente, uma tarefa complicada. No 

entanto, como estamos tratando de um tema amplo e cheio de nuances, podemos investir em 

apresentá-lo e não especificamente aos textos que o compõem. 

A ideia de que o cotidiano é espaçotempo de criação e inovação permanentes vem sendo 

trabalhada por sociólogos há quase cem anos. Na educação, ela entra mesmo mais recentemente, de 

uns trinta anos para cá. Apesar de sua pouca idade, ela vem crescendo e se mostrando potente e 

acertada, sobretudo nos estudos relacionados ao que efetivamente acontece nas escolas e outros 

espaços educativos, apesar e para além das regras. Assim, seja em relação às práticas pedagógicas, 

ou às práticas de gestão, supervisão e outras relacionadas ao cotidiano de diferentes redes 

educativas, como gosta de dizer minha amiga Nilda Alves, vimos aprendendo muito com os 

cotidianos, e esta parte deste livro é uma “evidência” – entre aspas porque o termo normalmente é 

usado por perspectivas mais conservadoras de pesquisa e de modos de narrar pesquisas e seus 

resultados. 

Nesse sentido, podemos confirmar, nesta apresentação, a estreita relação entre o campo de 

estudos do cotidiano e as novas epistemologias de pesquisa em ciências sociais, pois nesses 

encontramos a valorização de saberes desconsiderados pelo cientificismo moderno, a recuperação 

da relevância dos sujeitos do conhecimento, bem como o caráter processual, e, portanto, sempre 

provisório de todo conhecimento, entre outras características desafiadoras de conceber a pesquisa 

em educação, as possibilidades didáticas e de práticas de ensino que incorporam ao campo 

contemplado pelos ENDIPEs, e revalorizado neste XX ENDIPE, em virtude do reconhecimento de 

sua relevância para o campo. 
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Resumo 

Este painel reúne ecos e disseminações de pesquisas pertinentes a duas etapas da educação básica, a 
saber: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Também abarca aspectos que se diluem pela Educação 
Superior, na modalidade pós-graduação stricto sensu. São atravessamentos labirínticos de pesquisas que 
ziguezagueiam pelos temas: Alteridade na/da infância: conversas sobre o “cantinho do pensamento”; 
Performatividades de gêneros: saberes, desconstrução e subversão da norma; Atos de escritura na pós-graduação stricto 
sensu e o qualis periódicos. Com este temário, objetivamos apresentar possibilidades outras de pensar a 
educação pública vinculada às esferas municipal, estadual e federal de ensino, situadas em regiões mato-
grossenses. São pesquisas produzidas no âmbito do mestrado e doutorado em Educação, fazendo 
interface com a filosofia da diferença, cujo foco é escapar a perspectivas universalistas e logocêntricas 
que se inspiram na crença do domínio da razão. As análises foram realizadas a partir do arsenal teórico 
de Jacques Derrida, Friedrich Nietzsche, Deleuze entre outros. Os textos apresentados movimentam-se 
entrelaçados aos conceitos: desconstrução, destinerrance, différance, escritura, rastro, vivências, tomando-os como 
atos didáticos de criação e resistência ao atual contexto de tensionamentos instaurados no campo da 
educação brasileira. Assim, indagamos: é possível escriturar sentidos outros para uma educação pública, 
laica com qualidade e equidade? Estribados nos pensamentos dos filósofos das suspeitas, produzimos 
pesquisas considerando outras possíveis maneiras de sentir, ver, ouvir, ler e escrever o mundo. 
Buscamos rachar com os extratos molares fundados nos discursos dominantes, procuramos a brisura 
de novos ruídos didáticos que dialoguem com o chão das instituições de ensino e seus autores. Em 
nossa concepção, como pesquisadores e professores, há dentro dos espaços/tempos educacionais, 
saberes/fazeres que borbulham e transbordam às margens do que foi dito e instituído na modernidade, 
temos a ânsia de desdizer o dito para abrir no seu interior a possibilidade da novidade na didática e na 
educação.  

Palavras-chave: Didática; Educação infantil; Ensino fundamental; Stricto sensu; Vivências.  

ALTERIDADE NA/DA INFÂNCIA: CONVERSAS DE CRIANÇAS SOBRE O “CANTINHO 

DO PENSAMENTO” 

Eliane Maria de Jesus – Creche Municipal Pequeno Príncipe- 

SME/Porto dos Gaúchos – MT 

Silas Borges Monteiro – PPGE/CNPQ/UFMT 

SOBRE COMEÇOS 

[...] como estas questões errantes não são começos totalmente absolutos, deixam-se 

efetivamente alcançar, em toda uma superfície delas mesmas, por esta descrição que 

também é uma crítica. É preciso começar de onde quer que estejamos e o pensamento 

do rastro, que não pode não considerar o faro, já nos ensinou que seria impossível 

justificar absolutamente um ponto de partida. De onde quer que estejamos: já num 

texto em que acreditamos estar. 

 DERRIDA (1973, p.199) 

Precisamos começar de onde estamos, com nossas dúvidas, errâncias, afinal é disso que se 

tratam os começos, de um movimento que compreende que o texto existe mesmo antes que o 

grafemos; ele está ali, saltando por entre linhas imaginárias, nas ideias que vão sendo tecidas por 
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nós, ainda que não tenhamos elegido as palavras para o elaborar. Assim, como pontua Derrida, não 

parece possível afirmar um “ponto de partida”, de modo que, embora tenhamos a pretensão de 

começar uma escrita, essa já é rastro, já existe no texto em que julgamos estar. Mas, diz aí: onde é 

que estamos mesmo? 

Este trabalho é oriundo de uma pesquisa de mestrado realizada no âmbito de uma instituição 

de educação infantil, situada em solo porto gauchense, município plantado em pleno bioma de mata 

do cerrado do norte mato-grossense. O estudo ocorreu no biênio 2018-2019, e objetivou apresentar 

as narrativas de crianças sobre suas vivências no “Cantinho do Pensamento1” produzidas nas 

multiplicidades dos espaços e tempos da creche. Desse modo, esse texto se constitui na interface 

entre educação e filosofia, nos rastros da filosofia da diferença, e propõe-se a apresentar o 

“Cantinho do Pensamento2”, segundo evocações de crianças que ali vivenciam alteridades na/da 

infância. Entre os questionamentos que provocam atravessamentos no âmbito de uma 

cenacontecimento criada, indagamos: que instintos3 tomam a palavra nas narrativas de crianças 

sobre suas vivências no/do/sobre o “Cantinho do Pensamento? 

Na destinerrance4 do que aqui se escreve, operamos com a desterritorialização, proposta 

por Deleuze e Guattari (1995), a atravessar toda a escrita, em um movimento que não marca 

posições ou territórios, mas afirma a potência de um pensar que se faz no rastro da diferença, numa 

tentativa de um desver, que nada mais é que um jeito de ver o mundo de modo não dogmático, em 

meio a aberturas e fissuras, nos detendo assim nos espaços em branco os quais sabemos com 

Derrida (2001, p.9), “que ‘adquirem importância’ em todo o texto.” 

O estudo vai se apresentando de modo rizomático com o convite de Deleuze e Guattari 

(1995, p.35): “não faça raiz, nunca plante”. Assim, elegemos a cartografia proposta pelos autores 

referidos como aporte metodológico para mapear as narrativas infantis – que resultam em cenas –, 

com o intuito de experimentar possibilidades de uma construção que se faz no fabular junto às 

 
1 Prática instituída na creche pesquisada. Consiste em deixar a criança que desobedeceu a norma, sentada por 
determinado tempo e afastada das atividades. De acordo com Cris Poli (2011), se ela se rebelar, deve retornar ao 
cantinho tantas vezes quanto se julgue necessário. 
2 Inicialmente usamos a palavra “cena” para os textos registrados no diário de campo, esse termo foi ampliado para 
cenacontecimento na discussão do Projeto: “Psicanálise e exigências clínicas contemporâneas: parâmetros onto-
epistemológicos do método psicanalítico de investigação. 
3 O instinto não é algo fixo, um elemento primeiro, material ou espiritual, mas um processo, um movimento contínuo de 
tendência de crescimento de potência ou de autossuperação (MARTON, 2016, p.272). 
4 Termo francês, usado por Jacques Derrida, para dizer do envio do texto que, depois de escrito, segue em percurso 
errante” (BIATO, 2015, p.21). 
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crianças. A cartografia como princípio de rizoma, se espalha, formando redes de conexões, 

mapeando o cotidiano da creche e as vivências das crianças que ali inserem suas marcas. Concebo 

aqui com Nietzsche: “viver é inventar?” (2004, p. 93).  

Nesse movimento, começamos pelas “infâncias que para nós se apresentam”, falando um 

pouco do modo como a concebemos. Em seguida abordamos “uma cenacontecimento composta por 

vivências de crianças”, a rastrear um devir-viagem no cotidiano de uma instituição de educação 

infantil na qual a pesquisa foi realizada. E, para finalizar, ou quereria dizer para começar? Quiçá, se 

ache no meio, ou no intermezzo (DELEUZE; GUATTARI, 1995), tomando-o como ambiência onde 

as coisas de fato se encontram: o ensaio de “diálogos possíveis”, aqui apresentamos cartografias 

primeiras advindas da cenacontecimento traduzida5. 

DAS INFÂNCIAS QUE SE APRESENTAM PARA NÓS 

Das infâncias que julgamos conhecer para àquelas que a nós se apresentam, há uma 

considerável distância. Isto porque, enquanto professores, estamos sempre tentando dar conta de 

algo, senão de tudo. Afinal, somos o tempo todo cobrados a dar explicações, a dizer o que é isso ou 

aquilo, como uma criança aprende? Em quanto tempo se desenvolve? Estas são só algumas das 

muitas questões. De maneira que em determinada medida nos preparamos para respondê-las, 

estudamos o comportamento infantil, buscamos dizer o que são as crianças alicerçados em teorias 

no âmbito da psicologia, história, pedagogia e sociologia. Mas, não conseguimos apreendê-las, 

ainda que algumas se espremam nos nichos que criamos para alocá-las, existem aquelas que 

escapam, que questionam nosso pretenso poder e saber. Colocam à prova nossas certezas e nos 

encaram de frente, como aponta Walter Kohan (2007, p.94, grifos do autor), essa, 

É a infância que interrompe a história, que se encontra num devir minoritário, numa 

linha de fuga, num detalhe; a infância que resiste aos movimentos concêntricos, 

arborizados, totalizantes: “a criança autista”, “o aluno nota dez”, “o menino violento”.  

As crianças escapam, dizem não à tentativa de normalização6 e sim à vida, movimentando 

nossas vivências, inserem suas marcas nesse trajeto. Com seus devires, vazam por linhas de fuga7 e, 

como puro acontecimento, nos contam de si e recusam o que possamos dizer delas; sua força reside 

 
5 Assinto com Derrida (2002, p.40) “nada é mais grave que uma tradução”. 
6 A normalização “constrange para homogeneizar as multiplicidades, ao mesmo tempo que individualiza, porque 
permite as distâncias entre os indivíduos, determina níveis, fixa especialidades [...]” (PORTOCARRERO, 2004, p.75). 
7 “[...] estas não consistem nunca em fugir do mundo, mas antes em fazê-lo fugir (DELEUZE; GUATTARI, 1996, 
p.72). 
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justamente na negação ao instituído que visa normalizar seus comportamentos. Elas se apropriam 

da linguagem e a modificam, seu tempo é o agora, não se fixam no passado ou futuro, como 

“devires abrem portas, estão sempre entre, numa zona de indiscernibilidade” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997, p.76). Assumimos assim que neste texto, não cabe a questão: o que são as 

crianças? Mas, sim o que podem? Elas não fixam identidades, abrem caminhos outros, nas frestas, 

no meio, por entre, são da ordem do que não se pode discernir, ou dizer. Elas atravessam a 

instituição com suas vivências e rompem o instituído com sua singularidade. 

As infâncias habitam a singularidade justamente por fugir às generalidades [...] não é da 

ordem do indivíduo, mas dos acontecimentos (TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004, p.58). Elas 

se mostraram para nós, no movimento da pesquisa, compondo trajetos em um convite a não 

interpretar, mas compor junto, dizer com e não sobre; assim nos ajudaram a tecer os fios que 

conduziram a este texto, nos contando de si e do cotidiano da instituição; cartografando conosco o 

espaço institucional, com seus mapas de aberturas e acesso, a contar uma história, quiçá, vivências. 

VIVÊNCIAS DE CRIANÇAS A COMPOR UMA CENACONTECIMENTO 

 No percurso cartográfico buscamos acompanhar as vivências das crianças no cotidiano da 

creche, assim foram elaboradas cenas a partir do aporte dos registros nos diários de campo 

resultantes da observação participante. Na tessitura metodológica, elegemos uma das cenas, em que, 

num exercício de experimentar possibilidades, criamos cenacontecimento para lidar com o que 

dizem as crianças sobre o “Cantinho do Pensamento”, assim, realizamos um mapeamento na 

tessitura da cartografia segundo a qual “organiza o processo, reorganizando as ideias e o 

pensamento do pesquisador” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 20). Esse movimento se deu numa 

rede de conexões nos levando a perceber os atravessamentos e rastros das vivências infantis. 

Nos rastros do movimento labiríntico seguimos em direção ao incerto, no descaminho de 

uma cenacontecimento intitulada “Nem sempre poder significa dever”: 

André chora reclamando que Antônio lhe bateu, a professora chama ambos e então se 

dirigindo a André pergunta: 

- O que foi que aconteceu? 

O garoto apontando para o colega responde: 

- Ele me bateu com o brinquedo. 
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Chegando a reproduzir o movimento resultante da ação do colega ao lhe bater. A 

professora volta-se então para Antônio e lhe interroga: 

- Antônio pode bater? 

O garoto faz um gesto afirmativo com a cabeça. A professora então insiste na 

pergunta: 

- Pode bater, Antônio? 

O menino assente de forma afirmativa. A professora questiona mais uma vez: 

- Ah é? Pode bater então? 

Antônio já parecendo um tanto confuso com a insistência, diz: 

- Pode sim! 

- Não, não pode. Completa a professora. 

Ela então o lembra que já conversaram sobre isso, que bater no outro machuca e por 

isso não pode. Antônio apenas dá de ombros e segue para o “cantinho” indicado. 

(Diário de campo, 30 de outubro de 2018). 

 Com Pérez (2014), faço da fabulação uma abordagem narrativa; e inserindo uma marca 

autoral aqui, preciso dizer que faço com a narrativa um exercício de fabulação, junto, lado a lado, 

com as crianças; num exercício de afirmação de sua força e potência, compreendendo que 

“pesquisar com crianças é se deixar levar por diferentes fluxos” (p.111). Fluxos, linhas, caminhos a 

deslocar o pensamento de seu lugar costumeiro, levando-o a lugares nunca visitados; como a 

infância faz isso? Porque sim, porque ela pode! De poder, de potência se constituem. 

Façamos então um exercício ao modo de quem experimenta as coisas, na tentativa de uma 

não interpretação, buscando criar nexos outros com o pensamento que se presentifica na 

cenacontecimento. Nesse movimento, fazemos fabulação ao modo de uma involução que, com 

Deleuze e Guattari, sabemos “é criadora” (1997, p.16). Nas trilhas desse caminhar cabe prevenir 

que não temos a pretensão de instituir verdades, afinal como sinaliza Deleuze no Prólogo de 

Diferença e Repetição: 

Ao escrevermos, como evitar que escrevamos sobre aquilo que não sabemos ou que 

sabemos mal? É necessariamente neste ponto que imaginamos ter algo a dizer. Só 

escrevemos na extremidade de nosso próprio saber, nesta ponta extrema que separa 

nosso saber e nossa ignorância e que transforma um no outro. É só deste modo que 

somos determinados a escrever. (DELEUZE, 1988, p.10) 
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Destarte, escrevemos por acreditar que de algum modo temos alguma coisa que dizer do que 

se apresenta para nós, falamos assim cambiantes entre o que julgamos saber e nosso total 

desconhecimento. A cenacontecimento criada em meio a tentativa de fugir a dualismos e 

identidades instituídas, não busca consolidar-se, e sim, de modo não linear trazer vivências nos 

rastros da instituição e das infâncias; não está nos extremos, mas no entre, nas coisas que se passam 

no e pelo meio. Com Deleuze e Guattari (1997, p.60) “estar-entre, passar entre, intermezzo”. 

Nesse “estar-entre” são dados a nós alguns elementos para pensarmos sobre as infâncias e 

sobre o cotidiano de uma instituição de Educação Infantil. Por estas sendas labirínticas não cabe 

racionalizar, nos coloquemos então a artistar com Sandra Corazza, para quem a artistagem se 

expressa como devir-viagem na “exploração de meios, realização de trajetos e de viagens, numa 

dimensão extensional” (2009, p.101). 

Com as crianças nesse devir-viagem nos deixemos levar, como quem dança uma música 

cuja letra não entende e o ritmo não sabe bem acompanhar, mas confia que o parceiro [aqui, as 

crianças] nos ensinam como dançar. Abandonando-nos à tarefa tão simples, não pudera ser de outro 

modo, dancemos então com o Zaratustra de Nietzsche em suas Três Metamorfoses, a saber, “como 

o espírito se torna camelo, o camelo se torna leão e o leão, por fim, criança” (NIETZSCHE, 2011, 

p.27). Vamos assim dançar, brincar, artistar, entrar na viagem das três metamorfoses. 

Devir-viagem nas três metamorfoses 
Do espírito que se torna camelo seguimos os rastros do “cantinho do pensamento”, instituído 

enquanto norma para lidar com comportamentos que destoam das regras vigentes. De maneira que a 

criança que desobedece é encaminhada ao cantinho, pela professora que lhe orienta a “pensar” 

sobre seu comportamento, e ali fica sentada por um tempo determinado. A cenacontecimento 

apresentada se encerra com a ida de Antônio para o cantinho, como o espírito das Três 

Metamorfoses do Zaratustra, de Nietzsche (2011, p.27-28), em que “todas essas coisas [normas] 

mais que pesadas o espírito resistente [criança] toma sobre si”. Antônio submete-se à norma e vai 

para o cantinho; no lugar onde se espera que ele fique, “semelhante ao camelo que ruma carregado 

para o deserto, assim ruma ele para o seu deserto [cantinho]” (p.28).  

Embora uma primeira olhada nos leve a concluir uma postura submissa, é preciso nos deter 

mais, afinal, a criança não tem opção frente a figura de autoridade senão ir em conformidade com o 

exigido. Assim, inicialmente as crianças tendem a conformar-se com as regras, preservando o 

instituído, porém, com o tempo, elas percebem sua força e quando são desafiadas elas reagem. 
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Notamos que Antônio não segue de cabeça baixa ao cantinho, mas, “dá de ombros”, numa postura 

resoluta, involuindo, escapa, avançando de estágio. 

Ao encararmos a cena, não iniciamos pelo começo e sim pelo fim, retornamos algumas 

linhas então, ao meio, no qual as coisas se passam, numa tentativa de apresentar mais elementos 

para esse movimento que se pretende realizar com o pensamento, em que é necessário assumir que 

o exercício de construção da cenacontecimento se dá “na perspectiva de que não há um real a ser 

desvelado, e que diante dos “fatos” inventamos uma realidade, numa permuta entre real e ficção” 

(ESTEVES; ADÓ, 2018, p.423-424). 

Nessa destinerrance, do que fabulamos, avancemos para a segunda metamorfose na qual o 

camelo se torna leão. Percebam que ao ser interpelado pela professora sobre poder bater “o garoto 

faz um gesto afirmativo com a cabeça”, ela segue perguntando e ele assentindo; a professora parece 

entrar em um jogo de repetição de uma pergunta que quer afirmar a regra, lembrar o instituído, 

solicitando o espírito do “camelo”, enquanto a criança afirma sua força como leão “quer capturar a 

liberdade e ser senhor [de si] [...]” (NIETZSCHE, 2011, p.28). A simplicidade de como a pergunta é 

feita gera ambiguidade, pensemos juntos que o “pode”, no sentido de ação, se avizinha do atributo 

“poder”, de potência, que diz da força; afinal, como não pode? É como se ao dizer que sim, com a 

cabeça, na verdade o garoto dissesse: é possível bater, eu acabei de fazer isso, porque eu posso, do 

ponto de vista da potência, eu fiz; “[...] o espírito do leão diz “Eu quero” [eu posso]” (p.28, grifo do 

autor). Ele tem a força necessária para encarar o conflito, ele pode fazer, não precisa ser autorizado, 

ele fez. 

Nos rastros da força do leão, que pode “criar a liberdade para a nova criação”, 

(NIETZSCHE, 2011, p.28), vamos ficcionar um pouco mais; e se a abordagem da professora 

tivesse sido diferente? Se ao invés de dizer “você não pode”, fosse dito “você não deve”, talvez o 

circuito de palavras, no qual a criança se encontre, ao ser questionada sobre “você pode?”, ela 

instintivamente diga: sim, eu acabei de fazer, eu consigo, logo, posso; afinal, as palavras possuem 

significados polissêmicos. A narrativa na cena acaba ficando em torno da insistência na repetição da 

pergunta de quem espera uma resposta diferente; mas, Antônio sustenta sua força. Digam então 

“que pode fazer a criança, que nem o leão pôde fazer? Por que leão rapace ainda tem de se tornar 

criança?” (p.28). A pergunta de Zaratustra leva a abertura dada pelo leão para “nova criação”; na 

cenacontecimento supracitada, a criança se apropria da linguagem e a modifica, aqui ela produz a 

novidade. 
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Na terceira metamorfose, em que o leão se torna finalmente criança, aparece a força 

afirmativa das infâncias, elas são o ápice da metamorfose do espírito; novidade que sustenta o que 

afirma; a professora segue ao limite com uma pergunta que repete de novo, e mais uma vez, à qual 

o garoto responde: “Pode sim”. Sua resposta é afirmativa e produz ressonâncias, como menciona 

Nietzsche em seu Zaratustra (2011, p.28-29), “Inocência é a criança, e esquecimento; um novo 

começo, um jogo, uma roda a girar por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer-sim”. 

Antônio diz sim à vida, à sua vontade, e ao fazê-lo não se submete, diz não ao camelo. Do 

leão ele parte para uma involução criadora de algo que só a criança pode sustentar. A narrativa que 

sustém resulta em sua ida para o cantinho, porém, isso parece não o afetar; com seu “dar de 

ombros” ele mantém-se altivo, joga o jogo da instituição, lida com as normas e rompe com o 

instituído sem perder aquilo que lhe é singular. 

Ora, a infância e suas imagens, juntamente com aquilo que nela e por ela deriva em 

múltiplas formas, acenam-nos para uma efetiva política inventiva que, escapando das 

normativas e das disposições gerais, criam campos de experiências que vazam por 

micro-poros; apresentam virtualidades estéticas impensáveis, porque fora da lógica do 

harmônico-normativo; e nos colocam diante de experiências de pensamento 

absolutamente nômades, pois nos deslocam de todas as certezas e dos impasses 

explicativos. (CARVALHO; LEITE, 2018, p.398) 

As crianças escapam à normalização, saltam por linhas erráticas, seguindo caminhos outros 

que não aqueles que traçamos para elas. Vazam por entre, estão todo o tempo fazendo-se puro 

devir, acontecimento que atravessa e rompe com o instituído, como uma espora ao estilo derridiano, 

afirmando uma outra instituição possível, fora da lógica hegemônica, “um lugar onde as coisas 

podem simplesmente achar o seu lugar (comum) e acontecer” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2017, 

p.197). E elas acontecem, no movimento cotidiano das crianças que ali inserem suas marcas, com 

suas multiplicidades e vivências. 

DIÁLOGOS POSSÍVEIS: CARTOGRAFIAS DE INFÂNCIAS 

 Nas sendas labirínticas de uma pesquisa que se faz rizomática, no âmbito de uma 

cenacontecimento, para nós se apresentam multiplicidades de vivências presentes nas narrativas de 

crianças a romperem com o instituído nos espaços e tempos de uma instituição de Educação 

Infantil. Buscamos então um exercício de pensar com as crianças e “é nesse sentido que me arrisco 

a nada-querer-dizer que possa simplesmente se entender, que seja simplesmente questão de 
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entendimento. [...] esse “nada-querer-dizer” não é, você haverá de concordar, exercício 

tranquilizante” (DERRIDA, 2001, p. 21). Inquieta-nos que seja requerido, que algo seja dito, 

sempre na dimensão de um querer respostas, seguimos com Derrida na contramão desse fazer, 

assumindo os riscos de “nada-querer-dizer”, que nos digam as crianças, o que dizem nos basta; 

como poderia afirmar as infâncias sem considerar sua voz, sem entendermo-nos com elas? 

Acompanhamos as crianças pelos labirintos de suas vivências, onde encontramos “um modo 

de resistir ao mundo da representação, produzindo um espaço de possibilidades, de experimentação, 

um convite ao acaso e ao improvável, para que o pensar possa ocorrer ao pensamento” (ESTEVES; 

ADÓ, 2018, p.424). Pensar com e não sobre, apostando em outros modos de ser e viver as infâncias 

que não aquele instituído pelo pensar hegemônico, tendente a categorizá-las para assim explicá-las 

e dar conta delas. Porém, são da ordem do que não se pode apreender, não se pode detê-las no 

sobrevoo de suas artistagens, seguem escapando à toda tentativa de captura e apreensão; disso nos 

dá notícias Antônio na cenacontecimento produzida. 

O movimento das crianças no cotidiano pesquisado, apresentou o instituído e o que escapa. 

A instituição não é apenas o que se vê a primeira vez que a olhamos, é preciso olhar novamente, 

compreender que, em meio às suas paredes, pulsam vivências, ali pulsam histórias de vidas que se 

cruzam diariamente. As crianças traçam mapas de fuga, de abertura, no percurso a expressar a 

novidade de ser criança em um mundo de adultos; de viverem suas infâncias em espaços pensados 

por adultos, ainda assim elas os modificam diariamente, com seu jeito singular de ser e estar ali, 

onde “a educação pode promover encontros alegres e encontros tristes, mas sempre encontros 

(GALLO, 2008, p.1). 

Nos encontros que se dão, tristes ou alegres, insere-se o gesto à liberdade, de uma tentativa 

de afirmação em meio a tudo que se passa. Não há promessas vazias nas infâncias que se 

apresentam para nós, há vivências que nos conduzem a experimentar cada momento, um instante 

em que algo acontece, e logo outra coisa se passa, e novamente outra, porque o tempo das infâncias 

não é linear. “Tempo de criança que brinca, lança dados, tira cartas, dá a vida” (TADEU; 

CORAZZA; ZORDAN, 2004, p.121). No lançar de dados, lançam-se a sorte, jogam um jogo que só 

elas dominam, porque são da ordem da criação e da invenção. 

CONSIDERAÇÕES ÚLTIMAS 

A escrita encaminha-se para o fim, porém, assumimos não ser possível um final, palavras 

últimas, cairiam nas teias da racionalização, assim consentimos com Derrida (2011, p.20), “na 
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mesma medida em que o livro [aqui, texto] não pode terminar, a escrita não pode, pois começar”. A 

escritura que não tem início ou fim, se encontra na margem do que não deve ser dito, aferido, ou 

instituído como regime de verdade, escrevemos assim numa composição que se quer 

desterritorializante, afirmando um caminhar que se faz caminhando, um passo de cada vez. Um 

texto assim é sempre uma tentativa de entender-se com algo, aqui, intentamos nos entender com as 

infâncias que não sendo unas, são multiplicidades, como enigma que habita à margem do 

indecidível, “porquanto nunca se apresenta em sua plenitude, mas deixa marcas que podem ser 

preenchidas” (SANTIAGO, 1976, p.28). 

Ao experimentar possibilidades com o que nos dizem as crianças, aprendemos que pouco 

sabemos sobre elas, sua novidade nos surpreende e nos inquieta, deslocando nosso pensamento, elas 

nos tiram de nosso lugar, nos instigam a querer saber mais dos segredos que abrigam as infâncias, 

que nos digam de sua potência que pode romper com aquilo que sempre nos detém: regras, normas, 

estereótipos. Porém, não as crianças, elas seguem por linhas erráticas, não são da ordem da razão e 

sim da invenção, como o menino que carregava água na peneira do poeta Manoel de Barros (2010), 

assim estão as crianças, a fazer coisas que para nós parecem impossíveis. 

A composição poética das infâncias se apresentou, para nós, num fazer que toma a palavra 

dita e diz uma outra coisa, poderíamos esperar crianças a chorar no cantinho, a lamentar-se da 

professora, isso seria o sentido que nós adultos poderíamos atribuí-lo, porém, as crianças nos 

surpreendem; elas fazem de um dispositivo disciplinar uma coisa diferente, elas o modificam à 

medida que ao dizer “dele” os impulsos que lhe tomam a palavra diferem do que pensávamos sobre. 

As crianças precisam ser amadas e cuidadas, mas, não são o que falta, aquilo pelo qual sempre 

foram reconhecidas: o outro, o não adulto, o não capaz; contrário ao discurso hegemônico, no 

movimento cartográfico da pesquisa encontramos infâncias potentes, que se mostram para nós com 

a força afirmativa capaz de lidar com o que quer que lhes reserve o por vir. 
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Resumo 

Na destinerrance de uma pesquisa realizada no espaço e tempo de uma instituição de educação infantil, 
esse texto é escrito na medida de um nada-querer-dizer ao estilo derridiano, onde ensaiamos 
possibilidade outras para falar das infâncias nos rastros da diferença. No trajeto próprio do movimento 
cartográfico (DELEUZE; GUATTARI, 1995), seguimos com as crianças na busca de um mergulho em 
suas vivências, que nos possibilite dizer, não sobre, mas, com elas; no anseio de um estar junto, 
tecemos com elas as linhas aqui grafadas, resultantes de uma cenacontecimento. A investigação traz como 
foco de estudo o “cantinho do pensamento”, segundo narrativas de crianças que ali vivenciam 
alteridades na/da infância. Em meio a um pensar errante, seguimos nos rastros da filosofia da 
diferença, na interface entre educação e filosofia, assumindo que o que aqui se escreve também se 
inscreve em nós, ao estilo de uma vivência. A problemática do texto provoca atravessamentos no 
âmbito institucional, nos colocando a questionar: “Que instintos tomam a palavra nas narrativas de crianças 
sobre suas vivências no/do/sobre o “cantinho do pensamento”?” O exercício de responder a tal questão se dá 
num movimento de desterritorialização das verdades naturalizadas pela razão, na busca de um olhar 
não dogmático, fugindo a gestos de desnudamentos, procuramos afirmar as potências das infâncias que 
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chegam até nós nos labirintos da pesquisa, onde nos encontramos diretamente implicados com as 
crianças e com os espaços que elas percorrem nos trajetos que se abrem a labirintos nunca antes 
visitados. Seguimos assim com elas, de mãos dadas, deixando que nos conduzam por esses caminhos 
que nos leva a pensar e sentir junto: o vivido, o observado e escutado; num encontro com a alteridade 
irredutível das vivências infantis. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Alteridade; Infâncias; Vivências; Desterritorialização. 

PERFORMATIVIDADES DE GÊNEROS: SABERES, DESCONSTRUÇÃO E SUBVERSÃO DA 

NORMA 

Edilma de Souza – Escola Estadual São Francisco de Assis/SEDUC-MT 

IMPLICAÇÕES 

— Andarilho, quem é você? Vejo-o que anda por sua estrada, sem desdém, sem amor, 

com olhar inescrutável; úmido e triste, como uma sonda que dá profundeza volta 

insaciada para a luz — que buscava ela lá embaixo? —, com um peito que não suspira, 

com um lábio que esconde seu nojo, com uma mão que apreende apenas devagar: 

quem é você? que fez você? Descanse aqui: este lugar é hospitaleiro para com todos — 

recupere-se! E quem quer que seja: que coisa lhe apetece agora? o que pode lhe servir 

de conforto? Apenas diga; o que eu tiver, lhe ofereço! — "Conforto? Conforto? Ó 

curioso, o que diz você! Mas, por favor, me dê, O quê? O quê? Fale! — Mais uma 

máscara! Uma segunda máscara!  

(NIETZSCHE, 1992: 278) 

Ziguezaguear por entre fios e meandros é o convite deste texto. É um convite a uma leitura 

errante que se faz e desfaz num entre-lugar de indeterminação. Afinal, não queremos com este 

afirmar que há verdades estáveis, pois, concordamos com Nietzsche, “sabem que nenhum filósofo 

até hoje teve razão, e que poderia haver uma veracidade mais louvável no pequeno ponto de 

interrogação que colocarem depois de suas palavras de ordem e doutrinas favoritas” (NIETZSCHE, 

1992: 25), por assim dizer, ao invés de afirmarmos certezas e verdades, preferimos movimentarmos 

por entre-lugares  de indeterminação, afirmando e desafirmando postulados, questionando a 

racionalidade imposta e nos constituindo em errância. 

Estamos como andarilhos, abrindo e fechando portas de saídas e entradas que não permitem 

de modo algum qualquer meio de sistematização de pensamentos, fluxos e movimentos. Máscaras 

caem sobre nossos rostos, vamos nos tornando e nos questionando: Como nos tornamos o que 

somos? A cada movimento uma certeza, um novo encontro com o mundo, surgem pulsões que nos 

equilibram e desequilibram, esbarramos em incertezas que desalinham o pensamento em torno de 

um centro preciso e bem definido pelos grandes e retumbantes discursos. Estamos sempre 

solicitando máscaras para nos compor e decompor do que somos e estamos e, como bons 
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andarilhos, continuamos a ziguezaguear por labirintos sem direção, acompanhamos as suas 

inscrições, ao modo que solicita Nietzsche, “usem máscaras e sutileza, para serem confundidos com 

outros! (NIETZSCHE, 1992: 25). 

À sombra de Nietzsche, Derrida e outros fantasmas filosóficos a compartilharem conosco 

seus pensamentos e devaneios, na herança da filosofia da diferença, adentramos em labirintos no 

intuito de seguir os movimentos das possíveis inscrições sem pretender interpretá-las, resolvê-las ou 

mesmo analisá-las. Angariamos acompanhar processos e suas inscrições produzidas no interior e do 

exterior do labirinto, logo, habitar esse labirinto que nos assombra, questiona e movimenta nossos 

pensamentos. Problematizá-lo. Não temos um guia de solução, contamos apenas com os 

assombramentos dos filósofos da suspeita (sem direção) e suas acolhidas filosóficas. Ao modo que 

indica o autor Haddock-Lobo, “ao contrário da postura tradicional da filosofia, não se orientar 

conscientemente” (2008, p. 13, grifos do autor).  

A expressão não se orientar conscientemente, utilizada pelo autor, remete ao movimento 

inaugurado pelo pensamento do filósofo Jacques Derrida: a desconstrução. Esta concepção, de 

acordo com Haddock-Lobo (2008, p. 13, grifos do autor), “não se deixa de modo algum encerrar 

por uma orientação no pensamento, alude a esta não-orientação consciente como a lúcida tarefa à 

qual os que se pretendem (in)fiéis a um pensamento desconstrutor deve dedicar-se”. Como Derrida 

afirma ao encerrar a sua obra A voz e o fenômeno: 

Sem dúvida, tudo começou assim: ‘Um nome pronunciado diante de nós transporta-

nos à galeria de Dresde... erramos pelas salas... Uma tela de Téniers representa uma 

galeria de quadros... Os quadros dessa galeria representam, por sua vez, quadros que 

revelam inscrições passíveis de ser decifradas etc. Certamente, nada precedeu essa 

situação. Seguramente, nada a suspenderá. Ela não está compreendida, como o 

desejaria Husserl, entre intuições ou apresentações. Da plena luz da presença, fora da 

galeria, nenhuma percepção nos é dada, nem, certamente, prometida. A galeria é o 

labirinto que compreende em si suas saídas: nunca se cai ali como em um caso 

particular da experiência, aquele que Husserl acredita descrever então. Então, resta 

falar, fazer ressoar a voz nos corredores, para suprir o brilho da presença. O fonema, a 

akumene é o fenômeno do labirinto. Esse é o caso da phonè. Elevando-se em direção 

ao sol da presença, ela é o caminho de Ícaro. E, ao contrário do que a fenomenologia 

— que é sempre fenomenologia da percepção — tentou nos fazer acreditar, ao 

contrário do que o nosso desejo não pode deixar de ser tentado a crer, a própria coisa 

se esquiva sempre. Ao contrário da segurança que Husserl nos dá um pouco depois, ‘o 

olhar’ não pode ‘permanecer’. (DERRIDA, 1994, p. 116-117, grifos do autor) 
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Nas trilhas labirínticas do pensamento de Derrida, fazemos nossa travessia de pesquisa, 

procuramos por inscrições que se tecem e destecem nos cotidianos da escola. A escola surge na 

pesquisa como uma galeria com diferentes labirintos a trazerem em suas margens diferentes 

inscrições possíveis de serem traduzidas. A não − orientação consciente, no entre-lugar 

de indeterminação escolar, é uma tarefa lúcida que busca encontrar na razão a novidade da 

alteridade que sempre se apresenta como Outra.  E como Outra produz jogos de 

diferenciações e inscrições − a différance. 

A différance permite “pensar o processo de diferenciação para além de qualquer espécie de 

limites” (DERRIDA, 2004, p. 33). De acordo com Derrida, o sistema de diferenciação da différance 

não obedece a uma regra aparente, não tem um lugar, apresenta um movimento de espaçamento 

imprevisível e sem controle. A différance habita o jogo das diferenças e rompe com os efeitos de 

oposição. Assim, na trama do jogo da différance é possível afirmar os efeitos enquanto potência 

criadora, romper com o substancialismo da presença (o ideal) e abrir possibilidade para as 

inscrições, ou seja, produzir a escritura. Nas palavras de Derrida, 

[...] o conceito de escritura excede e compreende o de linguagem [...] designar por 

escritura não apenas os gestos físicos da inscrição literal, pictográfica ou ideográfica, 

mas também a totalidade do que a possibilita; e a seguir, além da face significante, até 

mesmo a uma inscrição em geral, literal ou não, e mesmo que o que ela distribui no 

espaço não pertença a ordem da voz: cinematografia, coreografia, sem dúvida, mas 

também ‘escritura’ pictural, musical, escultural etc. (DERRIDA, 1973, p. 11, grifos do 

autor) 

Deste modo, circulamos produzindo escrituras por meio do movimento de desconstrução 

derridiano, no sentido de produzir outras possíveis maneiras de ler e escrever em meio a vida, por 

isso uma não-orientação consciente. Nos detemos em pesquisar o Outro (como um Outro singular) 

sem arquia e, também, aquilo que é marginalizado pelos discursos dominantes: a escrita, os 

significantes, os processos de diferenciação, à mulher, os infames, as crianças etc., pesquisamos e 

questionamos tudo o que foi defendido pelo logos – a fala, o falo, a razão, o significado etc. Nos 

deslocamos por posições que rompem com a dicotomia da metafísica dualista e nos movimentamos 

pelos gestos labirínticos da desconstrução. Nas palavras de Haddock-Lobo (2008, p. 21, grifos do 

autor): 

Isso quer dizer que, nos moldes desconstrutivos, só se deve apoiar uma posição e 

nunca uma tomada de partido. Quando uma posição (por mais que justa, válida, bem-

intencionada) se torna um partido, começa a ter seus hinos e suas bandeiras e, 
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portanto, neste momento, ela já está se fazendo representar nos moldes do ‘opressor’ 

que tanto é combatido pelo recém-formado ‘partido’. É nesse sentido que a 

desconstrução só é possível por meio de tomadas de posições, de um posicionamento 

frente aos fatos, aos textos, momentânea e singularmente, uma posição de cada vez: 

sem se tomar partido; sem ser ‘isto’ ou ‘aquilo’ ou, pior ainda, ‘isto’ versus ‘aquilo’. 

Corroborando com o autor, percorremos o labirinto de inscrições enquanto evento que 

inscreve nos cotidianos maneiras outras de ver, sentir e ouvir o mundo, estamos atentos (as) aos 

efeitos que escapam das intenções objetivadas no discurso de um autor-sujeito, aos sintomas e as 

contradições. Sem tomar partido, mas posições... E por esses quase-conceitos, como denomina 

Derrida, atravessamos alguns espaços e tempos de pesquisa que convergem em não afirmar uma 

‘verdade’, mas apresentam outras possibilidades de pensar, no caso da pesquisa, as didáticas e a 

educação. 

Consideramos o espaço tempo escolar como labirinto de inscrições que desloca o 

pensamento e produz rastros, brisura, articulação, suplemento e a différance. Nesse entre-lugar de 

indeterminação, produzimos movimentos duplos, de inversão e deslocamento, no exterior e do 

interior, fiel e problematizador entre o dentro e o fora de um centro decalcado por políticas de 

governamentalidades públicas. Adentramos esse espaço, a fim de produzir movimentos que produza 

efeitos para amenizar nossas inquietações. Destarte, problematizamos: como as crianças em suas 

infâncias reverberam atos de performatividades de gêneros que atuam como modos de subjetivação 

de suas singularidades? Na esteira derridiana, pesquisamos modos outros do pensamento infantil em 

detrimento o binarismo imposto pelo falogocentrismo8. 

SABERES E DESCONSTRUÇÕES CRIANCEIRAS 

Só se desconstrói o que se ama, diz Derrida. Saboreando as tramas que se entrecruzam nas 

redes de saberes e fazeres que são produzidas no ambiente escolar, circulamos por entre crianças 

em suas infâncias. Crianças que apresentam a novidade a um mundo acolhedor e hostil, semeando 

possibilidades outras para o aprender e o pensar em relação aos meandros cotidianos de 

subjetivação. As crianças “não [são] o começo de um processo mais ou menos antecipável, mas 

uma origem absoluta, um verdadeiro início” (LARROSA, 2015, p. 187). 

 
8 O termo denota a dominação masculina, evidente no fato de o falo ser sempre aceite como o único ponto de 
referência, o único modo de validação da realidade cultural. A mulher é sempre olhada com base na sua relação ao 
homem, que na sociedade dominada pelo falogocentrismo, deixa-se prevalecer os aspectos que lhe faltam por oposição 
à plenitude do homem (DERRIDA, 2013). 
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O início anunciado na vida infantil, desfaz nossa presunção de convertê-las em um de nós e 

as incorporar em nosso mundo, pois suas vivências interrompem toda uma cronologia de ordem e 

repetição que temos em nossas casas e em nossas instituições de governamentalidade. Em acordo 

com o pensamento de Nietzsche, a criança “[...] é um novo começo, um jogo, uma roda a girar por 

si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer-sim” (NIETZSCHE, Assim falava Zaratustra, 

Das três metamorfoses). Dizer-sim para um novo começo é reconhecer a alteridade que as crianças 

trazem consigo. Os infantis criam deslimites que inquietam nossas vontades de saber e colocam em 

suspensão nossa arrogância da vontade de poder e em reproduzir mecanismos de controle de suas 

singularidades, pois nos planos de composição de suas vivências, compostas por nomes próprios 

(sem sujeito), deslizam na conjugação de verbos no infinitivo e de artigos e pronomes indefinidos. 

Nas palavras de Deleuze e Guattari (1997, p. 44), “O nome próprio não é o sujeito de um 

tempo, mas o agente de um infinitivo”. O nome próprio é a singularidade que movimenta as 

velocidades que compõem os afectos e perceptos do devir-criança. O devir-criança não imita algo 

ou alguém. O devir, “extrai partículas, entre as quais instauramos relações de movimento e repouso, 

de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em vias de nos tornarmos, e através 

das quais nos tornamos (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 55). 

O devir-criança é o processo criativo de algo novo que indica outras possibilidades, outras 

vivências e desvios das situações de tiranias dos paradigmas instituídos. “Devir é se encontrar no 

acontecimento, no movimento, na multiplicidade, com algo sem passado, presente ou futuro” 

(KOHAN, 2008, p. 50). As crianças produzem acontecimentos que movimentam suas vivências e as 

conduz a procederem por intersecções; não são sujeitos, mas agenciamentos coletivos de 

enunciação. As crianças desdobram o tempo medido (Chrónos) por meio da criação e de suas 

vivências que constituem suas singularidades (Áion). As vivências infantis são seus acontecimentos 

no labirinto de inscrições sendo a própria individuação. 

As crianças com sutileza e admiração pelo mundo reverberam conceitos e teorias que se 

valem de ‘um lugar para o menino’ e/ou ‘um lugar para a menina’, estão estritamente ligados à 

vida. A vida enquanto afirmação e vontade de potência. 

E sabeis sequer o que é para mim ‘o mundo’? Devo mostrá- -lo a vós em meu 

espelho? Este mundo: uma monstruosidade de força, sem início, sem fim, uma firme, 

brônzea grandeza de força, que não se torna maior, nem menor, que não se consome, 

mas apenas se transmuda, [...] – Esse mundo é a vontade de potência – e nada além 

disso! E também vós próprios sois essa vontade de potência – e nada além disso. 

(NIETZSCHE, Fragmento Póstumo, 38 [12] junho – julho de 1885, grifos do autor) 
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A vida é vontade de potência. Para Nietzsche, trata-se de um complexo jogo de forças que 

estão permanentemente em conflitos. Nesse jogo de forças a criança não interpreta relações e 

situações, agem por devires e criam, desconstroem a universalidade da linguagem, como também, 

os atos de repetição estilizados na performatividade de gênero que persuadem sobre seus corpos. 

Diante desses pressupostos, pesquisamos junto às crianças que frequentam o 5º ano do ensino 

fundamental, seus devires e suas escrituras no sentido de visibilizar seus pensamentos pelos 

diferentes modos de ler – escrever a vida. No acontecimento labiríntico da pesquisa, fugimos dos 

metarrelatos e nos dispusemos a escutar as coisinhas do chão [na educação] que nos ajude a 

desconstruir planos edificados na máquina capitalística de subjetivação ao que diz respeito aos atos 

de performatividades de gêneros nos termos do falogocentrismo. 

Para a autora Judith Butler (2003), na produção da vida, somos interpelados por ordens 

discursivas que ditam modos de ser e estar em meio as heteronomias, partindo de ações 

massificadoras dos atos de performatividades de gêneros. Assim, desde a tenra idade somos 

subjetivados a linguagens que nos ditam um lugar para ser e estar no mundo. Nessa perspectiva, 

Butler aponta que, “[...] a performatividade deve ser compreendida como a prática reiterativa e 

citacional pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 2000, p. 154). Para a 

autora, somos efeitos de uma série de discursos repetitivos que se enunciam sobre nossos corpos 

num sistema de opressão com o objetivo de tornarmo-nos o que a linguagem dominante idealiza. 

Nossas posições sociais e biológicas são delimitadas de acordo com imposições teológicas, 

históricas e sociais que ditam modos de ver, sentir, falar, andar, comer, vestir-se e etc. 

Ou seja, os discursos habitam os nossos corpos e numa relação de opressão se constroem. 

Para a autora “[...] a performatividade não pode ser entendida fora do processo de iterabilidade, uma 

repetição de normas forçada e regularizada. E esta repetição não é realizada por um sujeito; esta 

repetição é o que possibilita a existência de um sujeito e constitui a sua condição temporal” 

(BUTLER, 1993, p. 95, tradução livre).  

Assim, vimos pesquisando junto às crianças as performatividades de gêneros que circundam 

os planos de imanência nos quais elas habitam, no sentido de abrir possibilidades de pensar-se e 

superar-se e, de simular novas formas de problematizar o que está dado. Portanto, a pesquisa traz o 

movimento de desconstrução do binarismo hierárquico homem/mulher estilizados por atos de 

performatividades de gêneros que atuam como modos de subjetivação dos corpos infantis. Derrida 

demonstra a necessidade de pensar essa episteme e deslocar-se por gestos de desconstrução dos 
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binarismos. Em sua obra Esporas: os estilos de Nietzsche (2013), faz contrapontos a suposta 

virilidade simbolizada no ‘falo’, no texto o autor explicita sua crítica, 

Então começa a história, começam as histórias. Então, a distância – a mulher – separa 

a verdade – o filósofo –, e dá a ideia. Que se afasta, se torna transcendente, 

inacessível, sedutora, agita e mostra o caminho à distância, in die Ferne. Seus véus 

flutuam ao longe, o sonho de morte começa – é a mulher. (DERRIDA, 2013, p. 62, 

grifos do autor) 

Derrida, com uma escritura incisiva, estilo às esporas, propõe a desconstrução do binarismo 

homem/mulher, fundamentado na suposta superioridade do falo. Então, por esse movimento 

derridiano, propomos pensar sobre o falogocentrismo presente nos atos das performatividades de 

gêneros que atuam na constituição de si; escrever e fazer ressoar as escrituras das crianças como 

processo de criação e desconstrução. Para tanto, trabalhamos com oficinas de escrileituras como 

aposta metodológica de pesquisa.  

Nas palavras da autora Corazza (2015, p. 329), “[...] as escrileituras fazem a diferença do 

pensar e do viver; fornecem um roteiro fabulador de como educar, sob o signo da invenção”. Dessa 

maneira, as oficinas de escrileituras possibilitam que seus participantes reverberem acontecimentos 

por intermédio de seus escritos. A esse movimento de escrita-leitura-invenção denominamos de 

escritura. A escritura é uma produção artesanal de sentidos, saberes e fazeres, conforme Derrida 

(1973) concebe, diz respeito a tudo o que possa gerar uma inscrição. A escritura compreende a 

criação de sentidos outros que aguçam o sabor do saber, saboreiam acontecimentos, pensamentos e 

possibilidades outras para o aprender.  

Nas oficinas de escrileituras, junto às crianças, entramos em outras vidas, criamos outros 

modos de fazer/produzir na sala de aula. Cometemos o delito de literaturizar a ciência, rachamos 

com os extratos molares do discurso colonizador presente na escola e produzimos a literatura menor 

que subverte modos de subjetivação e normas racionalizadas. As oficinas de escrileituras “são 

oficinas processuais de Pesquisa, Criação e Inovação que, a partir de obras já realizadas de outros 

autores, maquinam suas composições contra o senso comum esmagador que impede o ato de 

criação” (CORAZZA, 2015, Apresentação). As oficinas dialogam com a invenção de uma nova 

didática para a sala de aula, como escrevem as autoras Marim e Pimenta (2018, p. 08), “a didática 

vai tomando feições cada vez mais perfiladas a este processo de contínua transformação. Neste 

diálogo há compassos e descompassos; há ritmos afiados e ruídos dissonantes; há acertos e 

desacertos”. Deste modo, nos acertos e desacertos com as didáticas instituídas no âmbito da sala de 

aula, as oficinas de escrileituras oferece novos ruídos didáticos para novas práticas educativas de 
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leituras e produções de texto para explorarem a criticidade frente aos textos das mídias. Como 

sinaliza a autora Corazza (2015, p. 319), as oficinas de escrileituras “compreendem modos plurais 

de intervenção, nas formas de ensinar e de aprender a ler e a escrever”. As oficinas de escrileituras é 

um modo inventivo que proporciona a didática escolar novos modos de fazer em sala de aula. 

Por assim dizer, na pesquisa, realizamos quatro oficinas temáticas que abordaram uma 

relação dialógica entre curtas-metragens9 assistidos e problematizados pelos estudantes. 

Participaram vinte e duas crianças, entre dez e onze anos, que frequentam o quinto ano do ensino 

fundamental numa escola estadual do interior do Estado de Mato Grosso. Nas oficinas, as crianças 

foram convidadas a assistirem filmes de curtas-metragens que esboçaram o tema igualdades de 

gênero. Os curtas-metragens foram vídeos retirados da plataforma Youtube com tempo de exibição 

de 1 a 8 minutos cada. Os curtas elencados foram: Heroínas do ano; O sonho impossível (ONU); 

Mulher Maravilha; O campeonato de videogame (ONU); O desafio da Igualdade; Valente: arco e 

flecha. Todos esses vídeos foram assistidos pelos estudantes e, em seguida, eles problematizaram e 

produziram escrileituras estabelecendo alguma relação com o que foi assistido às suas vivências 

infantis. Neste texto, trazemos algumas escrileituras para o deleite do leitor, sendo que, por se tratar 

de um artigo com delimitações de páginas, explicitamos algumas escrituras de dois curtas-

metragens.  

Curta-Metragem: Heroínas do ano10 
As mulheres irão salvar o mundo. 

MC Bella, 10 anos11. 

As mulheres podem ser o que elas quiserem! Minha mãe é uma heroína pra mim. 

Fire Crow, 11 anos. 

Não podemos duvidar da força e inteligência das meninas.  

Jiren Full Power, 11 anos. 

Meninas são boas super-heroínas. 

Monkayse Linda, 10 anos. 

 
9 O endereço de acesso aos curtas-metragens assistidos está nas referências do texto. 
10  O vídeo de curta-metragem “Heroínas do ano”, esboça o espaço-tempo ocupado por mulheres. O filme apresenta 
várias heroínas desmistificando uma possível vilã.  
11 Os nomes das crianças apresentados no texto são fictícios de acordo com os termos de Consentimentos e 
Assentimentos do CEP (Comitê de Ética e Pesquisa). 
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Estas escrileituras oferecem escrituras que transitam sobre o terreno pantanoso da complexa 

situação das performatividades de gêneros que invadem e constituem as singularidades infantis. Por 

suas traduções, as crianças produziram a resistência e o sentido inverso do que lhes é imposto, 

deslocaram seus pensamentos e produziram a diferença, pois ao lerem e escriturar sentidos, diante 

dos vídeos de curtas-metragens, traduziram afectos e perceptos de suas vivências por meio da 

alegria de ler e a liberdade de escrever, tomaram distância da ‘verdade’ simbolizada na 

superioridade do falo e explicitaram sua crítica. Desse modo, corroboramos com Nietzsche ao 

conceber o ato de escrita, “de tudo escrito amo apenas o que se escreve com o próprio sangue. [...] 

Quem escreve em sangue e em máximas não quer ser lido, quer ser aprendido de cor” 

(NIETZSCHE, Assim falava Zaratustra, I, Do ler e escrever). O ato de ler e escrever, por meio de 

oficinas de escrileituras, impulsiona a criatividade para que as crianças artistem na educação, na 

différance e criem devires outros.   

Curta Metragem: O Sonho Impossível (ONU)12 
Uma mulher tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, igual trabalhar, fazer 

comida, lavar a louça, tudo o que os homens não fazem. Na minha casa é assim. Eu 

não acho que seja correto isso, precisamos mudar o sistema. 

MC Bella, 10 anos. 

 Só concordo com o sonho, porque na vida real é tudo diferente. Os homens não 

querem colaborar em casa. Na minha casa todos têm que fazer alguma coisa.  Lá 

minha mãe põe ordem. 

Monkayse Linda, 10 anos. 

Muitas vezes as mulheres trabalham mais e ganham menos que os homens. Isso é 

errado. Minha mãe ganha menos que meu pai e trabalha mais que ele. 

Aladin, 10 anos. 

Homens acham que têm mais poder que as mulheres, mas não têm. Na minha casa 

meu pai foi embora. Minha mãe se vira pra criar a gente. 

Jiren Full Power, 11 anos. 

 
12 O vídeo de curta-metragem “O sonho Impossível” retrata a vida de uma família tradicional na qual os serviços de 
casa ficam todos a cargo da mulher e um dia a matriarca teve um sonho onde todos os integrantes da família 
colaboravam com os afazeres domésticos.  
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As traduções crianceiras atreladas às suas vivências convergem em afirmações da vida. As 

crianças produziram escrituras experienciando o movimento de desconstrução do binarismo 

homem/mulher que, por séculos, propaga a supervalorização do falo em detrimento da posição 

feminina. As escrileituras dos infantis, são escrituras de afirmação à vida enquanto potência criativa 

com capacidade de provocar erupções aos discursos totalizantes. Deleuze diz que “criar não é 

comunicar, mas resistir” (DELEUZE, 2013, p.183). Então, a arte da escritura é uma criação com a 

possibilidade de desconstruir pensamentos dominantes, produzir diferimentos nas situações de 

opressão e literaturizar a vida (ALVES, 2015) com outros modos de pensar. A arte de literaturizar a 

vida é a possibilidade de produzir escrituras que nos provocam, ou seja, uma maneira de inscrever 

pensamentos, vivências e resistências, considerando espaços-tempos de subjetivação e de forças que 

enfrentam as delimitações, as retas e as estruturas centralizadas. Como lembra Barros (2010, p. 374) 

“pelos meus textos sou mudado mais do que pelo meu existir; sabedoria pode ser que seja ser mais 

estudado em gente do que em livros”.   

INTENÇÕES 

O gesto de desconstrução derridiano oferece impulsos para que na Educação possamos 

propor outras possibilidades didáticas em aprender e ensinar. Diagramatiza-se em fuga à busca de 

encontros que possibilitem a inscrição da diferença, afetos, sensações, escrituras e a différance. A 

arte da escritura pode vir a retirar das trevas aquilo que foi oprimido, revirar os conceitos e 

desconstruir sistemas binários. Por isso, vimos produzindo escrileituras como práticas educativas 

que, ao nosso ver, são traduções do vivível, por oportunizar que seus escrileitores passem de meros 

consumidores passivos dos atos de performatividades para produtores críticos que podem criar, 

inventar e poetizar a vida. Isso porque, no experimento realizado, foram ensaiadas novas relações 

entre os estudantes, construídas novas composições didáticas; realizamos a dramatização do 

pensamento irrepetível. As crianças escreveram em condições revolucionárias diante da norma 

dominante. Tornaram-se nômades de suas escrituras. Talvez, seja essa mesma a tarefa das oficinas 

de escrileituras, deixar-se apaixonar pelas possibilidades de diferir. Que possamos, 

Escrever nem uma coisa 

Nem outra – 

A fim de dizer todas – 

Ou, pelo menos nenhumas. 

 (BARROS, 1998). 
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Resumo 

No encontro com afectos e perceptos a movimentarem nossos pensamentos, ensaiamos a escrita deste 
texto oriundo de uma pesquisa feita em errância. Atrelados às crianças que frequentam o quinto ano do 
ensino fundamental de uma escola estadual no interior do estado de Mato Grosso, circulamos por 
percursos labirínticos de pesquisa na busca de inscrições que possam problematizar discursos e 
sistemas de dominação. Para tanto, nos deixamos assombrar pelos pensamentos dos filósofos da 
diferença: Nietzsche, Derrida, Deleuze etc., no sentido de amenizar nossas inquietações em relação aos 
atos de performatividades de gêneros a incidirem sobre os corpos infantis como modos de 
subjetivação. Assim, delineamos nossa pesquisa por meio do gesto de desconstrução, concebido por 
Derrida, com o intuito de apresentar possibilidades outras ao modo de ver, sentir, ouvir, pensar e fazer 
pesquisa em educação, e trazer novos ruídos didáticos para o contexto educacional. Nesse trilhar 
investigativo, lançamos mão de oficinas de escrileituras, como aposta metodológica, no sentido de 

https://www.youtube.com/watch
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emergir escrituras infantis como possibilidades de desconstrução de sistemas binários a coadunarem com a 
opressão do falogocentrismo, ou seja, a suposta valorização do falo em detrimento da posição 
feminina. Na travessia da investigação, circulamos pelo entre-lugar de indeterminação escolar e 
produzimos escrileituras crianceiras. As escrileituras produzem a escritura como modo de resistência a 
um lugar dado e escolhido por discursos dominantes e têm os atos de criação como novas 
possibilidades de pensar-se e superar-se. Por assim dizer, problematizamos o falogocentrismo presente 
na estrutura dominante de subjetivação, afim de produzir efeitos que possibilitem as inscrições das 
diferenças, os afetos, as sensações, a différance e a escritura.   

Palavras-chave: Crianças; Desconstrução; Ensino fundamental; Escritura; Performatividades de 
gêneros. 

ATOS DE ESCRITURA NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E O QUALIS PERIÓDICOS 

Dionéia da Silva Trindade – PPGE/UFMT 

POSIÇÕES 

Não demorou muito para que ‘publish or perish’ se tornasse uma palavra de ordem –– 

e surgissem variantes como ‘publish in english or perish’. 

(RABÓCZKAY, 2017, p. 79, grifos do autor) 

Este trabalho expressa o recorte de uma pesquisa de doutoramento e transita pela área da 

Educação, mais especificamente pelo campo da educação superior, na esfera da modalidade stricto 

sensu mestrado e doutorado, na interface com a filosofia da diferença, entendendo-a não como um 

sujeito, mas como uma relação (SKLIAR, 2014). Apresenta como foco de análises os periódicos 

científicos situados na região Centro Oeste brasileira e o nexo com os parâmetros de avaliação, 

definidos pela Comissão da Área da Educação vinculada à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes).com o estrato qualis. Objetivamos cartografar os periódicos 

científicos da área da Educação e os estratos qualis, concernente aos períodos 2013-2016 e 2017-

2018. Para tanto, balizamo-nos em Jacques Derrida (1973), mediante a noção de escritura, e na 

literatura específica acerca do tema. A problematização a realçar a trajetória analítica é: Que 

critérios normativos validam e qualificam um periódico científico no Brasil? 

O estudo em tela toma relevância na medida em que busca visibilizar a discussão acerca da 

validação e qualificação dos periódicos científicos online e de acesso aberto do campo educativo, 

destacando os critérios heterônomos que os regem, o que implica no delineamento de suas 

singularidades editoriais e suas políticas de publicação e a relação com a avaliação qualis. 
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TRAVESSIAS EPISTEMOLÓGICAS  

No transitar epistemológico, atravessados pela filosofia da diferença, mediante os 

ensinamentos de Jacques Derrida (1967/1973), em meio à noção de escritura, lançamos mão, neste 

artigo, da discussão acerca de periódicos científicos como meios de disseminação do conhecimento 

científico decorrente de pesquisas de dissertações de mestrado, teses de doutorado, ou de trabalhos 

originários de grupos de pesquisa consolidados, entendendo os periódicos como escrituras e, por 

conseguinte, veículos potenciais de afirmação da diferença. 

A propósito do assunto, no pensamento derridiano, o que seria escritura? Sobre o tema, 

Derrida (1973) situa o debate em sua clássica obra intitulada Gramatologia. Nesses termos, a 

escritura engloba outra noção derridiana: a desconstrução. O gesto desconstrutor, no caso da 

Gramatologia, opera no sentido de afirmar a escritura como rastro de uma produção singular a 

ultrapassar o âmbito da linguagem. Notemos o que diz o autor: 

É preciso agora pensar a escritura como ao mesmo tempo mais exterior à fala, não 

sendo sua imagem ou seu ‘símbolo’ e, mais interior à fala que já é, em si mesma, uma 

escritura. Antes mesmo de ser ligado à inscrição, à gravura, ao desenho ou à letra, a 

um significante, remetendo, em geral, a um significante que remete, em geral, a um 

significante por ele significado, o conceito da grafia implica, como possibilidade 

comum a todos os sistemas de significação, a instância do rastro instituído. 

(DERRIDA, 1973, p. 56, grifo do autor) 

O rastro remete a indício, traço, sinal, marca, vestígio de uma presença que não mais está 

presente. Nessa acepção, a noção é de que uma presença – coisa, marca, signo natural, força – criou 

o rastro, ocasionando, desse modo, um efeito da presença original que o produziu. 

Derrida intenta, em sua produção filosófica, postular o movimento de desconstrução da 

metafísica logocêntrica que se inspira na crença do domínio da razão. A partir do signo (palavra), o 

filósofo principia sua exposição acerca da desconstrução do pensamento binário. Na relação binária, 

um signo estabelece uma combinação entre significante (forma) e o significado (conteúdo). O papel 

do signo é espelhar um objeto no decurso de sua ausência. Refutando esta ideia, Derrida (1973) 

concebe o significado como inseparável de seu significante, pois um significante remete à 

elaboração de outros significantes. Estes, por sua vez, transbordam outros significantes, 

constituindo movimentos que vão para além das linearidades instituindo rastros a deslocarem o 

pensamento a gestos de afirmação das diferenças. 
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É bem nessa tessitura do escriturar significantes que referenciamos os periódicos científicos, 

mais especificamente os do campo educativo, como significantes que remetem, em geral, a outros 

significantes por meio de rastros instituintes na pós-graduação stricto sensu. Tais periódicos se 

dinamizam mediante processos de qualificação e validação normativa a partir de critérios 

heterônomos, estabelecidos pela da área específica com chancela da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e, ao mesmo tempo, criam suas 

singularidades editoriais e sua política de publicação. Para que um periódico científico seja 

considerado um veículo de publicação é necessário que cumpra os padrões requeridos pela norma 

que assim o define: 

Um dos tipos de publicações seriadas, que se apresenta sob a forma de periódico, 

boletim, anuário etc., editada em fascículos com designação numérica e/ou 

cronológica, em intervalos pré-fixados (periodicidade), por tempo indeterminado, com 

a colaboração, em geral, de diversas pessoas, tratando de assuntos diversos, dentro de 

uma política editorial definida, e que é objeto de Número Internacional Normalizado 

(ISSN). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, NBR 

6021, 2003, p. 3) 

Nesses termos, fica implícito que periódico científico trata de publicação seriada, arbitrada, 

destinada prioritariamente à comunidade acadêmico-científica, e que contenha ISSN, editor 

responsável, comitê editorial, conselho editorial, linha editorial, com política de publicação 

definida, com regularidade de publicação. 

Por assim dizer, a produção acadêmica de pesquisadoras e pesquisadores em Educação 

aglutinados à graduação e pós-graduação lato e stricto sensu, tem contribuído para um vertiginoso 

crescimento do número de periódicos científicos em nível nacional. No Brasil, a partir do triênio 

1998-2000, como afirmam Sousa e Macedo (2009), no âmbito da Capes, tiveram início as 

discussões da proposta de qualificar os veículos em que a produção dos programas de pós-

graduação, em todas as áreas de conhecimento, era publicada. Embora a ideia de qualificação tenha 

sido debatida, não se iniciou, na ocasião, um processo mais sistematizado de avaliação. No que toca 

à área da educação, o então representante de área no triênio, Dr. José Silvério Baia Horta, solicitou 

à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação (ANPEd) que fizesse uma 

avaliação dos periódicos da área, o que foi realizado considerando-se critérios de normalização, 

publicação, circulação, autoria e conteúdo e gestão editorial. 

Nos dias atuais, a estratificação dos periódicos é realizada pelos comitês de consultores de 

cada área de avaliação com base em critérios previamente definidos pela própria área e aprovados 
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pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), que procuram refletir a 

importância relativa dos diferentes periódicos para uma determinada área (BRASIL, 2019a). 

TRAVESSIAS METODOLÓGICAS 

A pesquisa cartográfica intenta mapear movimentos de pessoas e processos e pode lançar 

mão de instrumentos a aproximarem os participantes da pesquisa como: diário de campo, 

fotografias, gravações, documentos entre outros. A cartografia como princípio rizomático expressa 

no pensamento sua dinâmica performativa com múltiplas entradas e saídas, sua pragmática se 

assenta em uma experiência alicerçada no real. O método cartográfico descarta regras 

preestabelecidas; apresenta um movimento cujas sinuosidades constituem um mapa móvel a se 

delinear no caminhar investigativo, com foco na experiência, na localização de rastros e 

significantes do processo em curso (DELEUZE; GUATTARI, 1995, 1996; MOURA; HERNADEZ, 

2011). 

Nessa abordagem de pesquisa, compreendemos que o pesquisador cartógrafo cria sua 

trajetória na medida em que estabelece relações com pessoas e coisas, passando ele a integrar seu 

próprio território de pesquisa. Em busca de resposta à questão: “Que critérios normativos validam e 

qualificam um periódico científico no Brasil?” iniciamos nossa investigação mediante pesquisa 

exploratória e, subsequentemente, passamos à fase da pesquisa documental. 

A primeira fase denominada de exploratória (GIL, 2007) objetivou compor noções sobre o 

conhecimento produzido acerca de periódicos científicos em Educação, sua relação com os 

parâmetros qualis e o impacto na pós-graduação em Educação, expresso em revistas científicas da 

área, disponíveis na internet. O estudo de caráter exploratório, mediante pesquisa bibliográfica, ao 

modo como pensa Gil (2007), é desenvolvido com base em material já elaborado como livros, 

artigos, dissertações e teses acerca de determinado assunto ou área da ciência. Neste primeiro 

momento, não tivemos a pretensão de realizar um amplo mapeamento da extensa literatura acerca 

dos periódicos científicos, mas apenas ter noção do que já se havia publicado sobre o tema. 

Na segunda fase de nossa investigação, nos dedicamos ao uso da pesquisa documental, 

cartografando os Documentos pertinentes à Área da Educação no portal da Capes. A análise 

documental, segundo Cellard (2012), possibilita ao pesquisador acrescentar a dimensão do tempo à 

compreensão do social. Para o autor, trata-se de uma técnica que observa o processo de 

amadurecimento ou evolução de pessoas, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades, práticas, entre outros. Nessa abordagem, operamos com a noção de documento que, 
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segundo Gonçalves (2007), expressa uma informação organizada sistematicamente e comunicada 

de diferentes maneiras (oral, escrita, visual ou gestual) e registrada em material durável. 

Atendendo à necessidade da paisagem cartográfica, a pesquisa documental ocorreu por meio 

de consulta às plataformas dos periódicos em estudo, e sobretudo mapeando os Documentos de 

Área específicos da Educação, no portal Sucupira Qualis da Capes, referente aos periódicos 

avaliados nos períodos de 2013-2016 (BRASIL, 2017a, 2017b, 2017c) e  2017-2018 (BRASIL, 

2019a, 2019b, 2019c) para fins de mapear aqueles avaliados, e filtrar os que se situam na região 

Centro Oeste brasileira. 

PERIÓDICOS CIENTÍFICOS: ATOS DE AFIRMAÇÃO 

Em busca de vestígios acerca de estudos e pesquisas de publicações sobre periódicos 

científicos da educação e os parâmetros normativos qualis, especificamente em artigos científicos, a 

pesquisa exploratória realizada nos portais eletrônicos, sobremaneira no Google Scholar, 

plataforma SciELO Brasil e Portal de Periódicos Capes, com o uso dos descritores: periódicos 

científicos e educação; periódicos científicos e educação + qualis, apontou para uma cartografia em 

que aparecem três grandes áreas: Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da 

Saúde denotadas por subáreas. Frisemos que, para potencializar as buscas, não delimitamos período 

temporal, visando abranger maior número de trabalhos que contivessem os mencionados descritores 

(Tabela 1): 

Ao refletirmos sobre as informações estampadas na Tabela 1, notamos que se reunirmos as 

três subáreas: Educação, Educação em Ciências e Educação Física, temos majoritariamente 62,06% 

do total da amostra de 58 artigos. Lembrando que a nossa pesquisa tem implicações direta com o 

campo da Educação. A publicação mais antiga é de 1996 e a mais recente é de 2019. A discussão 

pertinente à produção científica em Educação e sua relação com a avaliação Qualis/Capes nos 

artigos científicos acessados, se conflui na medida em que são tematizados critérios exigidos na 

avaliação qualis periódicos como os que tratam dos parâmetros gerais de avaliação, os estratos de 

ranqueamento, as dificuldades de manutenção e regularização das publicações, os índices de 

citação, fichas de avaliação e os impactos nas avaliações quadrienais da pós-graduação stricto 

sensu. 
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O LABIRINTO DE ACESSO AO QUALIS PERIÓDICOS 

A Coordenação de Pessoal de Nível Superior (Capes) procede a estratificação dos periódicos 

científicos mediante os parâmetros qualis. Estes expressam a classificação de veículos de 

divulgação da produção intelectual (bibliográfica) dos programas de pós-graduação stricto sensu, 

utilizada pela Capes para fundamentação do processo de avaliação da pós-graduação nacional por 

ela promovido (BRASIL, 2019c). A avaliação quadrienal Webqualis dos periódicos 2013-2016 foi 

realizada com base nos seguintes parâmetros: A1, o mais elevado, subsequentemente A2; B1; B2; 

B3; B4; B5; e C, com peso zero (BRASIL, 2017a, 2017b). Na avaliação quadrienal 2013-2016, os 

quatro primeiros estratos a definirem a qualificação dos periódicos, e que continuam valendo para 

as estratificações atuais: Qualis A1 – exige que o FI do periódico fosse igual ou superior a métrica 

de 3,800 citações; A2 – Exige FI entre 3,799 e 2,500. Para o B1- FI entre 2,499 e 1,300; e B2- FI 

entre 1,299 e 0,001 (ISI) (BRASIL, 2017a, 2017b, 2017c).  

A pesquisa documental, em sintonia com a processualidade da paisagem cartográfica 

possibilita caminhos em várias direções, que podem se atravessar e se aglomerar ou se romper 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995). Assim, em busca dos estratos qualis 2013-2016, acessamos o 

portal Capes/Sucupira/Webqualis na internet, referentes aos periódicos da Educação, cartografando 

as seguintes informações (Tabela 2): 

Expresso na Tabela 2, o movimento cartográfico apontou para um universo de 3.903 

periódicos nacionais e internacionais, avaliados no campo da Educação. Foram mapeadas 21 

revistas nacionais, alocadas na região Centro Oeste brasileira e que constam da relação de 

periódicos a integrarem o Fórum de Editores de Periódicos da Área de Educação da Região Centro 

Oeste (ANPEd-FEPAE, 2017) e do Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de Pós-

Graduação em Educação da ANPEd (Forpred) Centro-Oeste (BERALDO 2012). Destaquemos que, 

embora tenha havido mudanças metodológicas nos indicadores da avaliação Qualis de 2016: A1, 

A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, para a avaliação de 2017-2018: A1, A2, A3, A4; B1, B2, B3 e B4 e C, 

mostramos em contiguidade os movimentos de estratificação referentes a essas duas avaliações 

(Quadro 1): 

Se nas avaliações anteriores um periódico era avaliado em diversas áreas do conhecimento, 

importa sobrelevar que nos critérios de 2017-2018, considerou-se somente a área na qual a revista 

está vinculada, em nosso caso os periódicos da área da Educação. 
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Nosso cartografar nos mostrou que os programas de pós-graduação das cidades de 

Uberlândia e Uberaba, filiados à Anped, assim como os periódicos vinculados a eles, são ligados 

organicamente à região Centro Oeste, de acordo com a divisão elaborada pela coordenação de Área 

da Capes, ainda que geograficamente situem-se na região sudeste. Deste modo, as revistas criam 

fluxos de mudanças ao afirmarem suas singularidades em meio a critérios heterônomos instituídos 

pelo CTC-ES da Capes. 

RASTROS DE ESCRITURA NO STRICTO SENSU 

Eis que, ainda que tenha havido mudanças em alguns dos parâmetros avaliativos, salta aos 

olhos a ascensão do periódico Interfaces da Educação (UEMS) do estrato “B3” para o “A1”. 

Também a revista Horizontes (UFGD) qualificada como “C” para o estrato“B4”. No concernente 

aos demais periódicos, alguns mantiveram-se no estrato da avaliação anterior, no entanto, 

majoritariamente um bloco migrou dos estratos inferiores para os superiores. O que denota os 

encadeamentos rizomáticos mediante os quais o qualis orienta em torno das práticas editoriais do 

campo educativo. Nesse compreender, as travessias percorridas desencadearam um mapa 

cartográfico em que aparecem três grandes áreas de conhecimento: Ciências Humanas, Ciências 

Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde, denotadas por subáreas a trazerem à tona o tema qualis 

periódicos, promovendo visibilidade à discussão sobre os veículos de disseminação da produção 

científica dos programas de pós-graduação do país.  

A análise documental apontou um compósito de critérios e parâmetros avaliativos 

diversificados nos dois períodos analisados: de A1 a B5 e C, e A1 a B4 e C. Nesse sentido, tal como 

o phármakon – A farmácia de Platão – (DERRIDA, 2005), o qualis opera ao mesmo tempo como 

remédio e veneno, ao classificar os periódicos em estratos inferiores e superiores. Podemos assim 

entrever que, por sua vez, os periódicos operam na tessitura dos indecidíveis (DERRIDA, 1973), 

que com suas diferenças constituem escrituras como produção singular que resistem ao instituído. 

Em meio a esses estratos, os periódicos constituem escrituras que se afirmam para além da fala, 

leitura e escrita, disseminam rastros da produção científica da pós-graduação stricto sensu nacional, 

potencializando o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação. 
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ANEXOS 

Tabela 1. Áreas e Subáreas do conhecimento em números absolutos (*N) e participações porcentuais quanto aos 
achados publicados em periódicos científicos 

Área Subáreas *N % 

Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 05 8,62 

Ciências Humanas Ciências Sociais 04 6,89 

Ciências Sociais Aplicadas Direito 01 1,73 

Ciências Humanas Educação 14 24,14 

Ciências Humanas Educação em Ciências 07 12,07 

Ciências da Saúde Educação Física 15 25,86 

Ciências Humanas Psicologia 05 8,62 

Ciências da Saúde Biologia 07 12,07 

Total 58 100 

Fonte: Elaboração própria dos pesquisadores, com base em informações obtidas na web em abril de 2019. 
 

Tabela 2. Estratos Qualis Capes e universo de periódicos científicos em Educação, em nível nacional, na avaliação do 
quadriênio 2013-2016 

Estrato Qualis Quantidade de periódicos 

A1 121 

A2 380 

B1 542 

B2 425 

B3 57 

B4 307 

B5 782 

C 1.289 

Total 3.903 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores com base no Documento de Área sitiado no Portal Capes Webqualis, abril de 2019 
(BRASIL, 2017a, 2017b, 2019a, 2019b, 2019c). 
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Quadro 1. Relação de periódicos científicos da área da Educação, constantes da região Centro Oeste, referentes às 
avaliações Qualis 2013-2016 e Qualis 2017-2018 

IT
E
M 

ISSN PERIÓDICO QUALIS 

2013-2016 

QUALIS 

2017-2018 

1 1982-7806 Cadernos de História da Educação (UFU) Uberlândia-MG A2 A2 

2 1982-596X Educação e Filosofia (UFU) Uberlândia-MG A2 A2 

3 1983-7771 Educativa (PUC Goiás) Goiânia-GO B1 B1 

4 1983-1730 Ensino em Re-vista (UFU) Uberlândia-MG B2 A3 

5 2318-1540 Horizontes Revista de Educação (UFGD) Grande Dourado-MS C B4 

6 2177-7691 Interfaces da Educação (UEMS) Paranaíba-MS B3 A1 

7 2674-9947 Intermeio (UFMS) Campo Grande-MT B3 B2 

8 1981-0431 Linhas Críticas (UnB) Brasília-DF B1 A3 

9 2358-1840 Perspectiva em Diálogo (UFMS) Naviraí-MS C B2 

10 2178-4442 Poiésis Pedagógica (UFG) Catalão-GO B3 B3 

11 1519-0919 Profissão Docente (Uniube) Uberada-MG B3 B3 

12 1678-166X Revista Brasileira de Política e Administração Educacional 
(ANPAE/UFG) Goiânia-GO 

A2 A2 

13 2526-4257 Revista Científica de Educação (Faculdade de Inhumas) GO C C 

14 2237-258X Revista Educação e Fronteiras On Line (UFGD) Grande 
DouradoMS 

B3 B2 

15 2178-7476 Revista da Faculdade de Educação (Unemat) Cáceres-MT B2 B2 

17 2238-2097 Revista Educação Pública (UFMT) Cuiabá-MT A2 A2 

18 2238-8346 Revista Educação e Políticas em Debate (UFU) Uberlândia-MG B5 B3 

19 1981-8416 Revista Inter Ação (UFG) Goiânia-GO B1 A3 

20 1414-5138 Revista Série-Estudos (UCDB) Campo Grande-MS B2 A3 

21 2175-1609 Revista Triângulo (UFTM) Uberaba-MG B4 B3 

Fonte: Elaboração própria dos autores com base nos documentos oficiais da Capes – Documentos de Área. Área 38: 
Educação, obtidos por meio do Portal Capes/Sucupira/Webqualis, em janeiro de 2020 (BRASIL, 2017a, 2017b, 2017c, 

2019a, 2019b, 2019c). 
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Resumo 

Este trabalho expressa o recorte de uma pesquisa de doutoramento a transitar pela área da Educação, 
mais especificamente no campo da educação superior, na modalidade stricto sensu – mestrado e 
doutorado –, na confluência com a filosofia da diferença. Objetivou-se cartografar os periódicos 
científicos da área da educação e os estratos qualis, concernentes aos períodos de 2013-2016 e 2017-
2018. Apresenta como foco de análise os periódicos científicos situados na região Centro Oeste 
brasileira e o nexo com os parâmetros de avaliação, definidos pela Comissão da Área da Educação na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. As análises balizam-se em meio ao 
conceito de escritura de Jacques Derrida e na literatura específica acerca do tema. A problematização a 
realçar a trajetória analítica é: Que parâmetros avaliativos validam e qualificam um periódico científico 
no Brasil? O método adotado pauta-se na cartografia de Deleuze e Guattari, recorrendo-se à pesquisa 
exploratória e à análise documental. Os caminhos trilhados, a priori, buscaram artigos científicos nos 
portais eletrônicos do Google Scholar, plataforma SciELO Brasil e portal de Periódicos Capes, com o uso 
dos descritores: periódicos científicos e educação; qualis periódicos + educação. A posteriori foi realizada consulta 
ao Documento da Área 38: Educação, na plataforma Capes Sucupira na internet. As travessias 
percorridas desencadearam um mapa cartográfico em que aparecem três grandes áreas de 
conhecimento: Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde, denotadas por 
subáreas. A análise documental apontou um compósito de critérios e parâmetros avaliativos 
diversificados nos dois períodos analisados, de A1 a B5 e C, e A1 a B4 e C. Em meio a esses estratos, 
os periódicos constituem escrituras que se afirmam para além da fala, leitura e escrita, disseminam 
rastros da produção científica da pós-graduação stricto sensu nacional, potencializando o fortalecimento 
da ciência, tecnologia e inovação. 

Palavras-chave: Educação Superior; Filosofia da diferença; Periódicos científicos; Qualis. 
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Resumo 

O propósito do painel é o de evidenciar aspectos relacionados as práticas pedagógicas voltadas para as 
aprendizagens dos alunos evidenciando as dimensões da alfabetização e do letramento, inseridos da/na 
cultura do escrito. Contextualiza-se o sentido e a sistematização da escrita e como eles incidem no 
campo do fazer pedagógico.  O primeiro dos trabalhos nomeado de “Professor na Educação Infantil: Efeitos 
sobre a qualidade do direito das crianças de pensar sobre a linguagem escrita”,  possibilita pensar a atuação 
profissional do professor na Educação Infantil com crianças de cinco anos, mas principalmente uma 
reflexão em torno dos significados, sentidos e efeitos da qualidade do direito da criança pensar sobre a 
linguagem escrita. O segundo trabalho, denominado de “Erros [orto]gráficos produzidos por crianças da 1ª 
série de uma escola municipal de Pelotas/RS” tem como objetivo verificar os resultados dos testes de 
Competência em Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) e Consciência Fonológica (CONFIAS) 
apoiando-se em textos espontâneos por serem reveladores devido a sua característica particular. Já o 
terceiro trabalho, “Intitulado Educação Especial e seus atores: uma análise sobre as práticas pedagógicas da técnica de 
desenvolvimento educacional especializado”, destacando o desenvolvimento humano da pessoa com deficiência 
intelectual a partir do trabalho pedagógico desenvolvido por Técnicas de Desenvolvimento 
Educacional Especializado (TDEE). O Painel traz resultados de pesquisas realizadas por profissionais 
atuantes e pesquisadores da Educação Básica vinculadas em universidades do país. Por meio das 
presentes pesquisas elucidamos a cultura do escrito sem descartar a importância da alfabetização, ou 
seja, da sistematização deste ensino caminhando assim para um sentido que ultrapasse a automatização 
dos processos de ensino do sistema de escrita alfabética 

Palavras-Chave: Cultura do escrito; Alfabetização; Professor; Teste de consciência fonológica; 
Inclusão; Desenvolvimento Humano. 

PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: EFEITOS SOBRE A QUALIDADE DO DIREITO DE 

PENSAR SOBRE A LINGUAGEM ESCRITA 

Carla Melissa Klock Scalzitti  – UFPel e SMECEL/MT 

INTRODUÇÃO 

A história do atendimento à infância e à juventude registra diversas lutas sociais pela defesa 

de seus direitos, os quais incluem o acesso à educação e a proibição do trabalho infantil e do 

adolescente, especialmente em períodos posteriores à revolução industrial. Observa-se um 

movimento no sentido de considerar a criança um sujeito dos direitos humanos. A crescente 

atenção aos direitos da criança fez surgir uma novidade na atual preocupação com o mundo infantil.  

A conquista e garantia do direito ao acesso e permanência à Educação Infantil (doravante 

EI), foi e é, uma conquista histórica longa e marcada por muitas tragédias, como mortalidade 

infantil, exploração, escravidão e uma educação elitizada, em que os beneficiados eram somente os 

filhos das elites. Frequentar a escola era um privilégio para os grupos favorecidos, por muito tempo, 

a educação formal deu-se para poucos. 
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Devido a essas transformações sociais e políticas em relação à universalização da educação 

básica, ressalta-se um crescente movimento em defesa da profissionalização e formação do professor 

no Brasil. Para a proposição da nossa pesquisa, nossa ênfase será o desenvolvimento profissional 

dos professores atuantes nas instituições de EI, permeado pela sua prática. 

Tema relevante e constantemente observado nas discussões acadêmicas, ao mesmo tempo em 

que se faz cada vez mais presente em programas de governo e políticas públicas. O destaque a 

formação desse profissional se dá, sobretudo, a partir da década de 90, marcada por reformas, 

através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96), das Resoluções do 

Conselho Nacional de Educação e do Referencial Curricular Nacional para a EI. 

A mobilização social em torno das questões da infância e da educação das crianças pequenas 

proporcionou mudanças do olhar acerca da criança e sobre a identidade e formação do professor da EI. 

Esta discussão despertou um posicionamento entre esses profissionais, tornando-se mais cauteloso 

com relação aos fazeres, deveres e poderes da e na EI, em especial, a linguagem oral e escrita. 

Diante desse contexto escolar, a finalidade da pesquisa é refletir sobre a atuação profissional 

e a identidade do professor na EI com crianças de quatro e cinco anos, mas principalmente 

compreender, descrever, narrar, captar e ensejar uma reflexão em torno dos significados, sentidos e 

efeitos da qualidade do direito de desenvolvimento e aprendizagem da linguagem oral e escrita 

nessa etapa da educação básica.  

Por décadas as políticas voltadas à EI foram assistencialistas, na qual não havia 

entendimento das especificidades do desenvolvimento e aprendizado da criança, a educação estava 

voltada ao cunho pedagógico apenas de cuidar e a promoção da saúde, depois de várias discussões 

se agrega o educar. 

Para tanto, ainda há muita discussão quanto ao desenvolvimento e aprendizagem da 

linguagem oral e escrita na EI, dessa forma, o grande entrelace desse texto é o de pensarmos: Como 

os profissionais da EI propõe a sua prática para a criança refletir sobre a cultura escrita de forma 

produtiva e prazerosa?  

MATERIAL E MÉTODOS 

Investigar a profissionalização das pessoas envolvidas na EI e as práticas pedagógicas com 

crianças de quatro e cinco anos é dar privilégio as produções, desenvolvimento e aprendizagem das 

suas habilidades e competências, para esta investigação, a linguagem oral e escrita. Exige, portanto, 
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estratégias metodológicas capazes para compreender os sentidos produzidos pelos sujeitos nesse 

cotidiano. 

Por isso, optou-se por uma pesquisa de abordagem qualitativa, a qual dá voz aos 

participantes da pesquisa, permite um engajamento maior do pesquisador na realidade investigada, 

o que lhe dá condições para uma compreensão profunda dos processos existentes dentro da escola e 

dos sentidos produzidos pelos professores e crianças na EI.  

Dentre as várias possibilidades metodológicas oferecidas pela abordagem qualitativa, 

optamos pelo estudo e observação de uma prática bem-sucedida de uma professora de EI. A 

observação consiste em identificar e descrever as interações e processos humanos do campo 

investigado. Com a observação, obtêm-se informações com vistas à investigação do contexto 

escolar e dos processos típicos da escolarização e das relações da escola. A partir da observação, o 

pesquisador estabelece uma relação de conhecimento com seu objeto de estudo. 

A turma investigada foi com crianças de quatro e cinco anos, em uma escola Municipal de 

Várzea Grande, Mato Grosso. Na EI muitos são as experiências a serem vivenciadas pelas crianças, 

mas por entender que a linguagem escrita, ainda, consiste em uma prática reprodutiva e sem muito 

utilizar as vivencias do mundo letrado da criança, optou-se por destacar a prática dessa profissional 

com relação às vivencias em sala de aula.  

A análise foi sustentada pelo confronto da observação da prática da professora e os 

conceitos selecionados a partir do referencial teórico dos Estudos Culturais para problematizar a 

formação profissional e a identidade docente do professor da EI, nas contribuições de Garcia (2010) 

e Lima (2014), para a discussão dos efeitos sobre a qualidade do direito de desenvolvimento e 

aprendizagem da linguagem oral e escrita como aporte teórico utilizamos os estudos de Abaurre 

(1998) e Tolchisky-Landsmann (1995). 

Somos favoráveis ao trabalho de atividades que envolvam a linguagem escrita na EI, a partir 

do entendimento de que a escola deve incentivar essa proximidade já pré-estabelecida pela própria 

criança, afinal, está inserida em uma sociedade grafocêntrica e as letras fazem parte de seu 

cotidiano, sendo a escola o lugar eleito histórico e socialmente para que a aprendizagem da 

linguagem escrita aconteça. 

No primeiro momento, discutiremos sequência sobre a identidade docente e formação do 

profissional da EI, e posteriormente, relataremos a partir da observação realizada os conhecimentos 
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e os fazeres, saberes e poderes que envolvem o trabalho com a linguagem oral e escrita na EI, 

principalmente, com crianças de quatro e cinco anos. 

IDENTIDADE DOCENTE DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ser professor é se encaixar no tempo e no espaço, é viver a contemporaneidade respeitando 

a história individual e o contexto sócio cultural de cada um. É caminhar para seu objetivo maior, a 

educação. É estar definitivamente comprometido com a sociedade. Não é só ensinar, mas também 

aprender e criar junto com o aluno. 

Assim, o professor vai construindo e constituindo a sua identidade docente, através da sua 

experiência social, cultural, individual, histórica, política, econômica e profissional em uma relação 

homem/sociedade/cultura. Maria Manuela Garcia (2010) contribui para esta discussão, quando 

reverbera que a identidade docente é construída através de suas características próprias, suas 

experiências e as atribuições sociais dadas ao mesmo. E continua: 

A identidade docente é, ao mesmo tempo, um processo de identificação e 

diferenciação, não fixo e provisório, que resulta de negociações de ordem simbólica 

que os professores realizam em meio a um conjunto de variáveis como suas 

biografias, as relações e condições de trabalho, a história e a cultura que caracteriza a 

docência enquanto atividade profissional, e representações colocadas em circulação 

por discursos que disputam os modos de ser e agir dos docentes no exercício do ensino 

e do trabalho docente. A partir da sociologia das profissões e do interacionismo 

simbólico, a identidade docente refere-se a um conjunto de “formas identitárias”, que 

resultam de uma variedade de processos de socialização dos docentes, nos quais 

ocorrem transações entre uma “identidade para si” (que o sujeito se atribui a si mesmo 

numa tensão entre o real e o ideal) e uma “identidade atribuída” (os “mandatos” que 

os outros e a cultura atribuem ao sujeito). (DUBAR, 2005) (GARCIA, 2010, p. 01). 

O professor constrói a sua identidade docente quando comprometido e direcionado pelo seu 

trabalho, buscando uma sociedade justa, construindo juntamente com seus alunos alternativas e 

possiblidades de mudança. Adriana Dickel (1998, p. 41) afirma que o professor produz em sua 

prática “[...] uma riqueza de conhecimentos que precisa ser, juntamente com as suas experiências, 

assumida como ponto de partida de qualquer processo de aperfeiçoamento de seu trabalho e de 

mudança na escola”. Desta forma, o professor constitui sua identidade quando na sua prática reflete 

essas conquistas sociais, históricas e políticas, afinal, é um processo construído e centrado a partir 

de seus conhecimentos e competências.  
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Desse modo, é de extrema importância para esta pesquisa pensar a construção da identidade 

docente do professor da EI, bem como, a reflexão da prática dele. Como se deu esse processo 

identitário social, político, cultural, profissional e legislativamente deste professor? 

Movidas por essa questão apresentada, e o que já viemos discutindo neste texto, 

reconhecemos que por muito tempo a EI foi marginalizada, consequentemente, o profissional 

também. 

A formação do profissional no qual iria atuar nas “creches” ou “pré-escolas” não era e por 

muito tempo não foi uma preocupação eminente. A construção da identidade desse professor 

tornou-se relevante, na contemporaneidade, amplamente discutida, principalmente a formação do 

professor para atuar na EI. Quais os saberes e conhecimentos para a formação desse profissional 

para a docência na EI, que lhes dessem condições de desenvolver práticas educativas de qualidade 

para as crianças? Qual a identidade desse docente? 

Durante muito tempo, a professora de Educação Infantil era identificada e 

reconhecida, principalmente, pela sua afetividade, pelo seu dom maternal, reforçava-

se a concepção de educadora, ‘forjada’ através do seu perfil enquanto mulher, com o 

seu ‘dom de educar’ inato [...] (CABRAL, 2005, p. 104). 

Reforçava o conceito do “educador polivalente”, aquele educador que iria “trabalhar com 

conteúdo de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos 

específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento” (BRASIL, RCNEI, 1998, p. 41). 

A visão e o contexto da docência na EI começam a mudar e ser reconhecida e tratada em 

âmbito nacional, a partir de 1990, mas principalmente através de documentos legislativos, nos quais 

se abordava a formação de professores para a educação básica, o principal deles foi a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.   

Com a LDBEN 9394/96 foi possível, além de reconhecer esse profissional, exigir que estes 

sejam qualificados. A formação inicial das pessoas que futuramente e as que estavam atendendo às 

crianças pequenas, deveriam possuir no mínimo um curso superior. Os professores agora 

precisavam ter uma formação mais abrangente e específica, como disposto na legislação, no título 

VI, art. 62: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 
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educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 

em nível médio na modalidade normal (BRASIL, Lei nº 9.394, 1996). 

Outro aspecto importante a salientar, foi o reconhecimento identitário desse profissional. Por 

muito tempo as discussões e preocupação dos estudiosos da área, se estabeleceram em torno de 

como deveria ser nomeado os profissionais da educação infantil: “educador, professor de educação 

infantil e técnico de educação infantil” (BRASIL, 1994). Com a Lei n. 9.394, 

[...] que estabeleceu a função docente para toda a educação básica, atendendo, desse 

modo, a uma reinvindicação de parte significativa do movimento docente e dos 

profissionais da área da educação infantil, que defendiam a denominação de professor 

tanto para o profissional da creche como para o de pré-escola (BRASIL, Lei nº 9.394, 

1996). 

A identidade docente do professor de EI se reconstrói a partir de 1990, revisam-se os 

significados sociais e culturais da profissão, ressignificando os conhecimentos válidos para a EI e 

valorizando os saberes a serem desenvolvidos com as crianças pequenas.  

[...] a construção da identidade do professor da Educação Infantil diz respeito àquilo 

que lhe é específico, aos seus saberes e competências, bem como ao espaço que atua, 

pois é no espaço que os professores adquirem experiência e a articula aos seus saberes, 

permitindo, assim, a sua caracterização como professor da Educação Infantil (LIMA, 

2014, p. 4). 

Percebe-se, então, que o reconhecimento e a construção da identidade docente do professor 

de EI passam a valorizar a formação desse profissional, mas principalmente, “as bases sólidas de 

conhecimentos que lhes tornem capazes de oferecer todo o suporte necessário que a criança 

necessita para o seu desenvolvimento” (LIMA, 2014, p. 5). 

A APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, E A CRIANÇA 

DE CINCO ANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL SE APROPRIA? 

Por muito tempo pouco foram as discussões e preocupação do que o professor da EI deveria 

desenvolver com a criança. Mesmo com vários documentos do Ministério da Educação e do 

Desporto – MEC, o Referencial Curricular Nacional para a EI (BRASIL, RCNEI, 1998) e, em 

especial, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, Parecer 

CNE/CEB 20/2009 e Resolução CNE/CEB Nº 5/2009) que auxiliavam a professora da EI a ser 

autora de sua prática pedagógica. 
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 Percebe-se a necessidade em discutirmos sobre o eixo linguagem oral e escrita na educação 

infantil, por ser um assunto relevante ao desenvolvimento e aprendizado das crianças, mas 

principalmente, o foco do nosso trabalho, a atuação e formação do professor na EI com crianças de 

quatro e cinco anos, e os significados, sentidos e efeitos da qualidade do direito de desenvolvimento 

e aprendizagem da linguagem oral e escrita nessa etapa da educação básica.  

Ressaltamos que a linguagem escrita é objeto cultural de interesse das crianças de quatro a 

cinco anos, como podemos comprovar com o parecer CNE/CEB 20/2009, 

Também a linguagem escrita é objeto de interesse pelas crianças. Vivendo em um 

mundo onde a língua escrita está cada vez mais presente, as crianças começam a se 

interessar pela escrita muito antes que os professores a apresentem formalmente. 

Contudo, há que se apontar que essa temática não está sendo muitas vezes 

adequadamente compreendida e trabalhada na Educação Infantil. O que se pode dizer 

é que o trabalho com a língua escrita com crianças pequenas não pode decididamente 

ser uma prática mecânica desprovida de sentido e centrada na decodificação do 

escrito. Sua apropriação pela criança se faz no reconhecimento, compreensão e fruição 

da linguagem que se usa para escrever, mediada pela professora e pelo professor, 

fazendo-se presente em atividades prazerosas de contato com diferentes gêneros 

escritos, como a leitura diária de livros pelo professor, a possibilidade da criança 

desde cedo manusear livros e revistas e produzir narrativas e “textos”, mesmo sem 

saber ler e escrever (BRASIL, Parecer CNE/CEB 20/2009, p. 15-16). 

Ao falarmos sobre a linguagem escrita na EI suscita-se algumas questões: Ensinar a ler e 

escrever na educação infantil, para quê? As crianças estão maduras para isso? Elas têm tanta coisa 

para aprender? As respostas para estas perguntas já existem, as crianças estão inseridas em uma 

sociedade grafocêntrica e este direito já está garantido em documentos oficiais.  

Por este motivo a linguagem escrita deve ser discutida não como um momento em que a 

infância pode ser tolhida, mas um momento em que a escola continua desenvolvendo o que as 

crianças já começaram a aprender sobre a linguagem escrita fora dela. 

A apropriação da linguagem escrita na EI é o processo educativo pelo qual a criança 

desenvolve seus conhecimentos expandindo-os juntamente com aprendizagens, por tentativas e 

experiências relacionadas à cultura escrita. 

Em síntese, pode-se dizer que a questão muda quando pensamos a partir da criança, do foco 

de interesse dela, estimular a criança à desejar aprender a escrita, dando sentido do porquê dessa 

apropriação, e, a partir, dessa perspectiva o questionamento volta para o professor e a sua formação, 
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de que conhecimentos o professor da EI deve dispor para estimular o processo de apropriação da 

linguagem escrita? 

Através das pesquisas já desenvolvidas e apresentadas, temos consciência de que a aquisição 

da escrita não é um processo natural, e por esse motivo deve ser uma atividade sequenciada, 

sistematizada, que pressupõe planejamento. 

A partir desses argumentos destacamos alguns princípios que devem nortear as práticas 

educativas e os planejamentos, primeiramente, respeitar as especificidades da criança da EI, 

tomando como eixo norteador as interações e as brincadeiras, como os documentos de orientação 

para a infância nos sugerem. Em segundo lugar, devemos entender que a apropriação da linguagem 

escrita é um trabalho que acontece regularmente, em todos os ambientes, o refletir sobre a 

linguagem escrita pode, e deve proporcionar momentos de interações e de reflexão sobre si e sobre 

o mundo. E por fim, não menos importante, que as escolas de EI promovam o contato da criança 

com vários gêneros textuais. 

Estes princípios irão alicerçar uma prática em que a linguagem escrita seja parte constitutiva 

das interações entre os participantes, e dos seus processos e estratégias para melhor incentivar o 

sentido do aprender à escrita. 

É a partir desses aspectos que se constata que refletir sobre a língua se faz necessário, é 

importante e indispensável refletir sobre as letras, as sílabas, as palavras. Sendo uma tarefa 

complexa, que envolve competências cognitivas, psicolinguísticas, perceptivas, espaços temporais, 

grafomotoras e afetivo-emocionais. 

Partimos do conceito de que a criança para identificar o princípio alfabético deve reconhecer 

a relação som/letra, fonema/grafema, ou seja, utilizar de conhecimentos linguísticos e ser capaz de 

analisar, refletir, sintetizar as unidades que compõem as palavras faladas (TUNMER; PRATT; 

HERRIMAN, 1984). 

Os estudos de Liliana Tolchinsky-Landsmann (2010) afirmam que em linguagem oral,  

[...] encontramos uma distinção, por exemplo, na diferença existente entre o 

constructo fonemas e as diferentes manifestações físicas: sons e fonos. Fonema é a 

unidade mínima que diferencia palavras dentro de uma língua... Fonema é um 

constructo mental; fono ou som é uma manifestação comportamental (TOCHINSKY, 

2010, p. 116). 
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Evidenciamos que as atividades de consciência fonológica não se caracterizaram como 

“facilitador” da aprendizagem da leitura e da escrita, menos ainda, como atividades de “prontidão” 

para a alfabetização e, sim, colaboraram para transportar as crianças a desenvolver a análise de 

propriedades das palavras, refletindo sobre suas formas orais e escritas, mas fazê-lo sem insistir 

sobre fonemas isolados (Moraes, 2012, p. 190). Percebemos quais habilidades parecem se 

desenvolver durante o percurso que leva a criança a compreender e refletir sobre a linguagem 

escrita, já que “as crianças de um modo geral recorrem à oralidade para fazer várias hipóteses sobre 

a escrita, mas usam também a escrita, dinamicamente, para construir uma análise da própria fala” 

(ABAURRE, 1988, p. 40). 

Para exemplificarmos nossas discussões definimos que a consciência fonológica, ou o 

conhecimento acerca da estrutura sonora da linguagem, desenvolve-se nas crianças ouvintes no 

contato destas com a linguagem oral de sua comunidade. É na relação dela com diferentes formas 

de expressão oral que essa habilidade linguística se amplia, desde que a criança se vê imersa no 

mundo linguístico. 

Diferentes formas linguísticas que a criança é exposta dentro de uma cultura, colabora para o 

desenvolvimento da sua consciência fonológica, entre elas destacamos as músicas, cantigas de roda, 

poesias, parlendas, jogos orais, e a fala, propriamente dita. 

Pensar sobre os sons, as relações fala/escrita, colaborará para que essas atividades 

desenvolvam habilidades metalinguísticas,  

Dizemos que um indivíduo exerce uma atividade metacognitiva quando ele, 

Conscientemente, analisa seu raciocínio e suas ações mentais, “monitorando” seu 

pensamento. Quando a pessoa faz isso sobre a linguagem oral ou escrita, dizemos que 

ela está exercendo uma atividade metalinguística. Tal reflexão consciente sobre a 

linguagem pode envolver palavras, partes das palavras, sentenças, características e 

finalidades dos textos, bem como as intenções dos que estão se comunicando 

oralmente ou por escrito. Quando reflete sobre os segmentos das palavras, a pessoa 

está pondo em ação a consciência fonológica (BRASIL, GUIA DE FORMAÇÃO 

PNAIC - UNIDADE 03 ANO 01 AZUL, p. 21). 

Tolchisky (1993) nos afirma que no uso comunicativo, as formas linguísticas são quase 

transparentes, prestamos atenção no que é transmitido e não tanto em como é transmitido.  
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Assim, devemos pensar na nossa ação quanto professor, compreender que a consciência 

fonológica está dividida em sub-habilidades: consciência de palavra, consciência de sílaba, rimas e 

aliterações, e consciência fonêmica. 

Trabalhar as sub-habilidades: consciência de palavra, consciência de sílaba, rimas e 

aliterações, e consciência fonêmica com as crianças, é proporcionar momentos em que vivenciem o 

sentido da cultura oral e escrita, isso lhes propiciarão maior clareza e reflexão da importância de 

apreender essa habilidade cultural. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“A produção de conhecimentos é um ato de liberdade, de autonomia, que só ocorre 

quando somos capazes de abandonar pré-conceitos em busca do novo. Ao nos 

perguntarmos sobre o “porquê” de nossa prática, realizamos um primeiro ato de 

autonomia”.  

(TIRIBA, 1992, p.78) 

A epígrafe nos retrata uma infância e uma identidade docente que têm conquistado espaço e 

que apresenta mudanças, reformulações, conquistas e direitos garantidos. E a escola não pode e nem 

deve ficar alheia a essas mudanças, é o lugar socialmente eleito para que colabore para com o 

exercício desses direitos. 

Discutir os fazeres, saberes e poderes dos professores na educação infantil e os objetivos, 

conceitos e conhecimentos a ser trabalhado com os alunos de quatro e cinco anos, é parte do 

respeito a essa infância, a criança e a linguagem oral e escrita que deve ser e estar inserida nessas 

discussões, para que possamos verdadeiramente, discutir as práticas que restringem a linguagem 

oral e escrita atualmente na EI. 

A descoberta e a curiosidade da criança na EI pela cultura escrita, casuais e/ou planejadas, 

vão sempre existir em uma sociedade grafocêntrica. Cabe na formação do professor para a EI, haver 

discussões sobre a importância de trabalhar com a linguagem oral e escrita nesta etapa da educação 

básica, tendo os conhecimentos linguísticos como discussão e domínio em sua profissionalização. 

Desta forma, o professor terá propriedade de promover a sua prática de forma mais 

construtiva, deixando as atividades mais curiosas e desejáveis para criança, sem que essa perca a 

sua espontaneidade. 

Propomos que a prática do professor da EI com crianças de quatro a cinco anos seja 

norteada pela consciência fonológica. Ponto norteador entre a oralidade e a reflexão sobre o sistema 
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de escrita nesta etapa da educação básica. Mas compreendendo, que a ludicidade e a brincadeira 

devem estar envolvidas nas atividades propostas, sem descaracterizar a infância, mas respeitando 

seu direito garantido em documentos oficiais de ter contato significativo e reflexivo com os bens 

culturais: linguagem oral e escrita. 
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Resumo 

O processo de universalização do ensino viveu diferentes momentos na Educação Infantil brasileira, 
impulsionado pela pressão dos profissionais e pesquisadores da área, a olhar e valorizar a criança e o 
processo de desenvolvimento e aprendizagem dela, e com relação aos fazeres da/na Educação Infantil, 
em especial, a linguagem escrita. Levando em consideração as mobilizações sociais em torno das 
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questões da infância e da educação das crianças pequenas, em especial, crianças de cinco anos, 
juntamente com o cenário histórico que insere esta etapa do ensino à educação básica pela Lei 9.394 de 
1996, e, no momento, a Base Nacional Curricular  proporcionaram mudanças a respeito do 
conhecimento que seria ofertado e desenvolvido na Educação Infantil. Esta pesquisa tem como 
objetivo refletir sobre a atuação profissional do professor na Educação Infantil com crianças de quatro 
e cinco anos, mas principalmente compreender, descrever, narrar, captar e ensejar uma reflexão em 
torno dos significados, sentidos e efeitos da qualidade do direito de desenvolvimento e aprendizagem 
da linguagem oral e escrita nessa etapa da educação básica, num espaço e num tempo da escola. A 
análise foi sustentada pelo confronto entre a prática analisada e os conceitos selecionados das 
abordagens teóricas eleitas. Concluiu-se, que discutir os fazeres, saberes e poderes dos professores na 
Educação Infantil e os objetivos, conceitos e conhecimentos a ser trabalhado com os alunos de quatro 
e cinco anos, é parte do respeito a essa infância, a criança e a linguagem oral e escrita que deve ser e 
estar inserida nessas discussões, para que possamos verdadeiramente, discutir as práticas que restringem 
a linguagem oral e escrita atualmente na Educação Infantil. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Linguagem oral e escrita; formação do professor. 

ERROS [ORTO]GRÁFICOS PRODUZIDOS POR CRIANÇAS DA 1ª SÉRIE DE UMA ESCOLA 

MUNICIPAL DE PELOTAS/RS 

Luciana Patricia Schumacher Eidelwein – UFPel 

INTRODUÇÃO 

Este artigo será um recorte da pesquisa de tese que está em andamento, com o objetivo geral 

de descrever e analisar a relação entre a qualidade do erro (orto) gráfico produzido por crianças de 

1ª a 4ª séries do ensino fundamental, de duas escolas públicas – uma estadual e outra municipal – e 

os resultados obtidos nos testes TCLPP e/ou CONFIAS. Para este trabalho, tenho como objetivo 

investigar se os resultados dos testes TCLPP e CONFIAS tem relações com erros encontrados em 

textos espontâneos. Apresentamos dois casos específicos: dois alunos da 1ª série realizaram os 

textos espontâneos e foram rebaixados no teste TCLPP e, por esse motivo, fizeram o CONFIAS. 

Por mais que o teste TCLPP avalie a competência em leitura, também pode ser revelador de 

qual estratégia o sujeito está usando no momento do teste, ou seja, qual ele já tem desenvolvido, ou 

qual ainda precisa desenvolver. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Atualmente, tem se discutido muito sobre a consciência fonológica na aprendizagem da 

língua escrita (entendido, aqui, como a leitura e a escrita). Soares (2016) afirma que isso já foi 

resolvido, a consciência fonológica anda junto com a aprendizagem da língua escrita. Mas não é só 

por meio dela que a criança vai aprender a ler e escrever. Primeiramente, precisamos definir que há 
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uma discrepância entre a leitura e a escrita. Isso já é dito por C. Chomsky (1971), no artigo “Write 

First, Read Later” (escrever primeiro, ler depois): as crianças deveriam aprender a ler criando, 

primeiramente, as próprias escritas de palavras familiares a elas; muitas vezes, podem estar 

relacionadas a letras que fazem parte do nome próprio. 

Para compreender o que cada instrumento poderá nos trazer de dados, apresentamos o que 

está envolvido em cada um deles: 

ESCRITA 

A partir disso, verificamos que temos um teste (TCLPP) que avalia a leitura das crianças; o 

outro (CONFIAS) avalia a consciência fonológica, cujo resultado está relacionado aos níveis de 

escrita de Ferreiro e Teberosky (1999), já nos textos espontâneos por meio dos erros é possível 

fazer inferências de possíveis hipóteses que as crianças fazem sobre os seus processos de 

aprendizagem na escrita. Essas autoras são seguidoras de Piaget, com sua teoria psicogênica, por 

pensar no erro como algo construtivo. As crianças, aos fazerem suas hipóteses sobre algum 

conteúdo, estão tomando consciência e se defrontando com o conhecimento que possuem.   

Para as autoras, a capacidade de expressar verbalmente esse conhecimento é denominada 

metalinguístico. Os “erros” fazem parte da aprendizagem, podem revelar hipóteses de que as 

crianças vão, gradativamente, construindo para chegar aos conhecimentos mais aprofundados sobre 

a escrita. Por isso, olhamos para os erros buscando entender que hipóteses eles estavam fazendo 

sobre o objeto estudado. 

Nesse contexto, Ferreiro e Teberosky (1999), por meio de seus estudos e pesquisas, 

perceberam que as escritas das crianças possuem estágios: passos que as crianças fazem com o 

contato do mundo letrado e as hipóteses que fazem sobre o sistema de escrita alfabético. 

Para elas, o processo psicogenético da alfabetização tem três níveis. O primeiro nível ocorre 

quando o infante diferencia o desenho da escrita. Ela (a criança) conclui que não é o tipo de linha 

que nos permite distinguir entre um desenho e uma coisa escrita, mas, sim, a organização desta. Na 

escrita, as linhas são organizadas de maneira linear e compreendem, também, que as letras não 

representam as formas do objeto, e, sim, substituem os objetos. No segundo nível, elas começam a 

traçar hipóteses entre a quantidade de letras e o tamanho do objeto (mais letras se o objeto for 

grande; menos letras se for apenas um objeto). Para elas, uma palavra deve possuir um número 

mínimo de letras e essas devem ser diferentes. E, no último nível, a autora faz uma subdivisão deste 
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(silábica, silábica-alfabética e alfabética) e diz que este nível corresponde à “fonetização” da 

representação da escrita.  

Na fase silábica, as crianças colocam o mesmo número de letras para o mesmo número de 

sílabas, utilizam-se de qualquer letra e, depois, começam a colocar a mesma letra para sons 

semelhantes. Durante a fase silábica alfabética, começa a aparecer uma letra representando um som 

(uma letra para um fonema), mas ainda passam sílabas representadas por apenas uma letra.  

Na última fase, a alfabética, as crianças ainda não lidam com todos os traços ortográficos da 

linguagem, porém entendem que a similaridade de som implica uma similaridade de letras, bem 

como uma diferença no som implica letras diferentes. 

Observa-se que, em certo nível desta aquisição, a criança começa a perceber que existe uma 

relação entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Isso é necessário, já que a escrita alfabética da 

língua portuguesa é baseada na relação entre sons e letras. Essa ligação entre sons e letras é 

estabelecida através do princípio alfabético. 

A escrita ortográfica não resulta simplesmente da aquisição da relação grafema-fonema pela 

criança. A partir do momento que a criança começa a dominar o princípio alfabético, ela irá 

percorrer um longo caminho até conseguir escrever ortograficamente. Isso se justifica porque a 

língua portuguesa, regida pelo sistema alfabético, não é um sistema puro, em que cada letra 

corresponde a um único som e vice-versa. Do ponto de vista ortográfico, nossa língua possui 

aspectos regulares e irregulares. 

Assim, após o entendimento do princípio alfabético de escrita, a criança se depara com um 

novo desafio: a aprendizagem das regras ortográficas. Primeiramente, a criança trabalha com a 

hipótese de uma regularidade absoluta entre fonema e grafema. Aos poucos, a criança começa a 

compreender que as relações grafofônicas não são apenas de natureza biunívoca (cada letra 

corresponde a um som e cada som corresponde a uma letra), começando, então, a problematizar a 

grafia das palavras. Escrever ortograficamente, portanto, irá exigir da criança diferentes níveis de 

conhecimento e habilidades cognitivas. 

LEITURA 

Em muitos países da Europa, a leitura tem um papel diferente do que temos no Brasil. A 

leitura é aprendida antes que a escrita. No Brasil, logo nos primeiros anos e até mesmo na educação 

infantil, começamos a ter contato com o mundo letrado, verificamos que a escrita está em todos os 
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lugares – nos rótulos de embalagem, nas mensagens trocadas no computador, nos programas de 

televisão e, até mesmo, nos livros de historinhas infantis. A leitura, no Brasil, vem sempre em 

segundo plano, como algo necessário para obtermos as informações, sem trabalhar a leitura, com 

estratégias de aprendizagem ou com métodos como se faz com a escrita (VERNON e FERREIRO, 

2013).  

Apresentamos o Quadro 1, para você, leitor, verificar qual a rota (sublexical ou lexical) 

utiliza para ler este fragmento. 

Se achar fácil ler esse texto, é porque usou tanto a rota lexical como a sublexical. Seria 

difícil ler somente usando a rota sublexical, pois faz com que diminua a fluência. 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

Para Moojen (2007, p. 9), a consciência fonológica é 

[...] a capacidade de refletir sobre os sons da fala e manipulá-los, englobando a 

consciência de sílabas, rimas, aliterações, unidades intrassilábicas (ataque e rima) e 

fonemas. Por envolver diferentes habilidades cognitivas, a consciência fonológica não 

deve ser entendida como uma entidade única, mas como um conjunto de habilidades 

que podem ser avaliadas e desenvolvidas.  

A consciência fonológica está ligada ao processo aprendizagem da leitura e da escrita. 

Estudos já estão mostrando, como o de Ferreiro e Teberosky (1995), Melissa (2019), que a 

consciência fonológica e a sensibilização fonêmica ajudam no processo da aprendizagem da escrita. 

Freitas (2004) apresenta os diferentes níveis (Figura 1) de consciência fonológica, seu 

desenvolvimento e sua relação com a aquisição da escrita (ela denomina esse termo para a 

aprendizagem da leitura e da escrita).  

A consciência silábica é a divisão das palavras em unidades silábicas. Para exemplificar, na 

identificação de quantas sílabas (pedaços) têm a figura de “macaco”, a consciência intrassilábica é a 

divisão em unidades maiores que um fonema individual, mas menores que uma sílaba. Em outros 

exemplos: identificar a palavra que forma se tirar o MA de “macaco” (ALITERAÇÃO) ou 

identificar o que rima com “bala” (RIMA). Logo, a consciência fonêmica é a divisão das palavras 

em fonema individual. Para exemplificar: identificar quantos fonemas/sons têm a figura “dado” ou 

identificar quais palavras começam com /t/. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para esta pesquisa, são utilizados os dados do extrato 3 do banco de textos (BATALE) do 

Grupo de Estudos sobre Aquisição da Linguagem Escrita – GEALE -, que se originou a partir de 

uma parceria entre o Programa para Aprender Melhor (PAM) e o GEALE, em um estudo 

transversal, no ano de 2009, por intermédio de um convite feito pelo Profº. Danilo Rolim de Moura, 

coordenador do Programa nesse período. O Programa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, sob protocolo nº 093/09, com o objetivo geral de 

desenvolver ações para diagnosticar e tratar transtornos da aprendizagem e do comportamento em 

alunos da rede pública de ensino de Pelotas. 

Os dados que fazem parte deste terceiro extrato são resultados dos seguintes instrumentos: a) 

Oficina (texto espontâneo); b) TCLPP e c) CONFIAS. 

a) A oficina seguiu a seguinte estrutura: Motivação: estimular os alunos a fazer a leitura das 

imagens de uma das histórias do Livro “Bruxinha Atrapalhada”, de Eva Furnari (1994). 

Primeiramente, explorar a sequência ampliada que deve ser afixada no quadro (priorizar a leitura da 

imagem, da sequência, das características e expressões das personagens) da Sequência 1; depois, 

entregar um envelope com a Sequência 2 desmembrada. Produção Textual: pedir que as crianças 

montem e escrevam a história para um leitor que não terá as imagens consigo.  

b) O TCLPP de Seabra e Capovilla (2010) avalia o estágio de desenvolvimento da leitura ao 

longo das etapas logográfica, alfabética e ortográfica. Trata-se de um teste que utiliza papel e lápis, 

contendo oito itens para treino e 70 itens de teste, reunidos num caderno de aplicação. Cada item é 

composto de uma figura e de uma palavra ou pseudopalavra associada à figura. A tarefa do 

examinado é circundar as palavras corretas, dos pontos de vista ortográfico e semântico e riscar as 

palavras incorretas em termos ortográficos (pseudopalavras) ou semânticos (palavras associadas a 

uma figura incompatível com ela). 

c) O CONFIAS, de Moojen (2007), é um instrumento que objetiva avaliar a consciência 

fonológica de forma abrangente e sequencial. A consciência fonológica é a capacidade de refletir 

sobre os sons da fala e manipulá-los, englobando a consciência de sílabas, rimas, aliterações, 

unidades intrassilábicas (ataque e rima) e fonemas.  

As categorias utilizadas para os textos espontâneos são: a) de natureza fonológica; b) de 

natureza ortográfica e c) fonográficos. 
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A categoria de erro fonológico inclui palavras em que não há complicação ortográfica, mas 

fonológica. Os erros dessa natureza estão relacionados a algum tipo de complexidade fonológica ou 

são motivados pela fala. Ela se subdivide em duas subcategorias: segmental, exemplo: pecar para 

pegar; prosódico, exemplo: gotava para gostava. Na categoria de erro ortográfico, não há 

complicação fonológica, mas ortográfica. b) Os erros de natureza ortográfica relacionam-se à não 

observância de regras de contexto ou arbitrárias. A categoria subdivide-se em duas subcategorias: 

erro contextual, exemplo: asim para assim; erro arbitrário, exemplo: sinema para cinema. c) Erros 

de natureza fonográfica são aqueles em que não há complicação ortográfica nem fonológica. Os 

erros fonográficos têm relação com o processamento fonema-grafema. Eles se subdividem em erros 

de traçado, exemplo: mariz para nariz; sequenciamento, exemplo: como em elva para leva; omissão 

na grafia, exemplo: mtou para matou e inserção, exemplo: calcalças para calças.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados apresentados são de dois sujeitos de 1ª série do ensino fundamental. Esses sujeitos 

foram rebaixados no TCLPP, por sua pontuação ter ficado entre 39 e 41 pontos, em consequência 

disso, realizaram o CONFIAS. 

Apresentamos o Quadro 2 para ver como foi o desempenho desses dois sujeitos nos 

subtestes e o total do TCLPP, como também nos subtestes, e o total do CONFIAS. 

No Quadro 2, observamos que o aluno 1 tirou menos que a média nos subtestes VF, VV e 

PH do TCLPP. De acordo com o TCLPP, os testes VF e VV foram considerados de nível de 

dificuldade médio, só podem ser resolvidos por meio do uso de duas estratégias: a fonológica e a 

lexical.  

O aluno 1 fez o teste de consciência fonológica, o CONFIAS. Acertou 82,5% do subteste 

sílaba, 66% no subteste fonema, assim, por esse teste, poderíamos afirmar que ele está na hipótese 

de escrita silábico-alfabética. E, em nível de consciência fonológica, 75,7% no total do teste 

CONFIAS.   

O aluno 2 zerou o subteste PH do TCLPP. Como foi mencionado acima, para rejeitar os 

itens desse teste, ele precisava usar a estratégia lexical, que não ocorreu, por esse motivo, zerou-o. 

Pode ter usada a estratégia logográfica ou fonológica. Devido a esse aluno ter sido rebaixado pelo 

teste TCLPP, realizou o CONFIAS. No CONFIAS, ele acertou 65% no subteste sílaba e 73,33 no 
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subteste fonema. Dessa forma, podemos inferir que ele está na hipótese de escrita silábico-

alfabética. E, em nível de consciência fonológica, 68,57% no total do teste CONFIAS.   

Lembrando os critérios de seleção, um deles era os textos serem alfabéticos. Sendo assim, 

agora, vamos tentar visualizar se os testes podem auxiliar no entendimento do desempenho deles na 

leitura e na consciência fonológica, se diferem ou apresentam as mesmas dificuldades nos erros 

(orto)gráficos nos textos espontâneos. 

Vendo o texto (Tabela 1), os dois alunos apresentaram erros de hipossegementação (abrucha 

para a bruxa), acentuação (bobó para o bobo), ortográfico contextual (Asustada para assustada), 

ortográfico arbitrário (brucha para bruxa), fonográfico (musca para música) 

Os dois alunos tiveram erros que contemplaram as três grandes categorias de análise dos 

erros (orto) gráficos. Apresento o Quadro 3, no qual está apresentada a distribuição dos erros nas 

categorias e subcategorias e o número de palavra e erros. 

O Quadro 3 mostra que os erros de natureza fonológica preponderam no aluno 1 e, no aluno 

2, os erros de natureza ortográfica. Já, na natureza fonográfica, o aluno 2 tem mais erros que o 

aluno 1.  

Erros que demonstram que estão tendo mais contato com o sistema alfabético da escrita, 

usando a estratégia fonológica, consequentemente, desenvolvendo a estratégia lexical. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora seja uma análise sobre uma amostra piloto, os resultados por meio de testes 

estatísticos trazem considerações significativas para a discussão da relação entre os testes TCLPP 

(teste de leitura), CONFIAS (consciência fonológica) e Textos Espontâneos (a escrita), 

demonstrando correlação entre eles, por mais que estejamos falando de processos cognitivos 

diferentes.  

Vernon e Ferreiro (2013) e Seymour (1997) mostram que há um entrelaçamento entre as 

habilidades de leitura, escrita e consciência fonológica. Se todas estão funcionando bem, há um 

bom resultado final. De acordo com Soares (2016), as crianças utilizam da mesma estratégia 

(modelo dupla rota) para a aquisição da leitura e aquisição da escrita. 

Esse estudo é inovador porque será possível inferir se as crianças usam ou não a estratégia 

de dupla rota para a escrita em textos espontâneos. Isso ajudará o campo da educação, pois Soares 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1410 

expõe que “os estudos empíricos sobre o modelo de dupla rota na escrita são realizados por 

intermédio de ditado de palavras, inferindo-se as estratégias utilizadas pelas crianças por meio da 

análise do efeito, sobre sua escrita, de características de palavras ditadas” (2016, p. 259). Mostra-

nos que já temos um diferencial, porque verificaremos por textos espontâneos, tentando referir 

sobre a natureza dos erros apresentados por esses sujeitos. 

De acordo com Abaurre (1988), os textos espontâneos diferem de outras atividades com 

escrita normalmente conduzidas em sala de aula, em que a produção da escrita é controlada e os 

modelos são sempre oferecidos – constituem-se em rico material [...] dadas as características 

particulares da sua situação de produção” (p. 137). 
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Quadro 1. Texto para verificar se usa a Rota Lexical ou Sublexical. 

 O    u   s   o     d   a     r   o   t   a     s   u   b  l   e   x   i   c  a   l    p   e   r   m   i   t   e 
    c   h    e   g   a   r     a   o     s   i   g   n   i   f  i   c   a   d   o    d   a   s    p   a   l   a   v   
r   a   s     a   t    r    a   v   é   s       d   a      t    r   a   n   s   f   o   r   m  a   ç   ã   o      d   
e    c   a   d   a    g   r   a   f   e   m   a     e   m     s   e   u     c   o   r   r   e   s   p    o    n   
d    e    n   t     e       s   o   m   e    f   a   z   e   r     u   s   o     d   o     m    e   s   m   o 
    p   a   r   a    t   e   n   t   a   r     c   o   m   p   r   e   e   n   d   e   r      o   s   i   g   n   i   
f   i   c   a   d   o    d   a   s    p   a   l   a   v   r   a   s. 

Fonte: Adaptado de Hennemann, 2017. 
 

Quadro 2. Resultados dos alunos 1 e 2 nos testes TCLPP e CONFIAS. 

 ALUNOS TOTAL 
ESPERADO TESTES ALUNO 1 ALUNO 2 

TCLPP – CORRETA REGULAR (CR) 8 9 10 
TCLPP - CORRETA IRREGULAR (CI) 3 9 10 

TCLPP - VIZINHA FONOLÓGICA (VF) 4 3 10 
TCLPP - VIZINHA SEMÂNTICA (VS) 9 8 10 

TCLPP - VIZINHA VISUAL (VV) 3 5 10 
TCLPP - PSEUDOPALAVRA HOMÓFONA (PH) 4 0 10 
TCLPP - PSEUDOPALAVRA ESTRANHA (PE) 10 5 10 

TCLPP TOTAL 41 39 70 
CONFIAS - SÍLABA (S) 33 26 40 

CONFIAS - FONEMA (F) 20 22 30 
CONFIAS TOTAL 53 48 70 

Fonte: Elaboração própria 

 
Quadro 3. Erros (orto)gráficos dos textos espontâneos dos dois sujeitos. 

Categorias Aluno 1 Aluno 2 

Nº de erros 12 9 

Nº de palavras 27 23 

Fonológico - Acentuação 1 1 

Fonológico - Segmentação não convencional 2 1 

Fonológico - Consoante 5 0 

Fonológico - Semivogal 0 1 

Ortográfico - Arbitrário 1 2 

Ortográfico Contextual 2 1 

Fonográfico 1 3 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Tabela 1. Textos espontâneos: Aluno 1 e Aluno 2. 

Aluno 1 

 

O Ratinho 
 
O gato bobó botou um Ratinho de  
prinquedos para asuxtar a pruxa 
apruxa fio tão praba que oradio ela 
tranxformou em um cajorro. 

 
Aluno 2 

 

O Grude 
 
ABrucha está dormino na poutrona 
escutando musca  
A Brucha Acordou Asustada com o Rato. 
A Brucha Ficou Bra com 
o Gato 

Fonte: BATALE – estrato 3 (2009). 

 
Figura 1. Esquema sobre os níveis de consciência fonológica. 

 
Fonte: Freitas (2004, p. 183) 

Resumo 

Existem diversas pesquisas que relacionam Testes de Competência em Leitura de Palavras e 
Pseudopalavras (TCLPP) e Consciência Fonológica (CONFIAS), com atividade de ditado, aplicado em 
crianças da primeira etapa do ensino fundamental. Porém, há uma carência de verificar os resultados 
desses testes com textos espontâneos. De acordo com Abaurre (1988), os textos espontâneos são 
reveladores devido a sua característica particular. Este artigo tem como objetivo investigar se existe 
relação entre os resultados dos testes TCLPP e CONFIAS com o texto espontâneo de dois alunos da 
1ª série do ensino fundamental. A pesquisa tem como metodologia os instrumentos: TCLPP, 
CONFIAS e o texto espontâneo, coletados em 2009. Os autores que dão suporte à pesquisa são 
Ferreiro e Teberosky (1999), C. Chomsky (1971), Aburre (1988), Soares (2016) e Miranda (2010, 2015, 
2017, 2019). Para este trabalho, serão analisados dois casos específicos em que foram rebaixado pelo 
teste TCLPP que diagnostica os resultados dos testes sobre sua habilidade de leitura e consciência 
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fonológica com relação aos níveis de escrita de Ferreiro e Teberosky (1999). Com seus respectivos 
textos espontâneos, as crianças tiveram mais liberdade para praticar sua escrita, o que revelou 
diferenças nos resultados dos testes. Lembra-se que o “erro”, aqui, é visto como revelador das possíveis 
hipóteses de escrita, de acordo com Ferreiro e Teberosky (1999). Nesses dois casos, os alunos 
apresentaram mais erros de natureza fonológica, confirmando o que Miranda (2010, 2015, 2017, 2019) 
tem constatado em seus estudos. Concluindo, não há uma relação direta entre os resultados desses 
instrumentos o que não é possível generalizar o que o aluno sabe ou evidencia saber.  

Palavras-chave: Linguagem Escrita; Testes de Leitura; Teste de consciência fonológica. 

DISCURSOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: PRODUÇÕES, TESSITURAS E SENTIDOS 

Glaucia Eunice Gonçalves Da Silva – SEDUC-MT 

INTRODUÇÃO 

Os espaços escolares contam com diferentes sujeitos na condução das práticas pedagógicas. 

As ações educativas destes sujeitos sustentam os discursos produzidos na escola em torno do 

desenvolvimento humano do aluno com deficiência intelectual. Os discursos funcionam como um 

sistema de regras de produção social de sentido. O conceito de discurso é introduzido para 

contribuir nas reflexões sobre a política para investigar o lugar que a questão do sentido precisa ter 

numa reflexão sobre a ação social (BURITY, 2014). 

Toda ação social tem lugar em um terreno sobredeterminado. Em meio às tessituras do 

social, os atores tentam superar suas limitações, mas, como a noção de um ator histórico ilimitado 

foi abandonada, esta superação só pode ser o processo pragmático de construção de identidades 

sociais altamente sobredeterminadas (LACLAU, 1996). Por assim dizer, as práticas pedagógicas 

são ações sociais construídas em um terreno de indecibilidade e os educadores envolvidos no 

processo político educacional constroem a prática pedagógica (ação social) na medida que são 

constituídos por ela.  

Ao considerar as práticas como uma ação social, é necessário conceber também como uma 

ação política. Por assim dizer, a política se torna “conjunto das decisões tomadas num terreno 

marcado por oposições indecidíveis, isto é, num terreno em que o poder é constitutivo, o social só 

pode consistir em formas sedimentadas de um poder que borrou os traços de sua própria 

contingência” (LACLAU, 1996, s/p). As práticas descritas aqui serão adjetivadas como 

pedagógicas e envolvem a participação de técnicas de desenvolvimento educacional especializado 

(TDEE).  
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Assim, esse artigo problematiza a prática pedagógica das TDEE no contexto da escola 

regular e suas contribuições para os discursos produzidos em torno do desenvolvimento humano do 

aluno com deficiência intelectual. De tal modo, não se considera como prática pedagógica a mera 

realização de teorias aplicadas aos alunos em sala de aula, tampouco um simples fazer a partir da 

reprodução histórica caracterizada pela aplicação linear de teorias, pelo pragmatismo e pela 

neutralidade (CAMPOS; CUNHA, 2010). As práticas pedagógicas envolvem reflexão, construção 

de sentidos e a mobilização de saberes na prática educativa cotidiana geralmente ligada ao trabalho 

docente, mas que atualmente envolve outros sujeitos. 

As práticas pedagógicas criam articulações discursivas que sustentam as produções de 

discursos. Nas práticas pedagógicas há disputas hegemônicas que implicam em desarticulação e 

rearticulação do significante flutuante desenvolvimento humano num campo social atravessado por 

antagonismos (HOWARTH, 2008). Portanto, os discursos em torno do desenvolvimento humano 

não estão dados à espera de serem meramente vivenciados, ao contrário, eles são produzidos pelos 

diferentes educadores no contexto escolar.  

As práticas pedagógicas entendidas como ação política e produção discursiva permitem 

recuperar o “caráter insubstituível, inseparável, inerradicável, do processo de significação para a 

compreensão e para a constituição dos fenômenos sociais” (BURITY, 2014). 

PERCURSO METODOLÓGICO  

Este estudo é um recorte de uma pesquisa de doutorado que foi realizada na Escola 

Municipal de Educação Básica “Antônio Joaquim de Arruda”, cuja equipe gestora e comunidade 

escolar autorizaram a divulgação. Por tratar-se de seres humanos a referida pesquisa conta com 

autorização do Comitê de Ética da Plataforma Brasil.  

A pesquisa enfocou especificamente o desenvolvimento humano de três crianças nomeadas 

nesta pesquisa como Pedro, Maria e Júlia. Neste artigo, analisa-se as práticas pedagógicas das 

TDEE voltadas para o desenvolvimento desses sujeitos.  As práticas descritas neste recorte 

envolvem 2 (duas) salas de aula.  

A primeira sala (2º ano) contava com 22 alunos, sendo que, além da aluna pesquisada, ainda 

havia outra aluna com autismo. A sala contava com a professora regente e auxílio de uma Técnica 

de Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE). A segunda sala (3º ano) tinha 28 alunos, 

contava com a professora regente e duas técnicas de desenvolvimento educacional especializado. A 
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sala também apresentava um aluno com autismo. Ao longo da pesquisa, houve na sala do 3º ano a 

saída de uma TDEE e a substituição por outra.  

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DAS TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO E O DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

O município pesquisado tem uma larga experiência com TDEE (Técnica de 

Desenvolvimento Educacional Especial) em sala regular, já que trabalha com essa profissional de 

apoio desde 2005; embora esta profissional só apareça na Política Nacional da Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva em 2008 e torna-se uma necessidade regulamentada 

inicialmente pela Lei nº 12.764/2013 (institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e posteriormente pela Lei nº 13.146/2015 (Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência). Cabe 

apontar que embora haja a carreira de TDEE no município pesquisado, com profissionais efetivos 

através do Concurso Público nº 001/2011/PMVG/MT, de 21 de setembro de 2011, na qual, naquele 

momento, o profissional contava com o nome Técnico de Desenvolvimento Educacional - Perfil 

Técnico de Desenvolvimento Especializado, o requisito formativo para esse profissional é Ensino 

Médio.  

A análise que segue se dá a partir de cenas e narrativas das TDEE que implicam na produção 

de discursos em torno do desenvolvimento humano dos alunos pesquisados. 

A TDEE Roberta (auxilia a aluna Júlia) disse que a criança tem disposição para as 

atividades no primeiro momento da aula, então ela faz uma atividade e depois ela 

deixa ela fazer desenho livre. No segundo momento, ela dá joguinhos pedagógicos, 

utiliza alfabeto móvel entre outros recursos. A todo momento a TDEE deixa claro que 

as atividades da aluna são propostas e elaboradas por ela. Ela se intitula a responsável 

pedagógica pelo desenvolvimento da criança. A TDEE informa que é formada em 

Técnica em enfermagem. Afirma que a enfermagem é a arte do cuidar. Então ela adora 

cuidar das crianças. (Caderno de Campo, 01/09/2015, p. 49-50). 

O desenvolvimento humano do aluno com deficiência na sala de aula é conduzido pelo 

trabalho do professor regente que orienta as profissionais na sala de aula a contribuir com esse 

processo. A narrativa da TDEE apontou que ela conduz a ação pedagógica desenvolvida com a 

aluna, mas ela não tem formação pedagógica e, ainda que tivesse, não haveria uma perspectiva 

inclusiva se a aluna não estivesse partilhando das atividades coletivas destinadas a todos os alunos. 
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Uma prática pedagógica que sustente um discurso inclusivo exige que as atividades pedagógicas 

sejam preparadas pela professora e respeitem a contextualização temática da turma. Embora, as 

características de aprendizagem e utilização de instrumentos pedagógicos possam ser diferentes, é 

necessário que a aluna se sinta como parte daquela turma. A diferença não é um rechaço à 

participação, à partilha e à interação tão urgente na educabilidade das pessoas com deficiência. 

Há várias narrativas coletadas, nas quais a TDEE Roberta reafirma sua formação em 

Enfermagem e a importância dessa formação no trabalho desenvolvido com Maria. Esse 

pensamento evidencia centralidade numa identidade patológica que precisa de cuidados médicos; 

reitero que médico não significa do profissional médico, mas do campo da Medicina.   

Para Collares e Moysés (1996), o processo de transformar questões sociais em biológicas, 

chamado de biologização, é bastante conhecido na história da humanidade. Nos momentos de 

conflitos e tensionamentos, a resposta da sociedade é fundamentada na biologização. Na escola, 

este processo se manifesta colocando como causas do fracasso escolar quaisquer patologias da 

criança. Essas práticas são chamadas de medicalização do processo ensino-aprendizagem. Desloca-

se o eixo de uma discussão político-pedagógica para causas e soluções pretensamente médicas, 

portanto inacessíveis à Educação. No caso em tela, a condição de técnica em enfermagem sustenta 

um discurso médico e supõe-se que a profissional de apoio desenvolva um bom trabalho.  

Não é uma tentativa de afastar as contribuições do campo da Medicina, tampouco indeferir 

diálogos, o que se defende é uma delimitação dos saberes que competem a cada campo. Isso não 

significa estabelecer fronteiras rígidas e impenetráveis, ao contrário, é perceber a necessidade de 

uma membrana semipermeável que consiga manter as características e atuação de cada campo. 

No contexto escolar os papéis dos sujeitos também precisam ser fixados a partir de suas 

necessidades. É necessário definir quem é o professor regente e suas atribuições, tal como o que se 

espera da TDEE.  

 No segundo semestre, Roberta demitiu-se da escola e foi substituída por Mayra. Após 

explicar as atividades de pesquisa, solicitar sua participação e consentimento, e recolher a 

documentação legal para realização da pesquisa com uma nova participante, reiniciei as 

observações da aluna Julia. 

A TDEE mostrou o caderno de Julia e narrou que está ensinando letra cursiva e que a 

mesma está aprendendo. A TDEE informa que a aluna não sabe letra cursiva e ela 

poderá ensinar algo novo para Julia. Não é perceptível qualquer planejamento 

sistemático de aprendizagem. A atividade descrita pela TDEE é traçar as vogais, 
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assinalar as linhas e solicitar que a aluna copie. (Caderno de Campo, 20/10/2015, p. 

63). 

Os tipos de atividades e a forma como são conduzidas também sustenta os discursos no 

contexto escolar. A TDEE propõe atividades substituindo o dever da professora na condução das 

atividades pedagógicas. Os dados apontam que a escola tem seu trabalho de alfabetização norteado 

pelos estudos da Psicogênese da Língua Escrita.  

Segundo a avaliação da professora do AEE, a aluna se encontra em processo de aquisição do 

Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e de acordo com o diagnóstico realizado pela professora da 

Sala de Recurso Multifuncional, a aluna Julia se encontrava na hipótese silábico-alfabética desde o 

final do mês de Abril. 

A escrita da aluna revela que ela conhece o traçado das letras em seu formato de imprensa 

maiúscula. Diferencia letras e números, demonstra que, para escrever, é necessário um repertório 

finito de letras, faz uso deste repertório, sem criar símbolos desconhecidos socialmente. A aluna 

percebe que cada segmento silábico é notacionado, transita entre sílabas que notacionam todas as 

letras e outras que ainda estão em construção. Para Ferreiro e Teberosky (1999) trata-se da 

passagem da hipótese silábica para a alfabética. 

A aluna precisa incrementar sua escrita a fim de torná-la alfabética e favorecer seu 

desenvolvimento humano voltado para a aquisição do SEA. Assim, questiona-se como atividades 

de traçados em letras manuscritas podem ajudar a aluna. Os trabalhos orientados a partir das teorias 

da Psicogênese sugerem o uso da letra de imprensa maiúscula, pois o traçado é mais simples, a 

criança é familiarizada com a escrita de imprensa através de escritos urbanos (planfleto, 

propaganda, letreiros, etc).  É perceptível o início e término da letra, já que sua grafia é isolada uma 

das outras, isso facilita o processo de reflexão sobre  quais e quantas letras são necessárias para 

escrever as palavras. De tal forma, é sugerido que a letra cursiva seja utilizada quando o aluno já 

“compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores que a 

sílaba e realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das palavras que vai escrever” 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 219).  

Quanto à outra sala pesquisada, a turma do 2º ano vespertino esteve durante todo o ano 

letivo sob regência da professora Cléo, com o apoio da TDEE Cris. A sala contava com os sujeitos 

dessa pesquisa, Pedro e Maria, uma aluna com autismo, nesta pesquisa nomeada de Alice. Durante 

a investigação observei a seguinte cena: 
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Vou até a sala de aula do 2º ano e os alunos não estão lá, sou informada que estão 

assistindo filme no laboratório de informática. Nesse momento, a TDEE confecciona 

peças decorativas com o tema de bailarina. A aluna está assistindo o filme Frozen – 

Uma aventura congelante. A aluna está concentrada no filme e está na primeira fila 

bem próxima a televisão. Ela me chama e narra que se trata dos preparativos da festa 

de aniversário da aluna Maria. Pergunto se costumam fazer festa para todos os alunos. 

Ela informa que não, apenas cantam Parabéns no início da aula durante a fila. 

Questionei o motivo por fazer apenas o da Maria. Ela informou que a mãe da aluna 

tem deficiência intelectual e a mesma é criada pelos avós que além de serem bastante 

pobres não considera importante essa atividade. Ela disse que acompanha há aluna há 

mais de 3 anos e considera importante oferecer essas vivências que não são 

oportunizadas pela família. Durante todo o momento de conversa a aluna não desviou 

sua atenção para nenhum outro acontecimento. (Caderno de Campo, 29/05/2015, p. 

14). 

As comemorações são lugares de memória e fazem parte da vida social, nas esferas pública 

e privada. Comemora-se no âmbito privado os nascimentos, casamentos, batizados. Tais práticas 

são reproduzidas na esfera pública quando se festeja aniversários de datas históricas consideradas 

importantes. As comemorações são atos que demarcam os “lugares da memória”. Uma prática que 

produz as relações entre a história e a memória. A memória é a vida, protagonizada pelas pessoas, 

em grupo, e está em permanente construção. A memória está suscetível à lembrança e ao 

esquecimento, não tem consciência de sua sucessiva transformação e contingencialidade. A 

memória está vulnerável a todas as utilizações e manipulações, é passível de repentinas 

revitalizações e longas latências. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do 

que já passou (LISBOA, 2008). 

De tal forma, compreende-se que a festa realizada pela TDEE com bolo, decoração, 

lembrancinhas e a Maria vestida de bailarina, aponta a relevância atribuída ao nascimento e à 

celebração da continuidade da vida. 

As comemorações em torno do aniversário natalício da aluna trazem contribuições para a 

construção da memória de si, pois possibilitam identificar a si, e as demais pessoas como membros 

de grupos que desenvolvem práticas sociais, políticas, econômicas e culturais específicas, ligadas a 

comemorações de cunho histórico. A comemoração de aniversário remete ao nascimento e 

possibilita retomar as fases etárias da vida humana e as práticas culturalmente associadas a cada 

uma delas. Oportuniza a distinção e ordenação temporal de tempos históricos, ligadas à própria 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1419 

identidade, favorecendo a construção de conceitos sobre temporalidade. É possível afirmar que a 

comemoração contribui com um discurso inclusivo e valorativo de Maria, criando práticas que 

possibilitam o desenvolvimento da aluna. 

A TDEE informou a professora que levaria Maria para arrumar-se para a festa em sua 

casa. Dirigiu-se a mim, dizendo que morava perto da escola e que tem essa liberdade 

com a Maria, pois o trabalho com a aluna estabeleceu um elo de confiança entre a 

aluna e ela, assim como da família em relação a TDEE. Cris aproveitou para informar 

que tinha um dossiê sobre Maria e caso eu desejasse poderia dispor desse documento 

para a pesquisa. (...) Quando retornou com Maria pronta para a festa e vestida de 

bailarina, entregou-me um documento sobre Maria. (Caderno de Campo, 29/05/2015, 

p. 15). 

O documento apresentado por Cris tem o título de Trabalho de Conclusão de Curso de 

Qualificação de Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado, apresentado à gerência de 

Educação Especial como requisito parcial para certificação. O documento foi produzido em 2011, 

quando Maria tinha 5 anos. O texto traz uma introdução, expondo os aspectos históricos da 

educação especial no Brasil. Traz informações gerais da aluna, como nome, idade, filiação e 

endereço, seguido de um histórico construído a partir de uma entrevista com o avô de Maria. O 

dossiê traz a história dos pais, a concepção, nascimento e desenvolvimento familiar de Maria e 

apresenta, ainda, a patologia, as condições biopsicossociais e o nível de desenvolvimento 

pedagógico de Maria. Consta ainda uma proposta de intervenção pedagógica: 

A proposta desenvolvida pela equipe composta pela: professora da sala regular, 

professora do AEE, TDEE, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), as 

coordenadoras pedagógicas e diretora escolar tem por objetivo: efetivar a 

aprendizagem de limites, rotinas, cores, a letra inicial do seu nome, bem como a 

socialização. São objetivos específicos: cumprir uma rotina, explicando o momento de 

cada atividade desenvolvida; trabalhar sequencialmente as cores, utilizando de 

objetos, histórias e músicas; elaborar atividades com pintura e colagem da letra inicial 

do seu nome. Utilizarei de dedoche e bichos de pelúcia no formato de pato, pintinho 

amarelinho, sapo entre outros, histórias como da Chapeuzinho Vermelho, e músicas 

como do Pintinho Amarelinho e do Sapo Não Lava o Pé, para ensinar cores. De 

brincadeira no coletivo como boliche, roda entre outras. Também utilizarei do formato 

da letra inicial de seu nome para preencher com arroz, feijão, macarrão, papel crepom 

em forma de bolinhas entre outros. (Trabalho de Conclusão de Curso de Qualificação 

de Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado, 2011, p. 12).  
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É possível considerar que o documento é uma iniciativa que corrobora com um discurso 

inclusivo. É fundamental conhecer a história e características da aluna. A autora preparou a 

proposta de intervenção pedagógica com seus pares, envolvendo todos os sujeitos que 

desenvolviam ações pedagógicas junto à Maria, todavia, embora utilizasse conteúdos e saberes da 

Educação Infantil, a TDEE não atribuiu à professora regente a obrigação de criar um planejamento 

com saberes voltados à aluna. A mesma assume o direcionamento pedagógico sobre aprendizagem 

de Maria, inclusive predispondo de saberes e conteúdos sem contextualizá-los às práticas voltadas 

para a turma. No documento, a TDEE assume um certo protagonismo sobre os processos educativos 

de Maria, contudo as observações realizadas no ano de 2015, posteriormente à produção do 

documento, demonstram uma prática distinta conforme o excerto abaixo:  

A TDEE acompanha os alunos de maneira itinerante, não está voltada somente para a 

aluna autista e Maria. Ela inicia o trabalho com Maria e Pedro. Os materiais de 

trabalho foram destinados pela professora, a TDEE executa a atividade orientada pela 

professora. A TDEE se esforça para impor regras e fazer com que MARIA, a aluna 

autista e Pedro a obedeça a algumas regras de comportamento. A professora explica o 

conceito científico de fronteira e faz explicações pertinentes a essa temática. A TDEE 

busca compreender o que Maria, Pedro e Alice sabem a respeito do tema. Ao final da 

discussão pede que os alunos escrevam no alfabeto móvel uma palavra discutida no 

contexto da explicação da professora. (...). (Caderno de Campo, 25/08/2015, p. 43). 

É perceptível que a TDEE trabalha à sua maneira as orientações da professora; a forma 

como ela desenvolve as atividades é particular, mas as orientações pedagógicas gerais são aquelas 

traçadas pela profissional docente a partir do seu planejamento. Destinar a aprendizagem do aluno 

com deficiência intelectual a uma TDEE, ainda que ela seja licenciada em Geografia, é afastar da 

professora seu compromisso com a educação de todos. No momento do planejamento, a TDEE 

pode sugerir atividades, enriquecendo o plano de aula. A construção do plano de aula é uma 

obrigação da professora regente, mas pode ser construído coletivamente pelas profissionais que 

atuam com o aluno de forma colaborativa. 

A TDEE não está na sala, contudo Maria participa normalmente da aula. Tenta 

realizar as atividades propostas pela professora. Quando a professora solicita Maria 

que a turma informe o nome de um personagem folclórico, a aluna Maria responde 

imediatamente Iara. A TDEE chega e senta perto da aluna Maria. Pergunta para a 

criança o que a professora pediu que ela fizesse, ela fala que a professora pediu que 

copiasse o cabeçalho e que não conseguiu copiar. A TDEE começa a ajudar Maria a 

escrever o cabeçalho, soletrando as letras necessárias. O aluno Pedro copia sozinho. A 
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professora inicia uma explicação sobre o folclore, todas as crianças se voltam para a 

professora. A TDEE interrompe a cópia e solicita que Maria preste atenção. A 

professora destina perguntas para Maria que acerta as respostas. Pedro não consegue 

responder as perguntas feitas pela professora. (Caderno de Campo, 01/09/2015, p. 47-

48). 

O ensino regular tem um histórico recente envolvendo auxiliares de pessoas com 

deficiência, portanto, muitas são as dúvidas que envolvem o trabalho dessa profissional. Uma das 

dúvidas que surge se refere à presença da TDEE ao lado da criança. O lugar da TDEE não é fixo, é 

coordenado pela ação pedagógica planejada para a turma na qual haverá atividades 

contextualizadas, voltadas para os alunos com deficiência intelectual. A professora explicará sobre 

a execução da atividade que a aluna com deficiência desenvolve sozinha. Em algumas atividades, 

como foi o caso da cópia do cabeçalho, a criança pode contar com a ajuda da TDEE, que buscará 

formas de auxiliar a criança, mas nunca realizar a atividade para a mesma.  

A TDEE precisa ter cuidado para que a criança não se torne dependente de sua presença, ao 

contrário disso, o ideal é que, ao longo do tempo, não precise desta auxiliar no contexto escolar. A 

ausência da TDEE na sala de aula demonstrou que a aluna desenvolve suas atividades independente 

de sua presença. Isso não torna a profissional descartável, ao contrário, isso demonstra que os 

processos de educabilidade oferecidos à aluna permitem que a mesma desenvolva as atividades 

mesmo sem a TDEE. São atitudes importantes para um discurso inclusivo, pois é inconcebível 

construir um processo educativo no qual a criança realize suas atividades escolares na presença 

deste ou daquele profissional. 

O que motiva a presença da TDEE na escola é a condição enfrentada pelo aluno, contudo, 

cabe acreditar e construir uma ação pedagógica em que o aluno se desenvolva o suficiente a fim de 

não precisar deste recurso humano. 

Um outro episódio aponta que, embora a aluna desenvolva as atividades sozinha, há 

momentos em que ela depende da TDEE para a realização de suas atividades. 

A professora de AEE fala da importância da TDEE no caso da aluna Maria, pois a 

concentração e o desenvolvimento das atividades dependem de alguém para auxiliar, 

já que a aluna se dispersa com facilidade, exigindo que alguém faça com que Maria 

volte à realidade. (Caderno de Campo, 21/10/2015, p. 70). 

As ações na/da escola são ações políticas produzidas a partir de discursos que, muitas vezes, 

se constituíram foram da escola. A permanência da TDEE na escola depende da autorização da 
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Secretaria Municipal de Educação. O que precisa ficar claro é que a escola precisa ser protagonista 

na decisão da permanência da TDEE no auxílio das práticas do aluno. A escola precisa apontar com 

competência os motivos que justificam a presença da auxiliar, cabendo à Secretaria de Educação 

averiguar tais informações; mas, fora do contexto escolar, onde há diferentes sujeitos e situações, é 

difícil afirmar sobre a necessidade ou não das auxiliares.  

TECENDO CONSIDERAÇÕES 

Reconhecer a escola como espaço político e de produções de políticas qualifica dinâmicas 

de mobilização, lutas e disputas como ações políticas dos sujeitos que compõem diferentes 

discursos. As análises apontaram que embora haja um desejo pela construção de uma escola 

inclusiva, isso não é uma condição definitiva nem tampouco permanente, é necessário mais que um 

desejo de incluir, é preciso uma análise precisa de como os elementos se articulam para sustentar 

esse ou aquele discurso. Ficou claro que em um contexto não há somente um discurso final e 

definitivo, a escola é constituída por sujeitos produtores de diferentes discursos.  

Esses sujeitos disseram “palavras e coisas” que produziam sentidos e constituíam discursos. 

Dizer não se resumiu às palavras pronunciadas, mas às ações praticadas, aos objetos utilizados, aos 

documentos produzidos que implicaram na produção de discursos. Percebeu-se que, no anseio de 

desenvolver um bom trabalho, as TDEE em alguns momentos assumem a regência do fazer 

pedagógico, negando à criança o direito a um saber planejado, científico e integrado de 

responsabilidade docente. 

Por fim, pode-se dizer que as práticas que envolvem as técnicas apresentam antagonismos e 

circulam diferentes discursos, mesmo na prática de um único sujeito. O importante, nesse processo, 

é o oferecimento de um ensino prospectivo que utilize de todos os recursos que o espaço educativo 

tem a oferecer, em consonância com que o aluno pode construir, respeitando os saberes 

profissionais e obrigacionais de cada profissional envolvido. 
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Resumo 

Este artigo problematizou a prática pedagógica de Técnicas de Desenvolvimento Educacional 
Especializado (TDEE) no desenvolvimento humano do aluno com deficiência intelectual a partir das 
ações educativas produzidas e circulantes no contexto escolar. Os significados sobre desenvolvimento 
humano construído ao longo dos tempos marcam os debates no campo da discursividade. A partir 
dessas reflexões, propõe-se um estudo sobre o desenvolvimento humano da pessoa com deficiência 
intelectual, elegendo como aporte teórico-metodológico a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau, 
procurando evidenciar as contribuições dessa metodologia na produção de sentidos da deficiência 
intelectual a partir das práticas pedagógicas da TDEE. A discussão a partir da teoria do discurso 
mostrou-se potencialmente fértil para o entendimento das estratégias culturais mobilizadas na produção 
e nas disputas de significados sobre desenvolvimento humano quando se trata de pessoas com 
deficiência intelectual. As práticas desenvolvidas pelas TDEE no contexto escolar contribuem na 
produção de discursos em torno do desenvolvimento humano. De tal modo, esta pesquisa buscou 
especificamente a compreensão dos processos de constituição, produção e operacionalização das 
práticas voltadas para o desenvolvimento humano de alunos com deficiência intelectual por atores 
específicos destes espaços escolares. A abordagem teórico-metodológica tratou de compreender os 
discursos produzidos através das práticas articulatórias da TDEE entre os diferentes elementos no 
campo da discursividade (escola), assim como os antagonismos produzidos entre os diferentes 
discursos que são produzidos no terreno da indecibilidade. As análises apontaram que o contexto 
escolar enquanto campo de discursividade produz discursos de segregação, integração e inclusão em 
torno da deficiência intelectual.  Espera-se que as reflexões apresentadas possibilitem uma prática 
pedagógica que busque desenvolver a pessoa humana em toda sua potencialidade, construindo formas 
singularizadas de desenvolver-se. 

Palavras-chave: Discurso; Desenvolvimento Humano; Deficiência Intelectual. 
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Resumo 

Este painel tem o objetivo de apresentar a Tertúlia Literária Dialógica (TLD) como potencial espaço 
para a criação coletiva do conhecimento em diferentes contextos de educação de jovens e adultos 
(EJA). Trata-se de uma atividade cultural e educativa desenvolvida a partir da leitura dialógica em torno 
de livros de literatura clássica universal. Concebida para o enfrentamento dos desafios da sociedade 
contemporânea, a TLD se apoia nas contribuições teóricas advindas de autores de diferentes áreas de 
conhecimento, tais como a filosofia (Habermas), a sociologia (Beck), a psicologia (Vygotski) e a 
educação (Freire), propondo superar as barreiras socialmente interpostas pelas condições de classe 
social, gênero, raça/etnia, escolaridade, deficiências, etc. O primeiro trabalho parte dos indicadores de 
analfabetismo do segmento populacional brasileiro de idade mais avançada e situado nas camadas 
sociais com menores rendimentos, apresentando resultados de pesquisa realizada em 2015, em 
biblioteca situada na periferia de uma cidade do interior paulista. O segundo trabalho considera os 
desafios dos processos de ressocialização propostos no sistema carcerário brasileiro, relatando a 
experiência de TLD desenvolvida em 2018 e 2019, em uma Unidade Prisional de cidade do interior 
mineiro, entre as atividades de extensão propostas por universidade ali situada. O terceiro trabalho 
ressalta a necessidade de desenvolver a leitura dialógica em salas de aula da EJA, revelando a 
perspectiva profissional da experiência de desenvolver tertúlias literárias dialógicas, desde 2010, em uma 
escola situada em cidade do interior paulista. As conclusões dos três trabalhos corroboram com as 
indicações da potencialidade da TLD como espaço democrático, no qual todas as pessoas podem 
exercer seu direito de acesso às obras de literatura clássica universal, criando e recriando coletivamente 
seu conhecimento, em contexto favorável ao diálogo, à aprendizagem da leitura, à reflexão crítica sobre 
os textos lidos e à expressão de suas diferenças culturais. 

Palavras-chave: EJA; Direitos Humanos; Democracia; Literatura; Diálogo. 

LEITURA DA PALAVRA E RELEITURA DO MUNDO EM TERTÚLIAS LITERÁRIAS 

DIALÓGICAS 

Adriana Fernandes Coimbra Marigo – UFSCar 

INTRODUÇÃO 

O principal objetivo deste texto é oferecer evidências científicas de como as tertúlias 

literárias dialógicas (TLD) vêm promovendo transformações na vida de pessoas adultas de 

maturidade avançada e com baixa escolaridade, as quais se realizam em contextos educativos não 

escolares. Essas tertúlias se referem a uma atividade cultural e educativa desenvolvida em torno de 

livros de literatura clássica universal, onde pessoas de todas as idades podem participar, 

independentemente de escolaridade, classe social, gênero, raça/etnia, idade ou deficiências. 

Configurada como atuação educativa de êxito (FLECHA, 2015), essa atividade pode ser realizada 

em contextos escolares e contextos não escolares. 

Tendo em vista o objetivo deste texto, o presente trabalho foi elaborado com base em uma 

parte dos resultados de uma pesquisa realizada no ano de 2015, em cidade do interior paulista, 
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focalizando um grupo de participantes que se encontra semanalmente no espaço de uma biblioteca 

pública situada próxima de suas residências para participar de TLD. Em seu caráter mais amplo, a 

pesquisa focalizou processos de participação, aprendizagem e convivência em escola de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) que realiza atuações educativas de êxito. Este trabalho visa suscitar o 

debate em torno da necessidade de superar afirmações de que o acesso à literatura clássica universal 

se restringe a pessoas que possuem alta escolaridade. 

Essa problemática requer desvelamento da desigualdade de acesso aos direitos 

constitucionalmente garantidos no Brasil, entre os quais se inclui o direito à educação. Os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC, 2018) revelam que a população 

de 65 anos ou mais de idade representa 13,3% da população brasileira, concentrando 42,2% da 

população analfabeta, enquanto a população com até 24 anos de idade era 19,5% da população 

brasileira e somente 2,3% dos analfabetos (IBGE, 2019, p. 88). Nota-se que o analfabetismo 

identificado nas pessoas mais velhas se encontra nos 20% da população com os menores 

rendimentos, sendo que a proporção de analfabetos distribuídos pelos grupos de idade supera a 

proporção da população dessa classe de rendimentos a partir dos 35 anos de idade. Esses dados 

sugerem que as carências no domínio de leitura e escrita se apoiam na relação entre desigualdade 

social e desigualdade educativa, manifestando-se na exclusão social dessas pessoas. 

Diante dessa problemática, a TLD se configura como possibilidade para pessoas adultas 

relerem o mundo ao passo que dominam a leitura, passando a compreender e analisar situações de 

desigualdades e potencializando a superação de barreiras profundamente radicadas em nossa 

sociedade letrada. Nessa perspectiva, essa atividade assume a dimensão inclusiva, visto que propõe 

contexto favorável à integração e ao respeito aos diferentes conhecimentos constituídos em âmbitos 

culturais diversos, como na vida cotidiana e no mundo do trabalho, sendo trazidos por seus 

participantes. 

Para alcance do objetivo deste texto, a TLD será inicialmente conceituada como atuação 

educativa de êxito, a partir de seu referencial teórico-metodológico. Em seguida, será apresentada a 

metodologia comunicativa adotada pela pesquisa e serão abordados os resultados da pesquisa, 

relacionando-os com a problemática deste trabalho. As conclusões poderão apontar caminhos para 

concretizar a igualdade de direitos de ler a palavra e reler o mundo. 
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TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA: UM ESPAÇO PARA FALAR E NÃO PARA CALAR 

A TLD é um espaço organizado para compartilhar leituras de livros de literatura clássica 

universal, fundamentando-se na concepção de leitura dialógica e possibilitando consolidar 

habilidades de leitura e compreensão recém-adquiridas. Essa concepção está definida como 

processo intersubjetivo de criação coletiva de conhecimento por meio de interações dialógicas 

(FLECHA, 2015). As atividades de leitura dialógica consideram a necessidade de aumentar a 

diversidade de interações em torno da leitura, favorecendo o debate sobre o texto lido, sobre as 

compreensões e dúvidas em torno do que se lê e sobre as diferentes interpretações que são 

compartilhadas. Pode-se afirmar que, ao compartilharem suas leituras, crianças, jovens e adultos de 

todos os repertórios culturais aumentam suas habilidades de comunicação e seus níveis de leitura a 

partir da reflexão crítica sobre o texto. 

A TLD foi criada há mais de 40 anos em uma Escola de Pessoas Adultas do bairro de La 

Verneda Sant-Martí, em Barcelona, na Espanha, e, no Brasil, essa atividade é difundida, realizada e 

investigada desde 2002 (MARIGO; MELLO; AMORIM, 2012). Validada na comunidade científica 

internacional como uma atuação educativa de êxito, a TLD pode conduzir ao sucesso educativo e 

contribuir para a coesão social em cada contexto onde são implementadas (FLECHA, 2015). Tal 

validação se deve à identificação de seus elementos característicos em diversos contextos da Europa 

e de outros continentes, cujas evidências foram recolhidas de pesquisas realizadas com diferentes 

sujeitos (estudantes, professores, familiares, gestores educacionais, etc.), sendo transferíveis para 

outros contextos educativos (GARCIA YESTE et al., 2017; MELLO; BRAGA, 2018).  

A TLD se inicia com a seleção de um livro clássico que o grupo lerá e discutirá ao longo de 

diversas seções que são realizadas com periodicidade regular e geralmente semanal. Essa seleção 

parte de sugestões das pessoas do grupo, seguidas dos motivos pelos quais essa leitura seria 

relevante. O uso da literatura clássica em TLD é justificado pelas características de universalidade, 

atemporalidade e complexidade de seus temas (SERRANO; MIRCEVA, 2010). Assim, cada pessoa 

pode pensar e projetar esses temas na própria experiência de vida, rompendo com a crença de que a 

cultura considerada como “erudita” está reservada apenas para alguns grupos. 

Durante o período que antecede cada TLD, os participantes leem, refletem e conversam com 

seus familiares, vizinhos, etc. sobre trecho do livro previamente combinado, para que, na tertúlia, 

possam ler um fragmento escolhido em voz alta e explicar porque este lhe pareceu significativo. Os 

diálogos são tecidos a partir dessas contribuições e os debates entre as ideias são resolvidos por 

meio de argumentos. Não há privilégio de participante em função da posição de poder de quem fala, 
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de modo que, em vista das hierarquias socialmente estabelecidas, faz-se necessária uma pessoa 

moderadora que, além de participar como os demais membros do grupo, responsabiliza-se por 

garantir que todas as pessoas tenham o mesmo direito de falar e de serem escutadas com respeito. 

A TLD se ampara em ampla base multidisciplinar que inclui autores como Habermas, 

Touraine, Beck, Freire, Wells, Butler, Bruner, Vygotski, Bakhtin, entre outros que enfatizam a 

natureza comunicativa e dialógica da sociedade humana e sua vinculação com o desenvolvimento 

de pessoas e de grupos diversos.  Este texto focaliza as fundamentais contribuições da teoria da 

ação comunicativa (HABERMAS, 1987), da teoria da ação dialógica (FREIRE, 2005; 2006) e de 

autores vinculados com a perspectiva histórico-cultural (SCRIBNER, 1988). 

Habermas (1987) pressupõe que todas as pessoas são capazes de linguagem e ação, podendo 

argumentar, expressar ideias e pensamentos, se comunicar, chegar a entendimentos e realizar ações 

a partir dessa comunicação. Em sua teoria, o autor ressalta que a racionalidade comunicativa 

emerge de argumentos apoiados em pretensões de validade e na busca para utilizar a linguagem 

como meio de entendimento, configurando-se em contextos de diálogo igualitário que podem 

conduzir à ação comunicativa e superar limitações decorrentes da racionalidade instrumental que 

vigora desde a modernidade. Desde sua racionalidade comunicativa, todas as pessoas podem se 

envolver para compreender e superar situações problemáticas que afetam seu grupo cultural. 

Freire (2006) afirma que o diálogo é exigência ontológica para a vertente humanista de 

educação, a ser assumida como criação e compromisso de homens e mulheres com a transformação 

da realidade opressora. Esse autor destaca a relação dialógica como comunicação e 

intercomunicação entre sujeitos que, impulsionados pela curiosidade, apreendem objetos para 

conhecê-los melhor, desvelando suas razões de ser e estabelecendo conexões com outros objetos no 

contexto global. Abordando o ato de conhecer em uma perspectiva ética e política, Freire (2006) 

considera que, como “situação gnosiológica”, a prática educativa não pode prescindir da “leitura de 

mundo” que fazem os grupos populares, expressa em seu discurso, sua semântica, seus sonhos e 

desejos, o que requer reflexão crítica e engajamento entre sujeitos “intencionados ao mundo para 

fazerem e refazerem sua história” (FREIRE, 2006, p. 83). 

Voltando-se para o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores dos seres 

humanos, como percepção, atenção, memória e raciocínio, Scribner (1988), na linha da psicologia 

histórico-cultural inaugurada por Vygotski (1896-1934) demonstra que esses processos se realizam 

na cotidianidade de forma similar ao que ocorre na escolarização. Nessa perspectiva, os aspectos 

comunicativos e os instrumentais se integram, por meio da linguagem compartilhada nas interações, 
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convergindo para a ideia de transformação humana, tanto em âmbito pessoal como em âmbito 

social. Desde essa compreensão, Flecha (1997) ressalta a possibilidade de transferir capacidades 

desenvolvidas em diferentes contextos, como no lar e no trabalho, para outros contextos 

comunicativos, inclusive os acadêmicos. 

Diante dessas contribuições, pode-se compreender as formas oferecidas pela TLD permitem 

romper com estereótipos de que gostos culturais dependem do habitus dos sujeitos, posto que não 

existe uma única interpretação de especialista, e ajudam a substituir as interações de poder, 

características dos contextos acadêmicos tradicionais, por interações dialógicas (PULIDO; ZEPA, 

2010). As tertúlias demonstram a possibilidade de criar condições para que grupos sociais de classe 

popular se beneficiem do conhecimento e fruam da leitura, assim como fazem elites culturais, 

partindo de dois critérios: o uso de clássicos da literatura universal e a priorização da participação 

de pessoas sem titulações universitárias. Ademais, sua realização ressalta a possibilidade de superar 

situações de exclusão social de pessoas e grupos. Dado o vínculo entre desigualdade social e 

desigualdade educativa na população brasileira, torna-se evidente que seu enfrentamento requer 

aprendizagem, de base científica e ética, recorrendo a metodologias que incluam análises dos 

sujeitos que vivem no contexto pesquisado. 

A CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO COM OS PARTICIPANTES DA TLD 

A possibilidade de contar com os sujeitos que vivenciam a realidade pesquisada pode 

oferecer preciosos elementos que emergem de sua perspectiva analítica em torno do objeto de 

estudo. A TLD focalizada era composta por um grupo de oito mulheres, com idade entre 62 e 78 

anos, e dois homens, com 57 e 63 anos, todos residentes no mesmo bairro em que se realiza a 

tertúlia. Além deste grupo, participaram seus moderadores há mais de 4 anos (a pesquisadora e 

outro moderador), contando respectivamente com 56 e 62 anos de idade. 

O bairro fica bastante afastado do resto da cidade e apresenta alta concentração de 

imigrantes de outras cidades e regiões brasileiras, sendo estigmatizado e frequentemente 

relacionado a episódios de violência e dificuldades de inserção no mercado formal de trabalho. Tais 

características se confirmam com os sujeitos da pesquisa, visto que eles provêm de áreas rurais e de 

estados brasileiros mais pobres; alguns recebem proventos do sistema oficial brasileiro, em 

decorrência de aposentadoria própria ou, no caso das mulheres, de falecimento de maridos que 

trabalharam com vinculação formal; algumas das mulheres são casadas e outras, mesmo viúvas, 

acolhem filhos e netos em suas casas; eventualmente, algumas das mulheres trabalham 
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informalmente como diaristas, para limpar casas ou cuidar de pessoas mais idosas. Nenhum dos 

participantes desse grupo frequentou a modalidade regular da Educação Básica, por mais de dois 

anos; três deles concluíram o ensino fundamental na modalidade da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). 

Essa TLD se iniciou em sala de alfabetização de uma das escolas desse bairro, em 2006, que 

foi fechada em 2009, levando alguns de seus participantes a solicitar sua continuidade em outro 

local: primeiramente no salão de uma igreja católica; depois, em sala do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) do município; e, desde o início de 2015, na sala de uma biblioteca 

contígua a duas escolas e também aberta à comunidade. Nos nove anos de realização dessa TLD, os 

participantes leram muitos livros de literatura clássica universal, tais como: A Revolução dos 

Bichos, de George Orwell, A Metamorfose, de Franz Kafka e Pedro Páramo, de Juan Rulfo. No 

final de 2014, o grupo iniciou a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de 

Assis. 

Os sujeitos dessa pesquisa se conheceram por intermédio dos participantes mais antigos da 

TLD, não havendo nenhuma outra forma de divulgação por parte das pessoas moderadoras que com 

eles atuaram. Três sujeitos participavam desde o início, enquanto os demais foram se integrando ao 

longo dos anos subsequentes. Alguns se desvincularam do grupo, após participarem por meses ou 

anos, alegando, como principais motivos: mudança para outra cidade, tratamento de deficiência 

visual e de doença grave, acompanhamento de pessoa doente na família e início de trabalho 

remunerado no horário da tertúlia. Outros voltaram à participação, findo o motivo do impedimento. 

Os procedimentos para coleta, análise e interpretação dos dados seguiram as orientações da 

Metodologia Comunicativa de Pesquisa (GÓMEZ; RACIONERO; SORDÉ, 2010). Essa 

metodologia foi criada em 1991 pelo Centro de Pesquisas em Teorias e Práticas que Superam 

Desigualdades (CREA), sediado na Universidade de Barcelona, Espanha. Seus procedimentos 

partem do pressuposto de que todas as pessoas são capazes de linguagem e ação (HABERMAS, 

1987), e, potencialmente, são agentes de transformação social (FREIRE, 2005), e consideram que o 

conhecimento científico pode ser criado por meio do diálogo entre sujeitos que pesquisam e os 

sujeitos que vivem no contexto investigado, viabilizando profunda compreensão analítica em torno 

do objeto de estudo e potencializando impactos na realidade social. 

Assim, todos os procedimentos dessa metodologia têm orientação comunicativa e 

apresentam fundamentalmente três sentidos: obter elementos de mudanças, permitir que as pessoas 

do contexto investigado interpretem os dados em diálogo com os pesquisadores, ao passo que estes 
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compartilham elementos científicos em relação aos fatos abordados com os participantes da 

pesquisa (GÓMEZ; RACIONERO; SORDÉ, 2010). O responsável pela pesquisa deve propiciar 

uma situação comunicativa ideal para que os sujeitos participantes se sintam à vontade para 

expressar suas ideias e oferecer elementos que ajudem a alcançar os objetivos almejados. Vale 

ressaltar que a pesquisa deve ser precedida por rigorosa revisão bibliográfica junto às principais 

publicações da comunidade científica internacional, visando captar seu entendimento e sua 

validação em relação ao objeto de estudo, permitindo que o conhecimento seja criado e recriado, a 

partir do contraste entre conhecimentos da academia e conhecimentos das experiências dos sujeitos 

participantes.  

Os resultados foram obtidos por meio de um grupo focal, na biblioteca em que as TLD eram 

realizadas, considerando que a composição do grupo seria naturalmente composta por sujeitos que 

já se conheciam. A pesquisadora, já envolvida com o contexto investigado devido à sua atuação 

como moderadora do grupo, e os sujeitos participantes puderam identificar, de um lado, elementos 

de extrema exclusão social e educativa sofrida pela população adulta com insuficiente domínio de 

leitura e, de outro, elementos de superação dessa exclusão. A análise intersubjetiva ocorreu 

mediante argumentos eleitos com o grupo por atribuírem significados e indicarem ações que 

potencialmente conduzam à concretização da TLD em condições socialmente aproximadas do 

contexto investigado. 

MEMÓRIAS VIVAS E TRANSFORMAÇÕES 

Se, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o personagem central, depois de morto, dedicou-

se a narrar suas marcantes experiências de vida sem temer os julgamentos das outras pessoas, os 

participantes da TLD também apresentaram memórias povoadas por marcantes experiências de 

vida, que, resgatadas na pesquisa, ajudaram a compreender melhor o mundo em que vivem e a 

ressaltar sua condição de sujeitos de transformação nesse mundo. Três categorias agregam os 

elementos relacionadas ao tema deste trabalho. 

A conexão entre leitura do mundo e leitura da palavra 

A TLD ajuda a ampliar a compreensão sobre vida, pessoas e lugares. Nesse sentido, a 

realização da leitura, seguida de comentários acerca da própria compreensão de cada leitor ou 

leitora, possibilita a criação de significados que partem de situações cotidianas anteriormente 

vivenciadas e que vão se conectando aos temas trazidos no livro que está sendo lido. Segundo o 

grupo, essa conexão se dá, principalmente, quando cada pessoa relata as histórias já ouvidas de 
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outras pessoas, como também se recorda de situações semelhantes vividas. Essas histórias e 

situações são resgatadas, à medida que os trechos dos livros são lidos e comentados, tal como 

explicado a seguir: 

Se pegar com vontade o livro, a pessoa aprende a ler e a explicar sobre o livro, fala 

tudo sobre o livro, sobre o significado daquele livro. Porque o livro clássico ajuda a 

aprender e ler mesmo, de verdade. (...) Ajuda a ver a vida das pessoas como era antes, 

tão difícil de viver (...) Hoje, eu vejo a minha vida e as coisas que eu estou vivendo, as 

coisas que eu consegui ter. (Antônio, 63 anos) 

Como citado, os sujeitos revelam que viveram momentos tão difíceis tal como viveram os 

personagens dos livros lidos na TLD. Mas, diferentemente desses personagens, os participantes 

argumentam que conseguiram superar suas dificuldades, pois, atualmente, vivem em melhores 

condições do que anteriormente. Desde essa conexão entre leitura do mundo e leitura da palavra, 

alguns dos sujeitos descrevem como, muitas vezes, desejaram que o final do livro fosse diferente, 

sendo que, nos livros em que esse final tenha ficado em aberto, eles imaginaram que a situação seria 

melhorada. 

A articulação de cultura popular e cultura erudita no processo de aprendizagem 
Nas palavras do grupo participante, os livros clássicos são aqueles que “falam muito da vida 

e que ajudam a pensar na própria vida” (Antônio, 63 anos). De acordo com os sujeitos, esses livros 

não são nada fáceis de serem lidos e compreendidos, requerendo apoio das outras pessoas. 

Na perspectiva do grupo participante, esse apoio se concretizou quando as pessoas buscaram 

escutar com atenção e paciência à leitura e aos comentários enunciados. Laura revela: “No começo, 

às vezes eu faltava da tertúlia, porque sentia vergonha por não saber ler direito” (Laura, 62 anos). 

Miriam menciona o respeito que existe no grupo, principalmente porque “aqui temos tranquilidade 

para ler e ninguém grita com o outro” (Miriam, 73 anos). Além disso, a mesma mulher destaca a 

possibilidade de retornar à TLD, após um período em que necessitou se ausentar: 

Valeu muito quando minha mãe estava doente e eu precisei me afastar da tertúlia para 

cuidar dela (...) Quando eu fui devolver o livro, a professora não o recebeu de volta, 

dizendo que eu poderia ficar com ele, lendo como pudesse, e para que eu voltasse, 

depois que minha mãe ficasse boa (...) E eu voltei. (Madalena, 73 anos) 

Quanto ao apoio de seus familiares, os sujeitos dessa pesquisa revelam como, 

gradativamente, passaram a pedir ajuda às pessoas de sua casa, para entenderem palavras difíceis 

encontradas nos livros: “Quando eu leio em casa, encontro palavras que não sei. Marco essas 
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palavras e, às vezes, peço que minha menina me explique; ou então, eu trago para perguntar aqui” 

(Marta, 66 anos). Ademais, convém ressaltar que, ao passo que uma das mulheres desta pesquisa 

revela não ter ninguém em casa a quem possa recorrer, outra imediatamente a convida para 

estudarem juntas, em sua casa. 

A transformação na compreensão de mundo dos participantes e na aprendizagem da leitura 
O fortalecimento dos vínculos entre os participantes dessa tertúlia e o aumento de suas 

capacidades de leitura promovem transformações pessoais e sociais: “A tertúlia 

levantou minha vida. Eu estava destruída antes de vir para cá; e a minha amiga me 

disse: ‘entra lá, você conversa, tem bastante amigos, aprende a ler’...” (Rosa, 64 anos) 

Os sujeitos enfatizam a leitura como instrumento fundamental para a vida contemporânea, 

relacionando-a com aspectos cotidianos: “É muito triste chegar a essa idade sem saber ler; é muito 

bom poder ler o nome de um ônibus, o nome de uma rua, entender a conta de luz” (Joaquim, 57 

anos). Laura comenta o quanto foi ridicularizada em seu trabalho na linha de montagem de uma 

indústria da cidade, ao longo de quase treze anos, por jovens que sabiam ler. Teodora expressa a 

transformação promovida a partir de sua participação nessa tertúlia, da forma que se segue: 

A pessoa que não sabe ler é cega. Tem a visão, mas não tem como se iluminar na vida; 

vê as letrinhas, mas não sabe o que elas significam. E agora, a gente olha e já entende. 

(...) E também já consegue explicar o que lê (Teodora, 78 anos) 

Enfrentando desafios na leitura, os sujeitos comentaram que, no início de sua participação, 

sentiam-se inseguros, envergonhados, angustiados e nervosos e descrevem como as palavras dos 

moderadores foram importantes para que eles persistissem: “Em casa, quando não entendia as 

palavras, ficava nervosa; agora vou em frente, não fico mais nervosa. Volto depois e consigo ler” 

(Teodora, 78 anos). Revelaram também que passaram a reconhecer seus próprios saberes e 

mudaram sua autoimagem: “Eu não sabia nada, antes. Eu nem sabia falar direito as palavras (...) 

Eu conhecia dinheiro. Eu só não sei fazer conta de lápis, mas de ‘ideia’, eu sei fazer tudo...” 

(Miriam, 73 anos). 

A partir do reconhecimento de suas próprias capacidades leitoras, os sujeitos dessa pesquisa 

também afirmam seu fortalecimento pessoal e como passaram a procurar outros espaços de 

aprendizagem (aulas de alfabetização e de informática na escola de adultos do bairro), e se 

encorajaram para falar em espaços públicos. Como destacou Antônio: 

A tertúlia veio me trazer muito mais inteligência. A pessoa que acompanha a tertúlia 

seriamente, se tiver vontade, consegue aprender (...) Aprendi a falar melhor e até 
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cheguei a dar entrevistas para uma aluna, ao realizar o trabalho dela na escola 

(Antônio, 63 anos). 

Convém ressaltar que, ao longo de todo o grupo focal, os participantes enfatizaram a 

oportunidade de participar dessa TLD, a ela creditando seus avanços na aprendizagem instrumental 

e em sua forma de se colocarem no mundo. Partindo da constatação de sua própria aprendizagem da 

leitura, manifestaram o consenso de que todas as pessoas aprendem durante toda a vida e que elas e 

eles se sentem dispostos a continuar nesse espaço favorável ao diálogo, destacando: “enquanto 

tiverem saúde e vida”. 

CONCLUSÕES 

Ao apresentar resultados de pesquisa realizada com participantes de uma TLD desenvolvida 

em contexto não escolar com pessoas em maturidade avançada e com baixa escolaridade, tornam-se 

evidentes os potenciais impactos dessa participação em sua vida pessoal e social. Considerando o 

vínculo estabelecido entre desigualdade educativa e desigualdade social, muitos cidadãos brasileiros 

permanecem sem a oportunidade de acesso ao seu direito à educação, no qual se inclui o domínio 

da leitura em seus aspectos de compreensão e de interpretação textual. 

Frente a essa problemática, os impactos da TLD decorrem fundamentalmente da leitura 

dialógica que se concretiza em torno de temas trazidos nos livros de literatura clássica universal, 

desafiando a capacidade de analisar situações problemáticas e propor formas para sua resolução. O 

acesso a esses livros favorece o pensar sobre a própria existência e seus dilemas cotidianos e o 

compartilhamento de reflexões propicia o contato com novos elementos, revelados nas diferenças 

existentes entre seus participantes. 

Portanto, com base nos resultados apresentados e discutidos, este trabalho se posiciona em 

favor da criação de espaços de educação de pessoas adultas, em que as atividades de leitura sejam 

desenvolvidas em contextos favoráveis ao diálogo e à comunicação, potencializando o intercâmbio 

de conhecimentos da academia e conhecimentos das experiências dessas pessoas. Desse modo, 

essas pessoas podem resgatar sua condição de sujeitos de transformação social no mundo em que 

vivem, recorrendo aos instrumentos de comunicação, entre os quais a oralidade e a leitura se 

destacam, e sonhando com um mundo onde todas as pessoas podem ter acesso às obras tidas como 

“melhores criações da humanidade”. 
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Resumo 

O principal objetivo deste texto é oferecer evidências científicas de como as tertúlias literárias dialógicas 
(TLD) vêm promovendo transformações na vida de pessoas adultas de maturidade avançada e com 
baixa escolaridade, as quais se realizam em contextos educativos não escolares. Essas tertúlias se 
referem a uma atividade cultural e educativa desenvolvida em torno de livros de literatura clássica 
universal, onde pessoas de todas as idades podem participar. O texto parte da vinculação entre 
desigualdade social e desigualdade educativa no segmento mais envelhecido da população brasileira, 
propondo, como critérios fundamentais para realização da TLD, o uso da literatura clássica como eixo 
de diálogo e reflexões e a concepção de leitura dialógica. O uso da literatura clássica universal é 
justificado pelas características de universalidade, atemporalidade e complexidade de seus temas e a 
concepção de leitura dialógica se apoia em ampla base multidisciplinar que inclui autores como Flecha, 
Habermas, Freire e Scribner, entre outros que enfatizam a natureza comunicativa e dialógica da 
sociedade humana e sua vinculação com o desenvolvimento de pessoas e de grupos diversos. O texto 
apresenta resultados de pesquisa realizada em 2015, contando com dez participantes da TLD para 
análise e interpretação de elementos, recorrendo à metodologia comunicativa. Foram organizadas as 
seguintes categorias: a conexão entre leitura do mundo e leitura da palavra; a articulação de cultura 
popular e cultura erudita no processo de aprendizagem; a transformação na compreensão de mundo 
dos participantes e na aprendizagem da leitura. As conclusões apontam a necessidade de criar espaços 
de educação de pessoas adultas, em que as atividades de leitura sejam desafiadoras para articular 
literatura e questões da vida adulta, e desenvolvidas em contextos favoráveis ao diálogo e à 
comunicação.  
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TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA EM ESPAÇO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: 

EXPERIÊNCIA DE ENSINO CONSOLIDADA EM PRESÍDIO 

Vanessa Cristina Girotto Nery – UNIFAL-MG 

INTRODUÇÃO 

Antes de pensar um projeto a ser desenvolvido em centro penitenciário, é essencial 

considerar as relações estabelecidas socialmente entre educação e prisões, sem esquecer da 

realidade histórica e legislativa acerca de tais centros. A Lei Nº 7.210 de 1984, que institui a Lei de 

Execução Penal, define, no Art. 1º que “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições 

de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado. ” E determina que as atividades educacionais fazem parte do rol de ações 

a serem oferecidas ao preso e internado pelo Estado, com o propósito de “prevenir o crime e 

orientar o retorno à convivência em sociedade” (Art. 10 e 11). 

No âmbito da assistência educacional, compreende-se como “a instrução escolar e a 

formação profissional do preso e do internado” (Art. 17), ou seja, a legislação prevê e enfatiza a 

importância do desenvolvimento de um trabalho educativo nesse espaço. Entendendo que “as 

atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que 

instalem escolas ou ofereçam cursos especializados” (artigo 20) é que apresentamos a proposta 

realizada por este projeto, levando em conta o papel indissociável da Universidade, previsto no Art. 

207 da Constituição Federal de 1988, em oferecer Ensino, Pesquisa e Extensão no sentido de 

ampliar a discussão em torno dos diferentes processos de ensinar e de aprender, inclusive nos 

presídios. 

Assim, entendemos que qualquer proposta educativa deve vir seguida de criticidade e isso 

não seria diferente em um centro penitenciário. Desacreditamos de propostas que visem apenas a 

manutenção da situação de exclusão a que estão destinadas centenas de sujeitos privados de 

liberdade e daquelas que promovam apenas a manutenção da ordem do local. Acreditamos que 

todos os sujeitos privados de liberdade possuem uma voz e partimos de um referencial que é 

dialógico (FREIRE, 2005), político e educativo e que prevê o ouvir a voz desses sujeitos e 

considerá-las sempre no sentido de estabelecer uma reflexão e ação que vise a melhoria educativa e 

social. 

O projeto inicial foi constituído a partir de 4 (quatro) eixos: direitos humanos, artes, 

educação profissional e saúde, porém o destaque para esse trabalho será do eixo educação com a 
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apresentação do trabalho realizado a partir da atividade de Tertúlia Literária Dialógica. A princípio, 

o projeto era para ser realizado apenas com os presos em regime de condenação, porém, foi possível 

a realização com apenas duas das celas, no total de 24 (vinte e quatro) por serem celas classificadas 

pela direção do presídio como aquelas que recebem menos benefícios de atividades externas e 

menos visitas familiares, portanto, são as que mais necessitam de atividades externas. 

CONVERSANDO SOBRE O SISTEMA PRISIONAL 

Devemos, inicialmente, refletir sobre um conjunto de ações educativas dirigidas à 

transformação social, pois é essa a educação que acreditamos e pela qual lutamos. Em rápida 

revisão de literatura nos deparamos com a pouca quantidade de produções educativas no contexto 

prisional que visem a autonomia e a humanização do sujeito. A maior parte das pesquisas referem-

se às perspectivas disciplinares como o direito, a história, a medicina, a psicologia. Identificamos, 

ainda, trabalhos desenvolvidos nos contextos penitenciários, sendo ressaltadas as funções 

castigadoras desde o nascimento das prisões até os dias atuais.  

Por outro lado, encontramos também, alguns trabalhos com uma postura crítica e de 

denúncia diante das mazelas vividas nos sistemas penitenciários (JULIÃO 2011, 2016; MUNHOZ 

2011; IRELAND 2011; ONOFRE 2007, 2009, 2014, 2016). E queremos aqui enfatizar a 

importância e relevância de trabalhos a serem desenvolvidos nesse âmbito não apenas como uma 

função de ressocialização, como previsto nas legislações, mas acima de tudo com uma possibilidade 

dos sujeitos refletirem e terem acesso a outras formas de pensamentos, reflexões, para que possam 

escolher e tomar decisões dentro da atual sociedade em que estão inseridos, apesar de encarcerados. 

Pesquisas nos mostram a complexidade vivenciada dentro de um contexto prisional, em 

especial devido à diversidade cultural, étnica, etária, entre outras, da população carcerária. Sabemos 

que o aumento da vulnerabilidade social, como o desemprego e a falta de oportunidades tem 

contribuído para o aumento do número de detentos. As pesquisas também indicam que o fracasso 

escolar e a falta de sentido nesse contexto podem contribuir para o aumento do número de 

encarcerados. Muitos são os projetos educativos voltados para a leitura, mas como atividade para 

remissão de pena  

Assim, no sentido de contribuir para esse debate, gostaríamos de apresentar uma discussão 

em torno de uma proposta educativa de êxito, voltada para o (re)pensar a vida humana a partir da 

literatura clássica dentro de um modelo de instituição opressora, como o sistema penitenciário. 

Importante destacar que ao propor  esta ação que foi desenvolvida neste espaço não se pode deixar 
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de fora alguns aspectos que dificultaram o andamento das atividades: resistência por parte dos 

dirigentes; resistência por parte dos presos; a instabilidade do grupo que, muitas vezes, são 

conduzidos a outros centros penitenciários; tensões e conflitos entre presos e autoridades; sequelas 

físicas e psicológicas; socialização em um contexto de exclusão. 

Propondo um conjunto de ações educativas de êxito com objetivo de dialogar em torno dos 

processos de humanização, criticidade tendo como pano de fundo os resultados de pesquisas 

científicas, no campo educativo, especialmente desenvolvidas sob um aspecto dialógico (FREIRE, 

AUBERT et al; LOZZA, FLECHA) tivemos os muitos obstáculos, porém iremos focar os 

elementos transformadores resultados dessa ação.  

Nossa opção é acadêmica, mas também política, pois já sabemos que a nossa sociedade é 

marcada por uma infinidade de diferenças que ao invés de nos unir, discriminam uma grande parte 

da população, entre elas estão aquelas marcadas histórica e socialmente por sua condição 

econômica, racial, de gênero, religião, opção sexual, idade e, em especial, falamos de discriminação 

sentida após um tempo na prisão. O cenário de que tratamos é composto por grupo 

majoritariamente masculino, jovem, negro e pardo, pobre e que ocupa o lugar de destaque em nosso 

sistema prisional, dados esses que podem ser comprovados a partir da pesquisa fornecida pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano de 2018 a partir de dados do INFOPEN 

(2017), que é o sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro. De acordo 

com registros desse órgão (2017), o perfil socioeconômico das pessoas privadas de liberdade 

demonstra que, em sua grande maioria, são homens, jovens entre 18-29 anos, solteiros, com ao 

menos um filho, pretos e pardos, com baixo grau de escolaridade (normalmente, ensino 

fundamental incompleto). 

Segundo Ireland (2011, p.8-11) muitos são os motivos que levam determinado grupo ou 

pessoa a cometer alguma infração da lei. Em suas palavras:  

A arquitetura dos cárceres acentua a repressão, as ameaças, a desumanidade, a falta de 

privacidade, a depressão, em síntese, o lado sombrio e subterrâneo da mente humana 

dominada pelo superego onipotente e severo. Nas celas lúgubres, úmidas e escuras, 

repete-se ininterruptamente a voz da condenação, da culpabilidade, da desumanidade. 

Essa arquitetura mostra que o indivíduo, uma vez condenado, não tendo alternativa de 

saídas segundo a lei, ali cumpre sua pena sem poder sair por sua própria vontade 

(ONOFRE, 2007, p. 2) 
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O que queremos destacar aqui é a possibilidade de trabalhar com alternativas educativas que 

podem ser realizadas com esses sujeitos em privação de liberdade, por entender a educação como 

um ato político como já afirmava Freire. 

Falamos de educação como um ato político e um direito previsto por lei conforme Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984, que retrata no artigo 10 que é dever do Estado prever essa assistência 

com objetivo da prevenção de crimes e orientação ao retorno de convivência à sociedade. Na seção 

V sobre a assistência educacional os artigos 17 a 21-A estão presentes os seguintes direitos: 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 

profissional do preso e do internado. 

Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da 

Unidade Federativa. 

Art. 18-A.  O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação 

profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito 

constitucional de sua universalização.   

§ 1o  O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e 

municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da 

União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de 

justiça ou administração penitenciária.   

§ 2o  Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de 

educação de jovens e adultos. 

§ 3o  A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus 

programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o 

atendimento aos presos e às presas.   

Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de 

aperfeiçoamento técnico. 

Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua 

condição. 

Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades 

públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. 

Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma 

biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, 

recreativos e didáticos. 
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Apesar de conhecermos toda a legislação, os direitos e os deveres dos cidadãos, não foi 

possível vivenciar na prática tais direitos no presídio em questão pois vivenciamos diversas 

situações de opressão semanalmente em nossas visitas, por parte dos agentes penitenciários, que 

vivem sua desumanização, ora com os presos, ora com as professoras do projeto. Vivenciamos, 

também, a ausência de material, ausência de diálogo, ausência de liberdade de expressão, ausência 

de compreensão a respeito de estrutura humana.  

 Nesse sentido, esse artigo é além de ser uma denúncia das condições desumanas em que 

vivem as inúmeras pessoas privadas de liberdade, é também o anúncio de alternativas que podem 

ser libertárias, se realizadas dialogicamente por meio da leitura literária, que é o que comentamos 

no próximo item. 

A TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA NO PRESÍDIO: LITERATURA QUE LIBERTA 

A Tertúlia Literária Dialógica é uma atuação educativa de êxito baseada na leitura dialógica 

de livros da literatura consagrada (geralmente intitulada de literatura clássica universal), com a 

mediação de uma pessoa, apoiada por outra, cuja função é garantir que as relações se estabeleçam 

com base na aprendizagem dialógica. 

O entendimento a respeito do que é uma Atuação Educativa de êxito foi dada no ano de 

2014 a partir do projeto Includ-Ed, realizado por pesquisadores espanhóis que identificaram que 

atividades desenvolvidas seguindo os mesmos princípios, ainda que em diferentes realidades ou 

contextos sociais, econômicos e geográficos promovem uma melhoria em contextos de exclusão. 

Importante deixar claro que não se trata de receitas prontas a serem empregadas sem reflexão, mas 

para sua aplicação devem ser analisados os aspectos mais relevantes de cada situação ou contexto 

(VALLS; PADROS; AGUILERA, 2014) 

Esta atividade nasceu no ano de 1978, na Espanha, como uma ação cultural e educativa não 

formal, na escola de Pessoas Adultas “La Verneda de Saint Marti, Barcelona/Espanha. Foi 

idealizada por educadores progressistas que tinham o desejo de alfabetizar pessoas adultas a partir 

da alta literatura. A ampliação da atividade veio sendo transferida para outros espaços, como os 

espaços escolares, os sistemas penitenciários, grupos de mulheres entre outros.  

Na Europa, muitos pesquisadores(as) se juntaram a essa ação que se espalhou com êxito 

pelo poder transformador que a literatura tem na vida das pessoas. No Brasil, ela nasceu com uma 
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professora, líder de um Grupo de Pesquisa de uma Universidade Pública do Interior de São Paulo e 

se expandiu pelo resto do país, a partir de pesquisadores(as) formados(as) nesse centro.  

Uma definição clara pode ser encontrada nas palavras de Flecha (1997), que foi o 

idealizador na Espanha juntamente com membros da Commnunity of Researchers on Excellence for 

all (CREA) da Universidade de Barcelona: 

A Tertúlia Literária se reúne em sessão semanal de duas horas. Decide-se 

conjuntamente o livro e a parte a comentar em cada próxima reunião. Todas as 

pessoas leem, refletem e conversam com familiares e amigos durante a semana. Cada 

uma traz um fragmento eleito para ler em voz alta e explicar o significado atribuído 

aquele parágrafo. O diálogo vai sendo construído a partir dessas contribuições. Os 

debates entre diferentes opiniões se resolvem apenas através de argumentos. Se todo o 

grupo chega a um acordo, ele se estabelece como a interpretação provisoriamente 

verdadeira. Caso não se chegue a um consenso, cada pessoa ou subgrupo mantém sua 

própria postura; não há ninguém que, por sua posição de poder, explique a concepção 

certa e a errônea. (FLECHA, 1997, p. 17 e 18) 

 Além da organização e funcionamento, a Tertúlia Literária Dialógica prevê necessariamente 

a leitura de obras clássicas da literatura atrelada aos princípios da aprendizagem dialógica. 

Formulado por esses mesmos pesquisadores(as) espanhóis, esse conceito se baseia, em especial, no 

conceito de diálogo de Paulo Freire e de Ação Comunicativa de Habermas. Tal conceito é regido 

por sete princípios, a seguir resumidos (FLECHA, 1997): 

• Diálogo igualitário: o diálogo é igualitário quando a argumentação é pautada na 

força dos argumentos e não no argumento da força; 

• Inteligência cultural: A inteligência é um potencial cognitivo que é moldável, que se 

aprende, se transforma e se desenvolve em função das oportunidades que se criam 

em cada contexto social e cultural; é o reconhecimento da capacidade de ensinar e de 

aprender de cada pessoa, independente da sua origem; 

• Transformação: é o reconhecimento de que somos seres de transformação e não de 

adaptação, como já apontava Freire em suas obras;  

• Dimensão Instrumental: é a possibilidade de todos os contextos vivenciarem e terem 

acesso a uma boa preparação acadêmica, para concorrerem de forma igualitária com 

os grupos com maiores acessos aos instrumentos escolares; 
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• Criação de sentido: o sentido vai sendo criado no coletivo, a partir do momento em 

que as pessoas são valorizadas por aquilo que sabem e que podem saber futuramente. 

• Solidariedade: vai se estabelecendo na medida em que se percebe que ninguém sabe 

tudo e que ninguém ignora tudo, podendo ampliar as aprendizagens de forma 

coletiva. 

• Igualdade de diferenças: é o direito de cada pessoa viver de forma diferente na 

sociedade.   

A particularidade em ler os clássicos se dá em virtude dos critérios expostos por Reis (2018) 

em sua pesquisa de doutorado. A partir de autores como: Ana Maria Machado (2009), Ítalo Calvino 

(2007), Harold Bloom (1995), Ezra Pound (2006) e Thomas Stearns Eliot (1991) a pesquisadora 

identificou algumas características presentes nas obras clássicas da literatura que contribuem para a 

experiência do leitor: 

• Domínio da linguagem: não se trata apenas de aspectos ortográficos ou gramaticais, 

mas a obra deverá contribuir para que haja uma compreensão crítica. 

• Abrangência atemporal: ser atual e despertar reflexões de diferentes contextos é uma 

característica presente nas definições de vários autores, o texto clássico permite 

conhecer o passado e compreender o presente. 

• Atributos estéticos: a literatura clássica possibilita ao leitor o contato com um enredo 

envolvente por meio de técnicas de linguagem que exigem bem mais que decifrar 

palavras, mas exigem interpretação reflexiva. 

• Amplitude de sentidos: a leitura de um texto clássico resulta em encontrar respostas 

a partir de diferentes interpretações, não é apenas um texto, mas objeto de leitura e 

reflexão. 

Por ter essas características que desenvolvem a consciência crítica de si e do mundo à sua 

volta, é que enfatizamos a importância da literatura clássica na atividade de Tertúlia Literária 

Dialógica no sistema prisional. 

As tertúlias dialógicas têm como propósito a reflexão compartilhada sobre questões 

contemporâneas que afetam o indivíduo em privação de liberdade, como: liberdade, trabalho, 

família, relações sociais, violência, inclusão/exclusão, dentre outros. Os temas também são 

sugeridos pelos detentos ou pelas servidoras da Universidade, que conduzem a atividade e 
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organizados com base em obras clássicas da literatura, possuem como metodologia a construção de 

uma relação dialógica entre os sujeitos privados de liberdade e a professora mediadora e são 

vivenciadas juntamente com eles e elas a partir de comentários relativos à sua própria vida, vindos 

de uma discussão trazida pela obra de literatura, um comentário de algum participante, entre outras 

situações da vida cotidiana tendo sempre como eixo condutor a literatura universal e a discussão 

sobre a vida. 

Na tentativa de compartilhar com o leitor um pouco do que foi vivenciado naquele espaço, 

trazemos alguns trechos dos diários de campo e do amplo diálogo estabelecido entre obra, autor e 

leitor.  

Leitura da obra: O Mito da Caverna, de Platão: 

(...)  

- Por que ele fala de marionetes? Ele fabricava? Estava em um lugar 

escuro? 

- As prisões eram cavernas? 

- Os presos são as marionetes? 

- Eles acharam que tinha mais alguém com ele? 

- Onde eles estão acorrentados? O texto não fala. Estariam acorrentados a eles 

mesmos? 

- Glauco e Sócrates começaram a criticar a sociedade; questionamento ao governo 

autoritário; estão se sentindo oprimidos; marionetes; 

-  Estão presos a si mesmos, não expõem o que sentem, o que sabem, quando 

expuseram foram condenados; 

-  Eles estão oprimidos pela população lá fora? 

-  Quando saírem serão mal vistos, terão que querer mudar; as chances para eles (nós 

presos) são menores; a sociedade os verão com indiferença; condena apenas pelo 

lugar, pelo fato de estar no local; 

-  Para adquirir esse respeito só depende deles; andar pelo caminho certo para não 

voltar para a cadeia (caverna); 

-  A única luz que bate na cela é o sol; o eco que bate neles são as vozes externas, só 

depende deles a mudança (...) (Diário de Campo,  dia 18/01/2018) 
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A partir desse pequeno relato foi possível identificar uma tentativa de busca não apenas pelo 

entendimento do texto, mas também um movimento de reflexão em torno do que pensavam sobre 

suas próprias prisões. Alguns participantes relataram a prisão física, outros deram destaque à prisão 

emocional em que se encontram e, outros, focaram na prisão social, ou seja, na impossibilidade de 

mudança a partir do olhar de preconceito dos que estão fora. Perceptível identificar, também, que o 

compartilhar pensamentos e sentimentos gera no sujeito a possibilidade de repensar o que estavam 

pensando, de compartilhar as angústias, as dúvidas e, em muitos momentos, a alegria e a esperança. 

CONCLUSÕES 

Ao finalizar esse artigo, gostaríamos de trazer algumas discussões realizadas a partir de 

obras clássicas que foram lidas com os sujeitos em privação de liberdade durante esses dois anos de 

atividade. Os temas giraram em torno não apenas das histórias dos personagens, mas, em especial, 

sobre a vida e os sentimentos que nos tocam: 

• O Mito da Caverna, de Platão: discutimos sobre a vida e de como somos, com muitas 

comparações com os fantoches; discutimos em torno do que é a verdade e o que é a 

sombra e o quanto a verdade arde os olhos e nos cega, por um momento, porém é 

bem melhor enxergar a vida depois que passa a ofuscação dos olhos. 

• Sonetos de Shakespeare: discutimos sobre o amor, a opressão e o machismo, com 

menções de que a opressão frequentemente se disfarça de amor, mas que “só o amor 

liberta”. 

• Revolução dos Bichos, de George Orwell: discutimos temas sobre política, em 

especial, devido ao momento em que estávamos vivendo, que era o das eleições para 

presidente do país. Os sujeitos em privação de liberdade debateram muito em torno 

da frase: “animal bom é animal morto” e fizeram comparação com as falas do atual 

presidente: “Bandido bom é bandido morto”, na época de sua campanha.  

• Contos de Guimarães Rosa: Lemos o Conto chamado: Sorôco, sua mãe e sua filha e 

conversamos sobre a relação entre loucura e o sistema prisional. Um dos 

participantes relatou sua vivência em hospício mineiro famoso por suas crueldades.  

• Casa tomada, de Júlio Cortázar: falamos sobre religiosidade, espiritualidade e 

lembranças e recordações sobre a família 
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• Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire: Discutimos um capítulo desta obra e 

falamos sobre opressão e desigualdade social que atinge a todas as pessoas.  

Além dessas discussões, também procuramos aproximar o trabalho dos agentes 

penitenciários, porém, sem muito sucesso, pois a não aceitação do projeto naquele espaço foi, em 

muitos momentos, um desafio para nós que chegávamos a ficar duas horas lá fora aguardando eles 

abrirem os portões para entrarmos. Em muitos momentos, a condução das atividades dependeu do 

plantão escalado, por exemplo, em alguns plantões houve a recolhida de material que distribuíamos 

aos nossos alunos; em outros momentos, eles limitavam a quantidade de pessoas participantes para 

10 e não 20, como o combinado com a direção do presídio. É fato que a parceria com a direção do 

presídio e com a juíza de execução penal da cidade facilitou a inserção do projeto, mesmo porque 

que o convite veio dessas autoridades, porém a permanência ficou insustentável e a continuidade 

para o ano de 2020 está sendo repensada, pois o que percebemos é a necessidade de uma mudança 

de paradigma, de pensamento a respeito do que é o sistema prisional e de como ele poderia ser, por 

todos os envolvidos daquele espaço.  

Há muitas discussões feitas por especialistas sobre o que significa o espaço da prisão. 

Autoras como: Melanie Klein, Ângela Davis, Bell Rooks, Michele Petit; Daniela Arbex; Débora 

Diniz; Bruna Angotti; Maria Lucia Karam; Simone Weil, são essenciais para pensarmos o espaço 

de (des)humanização que vem ocorrendo há séculos em nossa cultura. Muitas reflexões giram em 

torno do porquê ler as obras clássicas com pessoas em situação de exclusão social, educativa e, 

muitas vezes, humana e a resposta é apenas uma: porque todas as pessoas têm o direito ao acesso às 

obras consideradas patrimônio da humanidade, pois a partir delas é possível repensar a vida, sonhar, 

esperançar. O ideal seria que tais pessoas pudessem ter acesso a esse bem da humanidade em outro 

espaço também, e não apenas no sistema prisional, nas condições em que foram submetidos. 

Finalizamos este texto, trazendo o que é mais insurgente para nós: a opressão vivenciada no 

sistema prisional. Em contrapartida trazemos a perspectiva de um anti aprisionamento e para ajudar 

a refletir sobre o assunto, basta pensar na seguinte equação: imaginar que um sujeito em privação de 

liberdade, é um humano e todos os seres humanos merecem respeito. Fica nossa crítica ao sistema 

que finge ressocializar, ao sistema que foca na punição e, em especial, fica nossa revolta e crítica 

severa a essa sociedade que escolhe armas e não livros e nem poesia! Ficam também as questões: é 

possível repensar a escola, se não repensamos a sociedade? É possível trabalhar em uma perspectiva 

de inclusão social se ainda não incluímos sujeitos que estão à margem, como os privados de 

liberdade? Será possível mudar a prisão trabalhando na prisão? São muitas as reflexões que esse 
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trabalho possibilitou e, por conta disso, em 2020 será um ano de desafio, pois o que se revela no 

cenário atual é uma contramão aos ideais libertários propostos em uma perspectiva humanística. 

Enfim, propomos uma perspectiva de anti aprisionamento que repense aquele espaço que não nos 

quer, não nos respeita e não nos entende enquanto seres humanos de direitos, do direito humano. 

Desejamos uma perspectiva em que a única prisão seja a relação entre o sonho da liberdade e a 

liberdade de sonhar. 
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Resumo 

O presente texto é fruto de uma proposta de intervenção socioeducativa implementada na Unidade 
Prisional de uma cidade do Interior do Estado de Minas Gerais, em parceria com uma Universidade 
Pública deste mesmo estado, que aconteceu nos anos de 2018 e 2019.  O projeto foi constituído a partir 
de 4 (quatro) eixos: direitos humanos, artes, educação profissional e saúde, porém o destaque para esse 
trabalho será do eixo educação com a apresentação da atuação educativa de êxito denominada Tertúlia 
Literária Dialógica. Trata-se de uma proposta de leitura de literatura clássica para discutir a vida em seus 
diferentes sentidos: o que sentem, o que pensam, o que fazem, o que desejam e o que compartilham os 
sujeitos participantes. Toda essa discussão é permeada pelos princípios da aprendizagem dialógica, são 
eles: diálogo igualitário, inteligência cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de sentido, 
solidariedade e igualdade de diferenças. Apesar da complexidade vivenciada dentro de um contexto 
prisional, em especial devido à diversidade cultural, étnica, etária, entre outras, da população carcerária, 
foi possível discutir temas como liberdade, sonhos, política, autoestima, solidariedade, opressão, a partir 
do diálogo com as obras: Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire; O Mito da Caverna de Platão; 
Sonetos de Shakespeare; Revolução dos Bichos, de George Orwell; Contos de Guimarães Rosa; Casa 
tomada, de Júlio Cortázar. Os resultados encontrados até o momento evidenciam a possibilidade de 
ressocialização atrelada ao sentido de humanização a partir das conversas sobre a vida humana e a 
literatura, mesmo em espaço de extrema opressão, como é o sistema carcerário. Concluímos com uma 
perspectiva voltada às políticas de anti aprisionamento para que se repense aquele espaço que ainda não 
entende os seres humanos enquanto seres de direitos, do direito humano, de liberdade e do direito de 
sonhar. 

Palavras-chave: Sistema Prisional; Tertúlia Literária Dialógica; Anti Aprisionamento. 

TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA EM CONTEXTO EDUCATIVO ESCOLAR: 

EXPERIÊNCIA DE ENSINO CONSOLIDADA EM SALAS DE EJA 

Alexandre Monte – SME-São Carlos, SP 

INTRODUÇÃO 

Sabemos que formar leitores requer um investimento significativo dos professores e da 

comunidade escolar e que os desafios aumentam quando trabalhamos com clássicos da literatura. A 

presente experiência de ensino tem como objetivo principal apresentar o trabalho de leitura de 

textos literários clássicos com os/as estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma 

escola municipal, localizada na periferia de uma cidade do interior paulista, por meio da atuação 

educativa de êxito denominada Tertúlia Literária Dialógica.  

No período diurno, essa escola atende estudantes do primeiro ao quinto ano no ensino 

regular. No período noturno, a escola oferece a EJA, contando atualmente com duas salas do Ciclo I 

e cinco salas com os anos finais do Ensino Fundamental (6º, 7º, 8º e 9º anos). Em 2010, a EJA se 

transformou em uma Comunidade de Aprendizagem (CdA) e, dessa forma, os professores de 

Língua Portuguesa começaram a realizar as Tertúlias Literárias Dialógicas. 
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Segundo Díez-Palomar e Flecha-García (2010), CdA é uma resposta eficiente para as 

mudanças sociais e educativas que estamos vivenciando na Sociedade da Informação, a qual as 

tecnologias e a rapidez de circulação da informação passam a fazer parte do nosso cotidiano. Essa 

rápida mudança e a diversidade própria dos seres humanos estão transformando o processo de 

ensino e aprendizagem, exigindo relações mais igualitárias. 

De acordo com Mello, Braga e Gabassa (2012): 

Comunidades de Aprendizagem é um modelo educativo comunitário, a partir do qual 

se compreende a escola como instituição central de nossa sociedade. [...] 

É uma proposta dedicada à ampliação da participação de pessoas do bairro e da cidade 

na vida da escola, intensificando e diversificando, de maneira metódica, as interações 

entre diferentes agentes educativos. Ações de familiares, de pessoas da comunidade de 

entorno e de profissionais da educação se articulam de maneira dialógica para a 

garantia de máxima aprendizagem para todos os estudantes, com desenvolvimento de 

convivência respeitosa, tendo a diversidade como fonte de riqueza humana. (MELLO, 

BRAGA, GABASSA, 2012, p. 11) 

Dessa forma, CdA é uma proposta de transformação educacional que visa a transformação 

na forma de gestão, de participação e de práticas de aprendizagem escolar, a partir da 

implementação de atuações educativas de êxito (AEEs). São sete as AEEs validadas pelas pesquisas 

internacionais e nacionais: tertúlias dialógicas, grupos interativos, formação de familiares, 

biblioteca tutorada, participação educativa da comunidade, modelo dialógico de resolução de 

conflitos e formação dialógica do professorado. 

De acordo com Mello, Silva, Constantino e Marigo (2015), a equipe da EJA da escola de 

que trata este trabalho tomou a decisão positiva, em 2010, de transformar a EJA em CdA. 

No noturno da escola (...), na EJA – ensino fundamental – havia um grupo fixo de 

docentes que trabalhava em conjunto e de maneira bastante articulada há pelo menos 

seis anos. A principal preocupação destes profissionais era que, embora houvesse bom 

clima de trabalho entre os colegas e os estudantes, a aprendizagem não se concretizava 

para todos e o índice de evasão escolar ao longo do ano era alto. Diante da demanda 

inusitada, diferentes setores (o grupo de profissionais da EJA, a então diretora da 

escola, a coordenação de EJA da Secretaria Municipal de Educação e o grupo da 

universidade) se reuniram e tomaram a decisão positiva de transformar a EJA em 

CdA. (MELLO, SILVA, CONSTANTINO, MARIGO, 2015, p. 58) 
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Com as Atuações Educativas de Êxito (AEE) implementadas na EJA dessa CdA, o trabalho 

de Mello, Silva, Constantino e Marigo (2015) aponta uma queda da evasão em 10% e a 

continuidade de matrícula ao longo do ano, bem como o reconhecimento da Secretaria de Educação 

ao trabalho desenvolvido. 

A TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA 

A Tertúlia Literária Dialógica é uma atividade educativa e cultural desenvolvida em torno da 

leitura de textos da literatura clássica universal, seguindo os princípios da Aprendizagem Dialógica: 

diálogo igualitário, inteligência cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de sentido, 

solidariedade e igualdade de diferenças (FLECHA, 1997; AUBERT, FLECHA, GARCÍA, 

FLECHA, RACIONERO, 2016). Foi criada em 1978 por um grupo de adultos estudantes, 

educadoras e educadores progressistas da Escola de Educação de Pessoas Adultas de La Verneda de 

Sant Martí, em Barcelona/Espanha. No Brasil, as Tertúlias Literárias Dialógicas estão sendo 

difundidas e apoiadas pelo Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE) da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), desde 2002, por pesquisadores e pesquisadoras 

formadas por essa instituição, e, mais recentemente, por formadores e formadoras vinculadas ao 

Instituto Natura. É considerada uma atividade educativa de êxito porque demonstrou, por meio de 

ampla pesquisa nacional e internacional, que contribui efetivamente na melhoria da aprendizagem 

escolar de estudantes de diferentes níveis de ensino, bem como na melhoria da convivência na 

escola. Permite a aproximação direta dos estudantes, sem distinção, à cultura clássica da 

humanidade.  

Toda Tertúlia Literária Dialógica precisa de uma pessoa moderadora. É muito importante a 

pessoa moderadora ter clareza do seu papel, pois ela não dará uma aula sobre a obra e o trecho lido. 

Os sentidos do texto vão sendo construídos coletivamente.  

O moderador também é um participante nas Tertúlias e pode trazer os seus destaques. Vale 

ressaltar que quando o moderador é o professor da turma, os estudantes precisam entender que para 

que o diálogo seja igualitário é preciso considerar a função de validade de um argumento e não a 

posição de poder das pessoas que estão na interlocução. Assim, quando o professor moderador 

precisar realizar um destaque, os estudantes já sabem que a fala dele não é a mais importante 

porque é o professor da turma, mas sim uma fala tão importante como as demais. Cabe ao 

moderador organizar a conversa por meio das inscrições e favorecer a participação de todos do 

grupo. 
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Com as páginas selecionadas para a leitura, todos precisam ler em casa e selecionar um 

parágrafo/um trecho ou uma ideia que gostariam de comentar com o grupo. Nas Tertúlias, a classe é 

organizada em círculo (favorecendo, assim, o diálogo e a interação) e o moderador inicialmente 

pergunta ao grupo quais parágrafos/trechos gostariam de compartilhar. Anota cada pessoa que quer 

se inscrever e seu respectivo parágrafo/trecho (ex.: Ana Maria, página 7, terceiro parágrafo). 

Depois, passa a palavra a cada pessoa inscrita até chegar ao final do trecho combinado para o 

encontro. Ao passar a palavra a uma pessoa inscrita, ela indica a página onde está o parágrafo/o 

trecho escolhido, lê em voz alta e argumenta por que o escolheu. Antes de passar ao próximo 

destaque, o moderador pergunta se alguém mais gostaria de fazer comentários sobre o trecho lido 

ou a ideia colocada, abrindo, assim, outro turno de palavra.  

É papel do moderador incentivar as participações sem obrigar ninguém a falar. Também é 

importante garantir a fala do/a estudante que se inscreve pela primeira vez ou que menos tenha 

falado, para garantir igualdade, sem que haja protagonismo. Assim, cada pessoa compartilha com o 

grupo o que lhe chama a atenção, explicando o destaque, relacionando-o com diálogos de encontros 

anteriores, expondo sua reflexão crítica etc. Por meio do diálogo e das contribuições de cada 

participante, temos um intercâmbio enriquecedor que permite aprofundar reflexões motivadas pela 

leitura, promovendo a construção de novos conhecimentos e a mobilização das capacidades leitoras 

de compreensão e de apreciação e réplica (ROJO, 2004).  

As pesquisas têm demonstrado que práticas de leitura dialógica, como a Tertúlia Literária, 

desenvolvem de forma mais rápida e efetiva a compreensão leitora, aumentam o vocabulário, o 

domínio de competências comunicativas, o pensamento crítico e a capacidade de argumentação de 

todos os envolvidos, produzindo importantes transformações na superação de desigualdades. 

Além do desenvolvimento de competências leitoras e comunicativas, não podemos deixar de 

destacar o desenvolvimento do hábito e do prazer pela leitura e o desenvolvimento de valores, como 

solidariedade e respeito, melhorando, assim, a convivência entre todos. 

Nas Tertúlias Literárias Dialógicas, temos um rico processo dialógico de leitura. Primeiro a 

pessoa se encontra de maneira subjetiva com o texto em casa. Depois, no grupo, durante a Tertúlia, 

há uma reflexão intersubjetiva em interpretação coletiva e, então, se sai do encontro para momentos 

de reinterpretação e reflexão para além da Tertúlia (MELLO, 2018). E nesse processo, ampliamos 

de maneira crítica a nossa leitura do mundo por meio da leitura da palavra (FREIRE, 2011). 

Segundo Freire: 
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[...] de alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra 

não é apenas precedida pela leitura do mundo  mas por uma certa forma de “escrevê-

lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática 

consciente. (FREIRE, 2011, p. 29-30) 

Assim, nessa atividade, a leitura da literatura amplia e contribui para a leitura da palavra, 

pois entende-se que coletivamente pode-se aprender mais e melhor, a partir do compartilhamento de 

experiências e compreensões, especialmente no que se refere às vivências das pessoas jovens e 

adultas, como focalizado a seguir. 

A TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA EM SALAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS DE UMA COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM 

Na escola relatada, as Tertúlias Literárias Dialógicas acontecem quinzenalmente nas aulas 

de Língua Portuguesa da EJA, desde 2010. Em alguns momentos, os encontros são semanais com o 

consenso de todos/as. Na referida escola, o/a moderador/a é o/a professor/a de Língua Portuguesa.  

Desde a transformação em uma Comunidade de Aprendizagem, os/as estudantes da EJA 

dessa escola têm lido muitos textos clássicos: contos de Machado de Assis e de Guimarães Rosa; 

Dom Casmurro, de Machado de Assis; Romeu e Julieta, de William Shakespeare; A metamorfose, 

de Franz Kafka, dentre outros. Além da aproximação da literatura clássica, algumas especificidades 

do texto literário ficam mais evidentes para os estudantes na medida em que eles vivenciam as 

reflexões, no coletivo, advindas da leitura. Percebem que a linguagem do texto literário é 

plurissignificativa e mais conotativa. 

Um bom trabalho de leitura não deve separar a leitura do mundo da leitura da palavra 

(FREIRE, 2011). Com as Tertúlias Literárias Dialógicas, vivemos intensos encontros entre 

literatura e vida, em torno de temas que têm interpelado a humanidade: amor, ódio, morte, luto, 

relacionamentos, preconceitos, ambição, política, etc. Nos depoimentos a seguir, os/as estudantes 

revelam esses encontros reflexivos após as Tertúlias com o clássico A metamorfose, de Franz 

Kafka: 

Houve vários tipos de reflexões nas tertúlias, como, por exemplo, sobre preconceito, 

falta de respeito ao próximo e não aceitar a diferença do outro. Discutimos, também, 

como as pessoas hoje em dia só querem saber de usar as outras pessoas. [...] Podemos 

chegar a seguinte conclusão: passe o tempo que for, preconceito será sempre o maior 

problema da humanidade. (Estudante da EJA, maio de 2016) 
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(...) 

O que também me chamou atenção, e foi muito comentado nas tertúlias, foi o fato de 

seu pai, sempre que tinha oportunidade, agredia Gregório fisicamente e moralmente. 

Isso tudo me deixou muito triste, porque é nessas horas de sofrimento que precisamos 

ter a nossa família do lado, mas não foi o que aconteceu com Gregório. E foram 

muitas conversas nas tertúlias muito interessantes para todos. Nem todos temos as 

mesmas opiniões, mas foi muito bom poder compartilhar outras ideias com a minha 

classe. E sobre o livro, amei a história. Foi muito interessante, pena que teve um final 

triste. (Estudante da EJA, maio de 2016)  

(...) 

O livro A metamorfose é um livro que nos mostra como é a vida de alguns cidadãos 

que rejeitam a própria família, às vezes por circunstâncias banais. Nas nossas tertúlias, 

discutimos sobre a homossexualidade. Nem todo homem nasce gostando de mulher e 

nem toda mulher de homem. E isso muitas vezes incomoda os familiares e acaba 

gerando o isolamento das pessoas que nós amamos. Família e amigos começam a ter 

vergonha e começam se isolar dessas pessoas. Assim aconteceu com Gregório que por 

causa de uma mudança a própria família começou a ter vergonha dele. Isso acabou 

gerando a sua morte. Como diz o ditado, “Quem vê cara não vê coração”. (Estudante 

da EJA, maio de 2016)  

Com as Tertúlias, rompemos com uma brecha cultural, pois, em nossa sociedade, as classes 

menos favorecidas são, muitas vezes, privadas de conhecer e aproveitar a leitura de uma obra 

erudita. Os livros/textos da literatura clássica não pertencem a uma elite cultural e todas as pessoas 

devem ter acesso a eles. Consoante a Antonio Candido (2013): 

O Fausto, o Dom Quixote, Os Lusíadas, Machado de Assis podem ser fruídos em 

todos os níveis e seriam fatores inestimáveis de afinamento pessoal, se a nossa 

sociedade iníqua não segregasse as camadas, impedindo a difusão dos produtos 

culturais eruditos e confinando o povo a apenas uma parte da cultura, a chamada 

popular. (CANDIDO, 2013, p. 192)  

A possibilidade apontada na citação acima também se apresenta nas indicações dos 

estudantes da escola em tela. No final de novembro de 2019, aplicamos um questionário a 37 

participantes das Tertúlias Dialógicas da EJA da escola com esta questão: “Você considera que as 

Tertúlias Dialógicas são atuações educativas importantes na escola? (i) (  ) Sim. Considero 

importantes. (ii) (  ) Considero em parte. (iii) (  ) Não. Não considero importantes. Por quê?”.  
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Dos 37 participantes (1 voluntário, 1 estagiária, o assessor pedagógico, 8 professores/as e 26 

estudantes) que responderam à questão, apenas um estudante disse que considera em parte e os 

demais disseram que as Tertúlias Literárias Dialógicas são, sim, atuações educativas importantes na 

escola, como revelam, por exemplo, as seguintes respostas:  

Possibilita troca de experiências e opiniões sobre temas diversos, além de 

proporcionar um aprendizado muito rico, pois se trata de obras clássicas. (Estagiária 

na EJA, nov. 2019) 

(...) 

Propiciar aos alunos esse momento de reflexão e espaço de fala faz com que eles se 

envolvam mais no processo educativo, desenvolvendo habilidades importantes tanto 

para o espaço escolar como para o desenvolvimento pleno do cidadão. (Assessor 

Pedagógico da EJA, nov. 2019)  

(...) 

Porque permitem desenvolver a argumentação numa perspectiva horizontal, em que as 

pessoas se esforçam para argumentar, para partilhar pontos de vista, impressões e 

conhecimentos, e não tendo como finalidade a nota, como é tão frequente no ambiente 

escolar. Outro ponto fundamental, a meu ver, é o trânsito entre os conhecimentos 

acadêmicos e não acadêmicos (em especial os afetivos), além da construção do 

respeito à todas as pessoas que as tertúlias vão proporcionando. Por fim, para meu 

papel de professora, a tertúlia permite a proliferação de temas disparadores para 

preparar as aulas, a partir dos conhecimentos, dúvidas e interesses que emergem da 

construção do conhecimento em comunidade. (Docente da EJA, nov. 2019) 

(...) 

É gratificante vivenciar esse trabalho das tertúlias. Momentos de troca, interação, 

respeito, humanização, engajamento. É muito mais que a leitura de uma história. Esse 

trabalho é viajar nas vias cerebrais e estimular um bem maior que enriquece todos os 

envolvidos. (Docente da EJA, nov. 2019) 

(...) 

Foi uma experiência nova para mim, gostei muito de ter participado da tertúlia. 

Aprendi que além de ler, também podemos falar sobre Romeu e Julieta com os 

colegas. Aprendi também que a leitura não é só uma leitura, podemos viver juntos o 

que aconteceu na história. Aprendi também a respeitar as opiniões dos colegas de 

classe sobre a história Romeu e Julieta. Cada um expressando a sua maneira, tudo foi 
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proveitoso. Foi linda a tertúlia, uma experiência única para mim porque nesta idade de 

que estou de 55 anos, nunca tinha ouvido falar de tertúlia, com professores 

maravilhosos, nos deixando à vontade para debater sobre Romeu e Julieta. Aproveitei 

cada palavra escrita, li mais de três vezes, cada vez descobria algo novo. Assim foi 

minha tertúlia, amei tudo. Espero que seja a primeira de muitas. (Estudante da EJA, 

nov. 2019)  

A partir desses relatos, observamos que, nessa escola, a relação dos estudantes com a leitura 

se aprofunda e se torna crescentemente efetiva, manifestando-se no reconhecimento das 

contribuições das Tertúlias Literárias Dialógicas por parte dos estudantes e dos profissionais da EJA 

que nelas participaram. 

CONCLUSÕES 

Sendo uma Comunidade de Aprendizagem desde 2010, as turmas da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) da escola referenciada reconheceram a importância da Tertúlia Literária Dialógica 

no âmbito escolar. 

De acordo com Mello, Braga e Gabassa (2012, p. 133), “a tertúlia literária é a possibilidade 

de vivenciar na escola uma leitura com sentido, com prazer e também com aprendizagem 

instrumental”. Num processo de leitura e compreensão coletiva e dialógica, os desafios são 

superados e, assim, a leitura, via Tertúlia Literária Dialógica, se torna mais prazerosa, como 

exemplifica o depoimento de uma estudante: 

A tertúlia é muito importante, pois é uma aula diferente que tira a gente daquele ritmo 

cansativo. A gente ouve os amigos e fala sobre o tema discutido e aquilo vai se 

enriquecendo cada vez mais. Um fala uma coisa, o outro já pensa diferente e tem dia 

que não dá para terminar de tão rico que vai ficando o assunto. Acho isso maravilhoso. 

Minhas filhas ainda estudam e eu gostaria muito que essa atividade acontecesse em 

todas as escolas. Eu melhorei muito na leitura com as tertúlias. (Estudante da EJA, 

maio de 2016)  

A Tertúlia Literária Dialógica é uma atuação educativa de êxito validada pelas pesquisas 

internacionais e nacionais, que potencializa as aprendizagens por meio da interação e do diálogo. 

Com essa atuação nas salas de aula, conseguimos desenvolver um relevante trabalho de leitura 

dialógica com clássicos da literatura universal, contribuindo de maneira significativa na formação 

de leitores críticos e reflexivos. 
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Resumo 

O presente trabalho relata uma experiência de ensino consolidada que tem como objetivo principal 
apresentar atividae de leitura de textos de literatura clássica universal com os/as estudantes da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola municipal, localizada na periferia de uma cidade do 
interior paulista, por meio da atuação educativa de êxito denominada Tertúlia Literária Dialógica 
(TLD). A TLD é guiada pelos sete princípios da Aprendizagem Dialógica (diálogo igualitário, 
inteligência cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade e 
igualdade de diferenças) e reúne pessoas que compartilham reflexões e conhecimentos em torno de 
uma obra clássica universal de literatura. As pesquisas têm demonstrado que práticas de leitura 
dialógica, como a TLD, desenvolvem de forma mais rápida e efetiva a compreensão leitora, aumentam 
o vocabulário, o domínio de competências comunicativas, o pensamento crítico e a capacidade de 
argumentação de todos os envolvidos, produzindo importantes transformações na superação de 
desigualdades. A modalidade EJA dessa escola se transformou em uma Comunidade de Aprendizagem 
(CdA) em 2010. Comunidade de Aprendizagem é uma proposta de transformação educacional que visa 
a transformação na forma de gestão, de participação e de práticas de aprendizagem escolar, a partir da 
implementação de atuações educativas de êxito. Desde a transformação, a Tertúlia Literária Dialógica 
foi implementada nas salas de aula da EJA e os/as estudantes têm lido muitos clássicos: contos de 
Machado de Assis e de Guimarães Rosa; Dom Casmurro, de Machado de Assis; Romeu e Julieta, de 
William Shakespeare; A metamorfose, de Franz Kafka, dentre outros.  

Palavras-chave: Tertúlia Literária Dialógica; Educação de Jovens e Adultos; Comunidade de 
Aprendizagem. 
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Resumo 

O painel apresentado sob o título “O ensino desenvolvimental e a formação de conceitos a partir da 
articulação entre práticas socioculturais e escolares na concepção emancipatória” tem como objetivo 
geral desenvolver uma prática de interlocução entre diferentes componentes curriculares. A partir de 
leituras na perspectiva Histórico-cultural e da teoria do Ensino Desenvolvimental enquanto 
possibilitadoras de uma pedagogia da diversidade, a partir da formação conceitual. Justifica-se esse 
estudo porque a qualidade do ensino na educação básica tem sido questionada pelos pesquisadores e 
professores da área, cujas considerações encontram âncora nos resultados de avaliações em larga escala. 
Por supor que mudanças significativas são possíveis, desde que alicerçadas em metodologias de ensino 
voltadas à formação de um indivíduo com autonomia para aprender a aprender e acima de tudo 
desenvolver competências que possibilite agir e reagir frente a situações conflituosas enfrentadas em 
seu cotidiano com sensibilidade na transformação e construção de uma sociedade historicamente 
constituída. Como metodologia de pesquisa que deu sustentação aos estudos que compõem o painel, 
define-se a revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Assim, apresentam-se articulações metodológicas 
fundamentadas na teoria Histórico-cultural, especialmente nos pressupostos de Vigotsky, Davydov e 
Hedegaard. A aplicação de metodologias planejadas como orientação teórica já mencionada, 
promoveram estudos do professor sobre a metodologia e o conteúdo a ser ensinado e planejamento de 
tarefas de estudo contextualizadas e, os alunos demonstraram interesse e motivos para aprender, 
realizando a priori as tarefas coletivamente. Concluiu-se que a metodologia tem potencial para mudar 
significativamente o ensino, quando encontram sustentação em práticas socioculturais e pedagógicas 
vivenciadas pelo estudante, priorizando o desenvolvimento omnilateral do sujeito.  

Palavras-chave: Ensino Desenvolvimental; Práticas sócio-culturais; Estudante; Aprendizagem. 

O ENSINO DESENVOLVIMENTAL E O ENSINO DE FÍSICA: PROPOSTAS 

EMANCIPATÓRIAS 

Carmes Ana Rosa Batistella – PUC/GO 

Júlia Pereira Damasceno de Moraes – EEBMOC 

Marina de Lima Cardozo – EEBMOC 

INTRODUÇÃO 

Historicamente tem-se pensado no sistema de ensino, de um lado, como uma prática que 

envolve repasse de informações e conhecimentos sistematizados de geração para geração e, de 

outro, como se o ato de aprender implicasse possibilidade de desenvolvimento de todos e cada um 

dos seres humanos que frequentassem a escola.  

Observe-se que ambos os modos de compreender o ensino implicam em posicionamentos 

ideológicos, éticos, didáticos e pedagógicos completamente diversos. Ao considerar-se o ensino 

como repasse de coisas já sabidas, conhecimentos já construídos são evidenciados o caráter de 

imitação e repetição do já sabido. Assimilar e acomodar as informações é o que se pode chamar de 

sucesso de aprendizagem. Todavia, ao considerar-se o ensino como um processo dialético, em que o 
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ato de aprender está diretamente relacionado à mobilização mental e à transformação do sujeito, por 

si e para o mundo, então, evidencia-se a complexidade de tal fenômeno histórico-social. 

Nesse cenário, o Ensino Desenvolvimental, teoria desenvolvida por Vasili Vasilievich 

Davydov, com base nos estudos de Vigotsky, Elkonin e Leontiev, busca colocar o escolar em 

atividade de estudo para que este, a partir da realização das atividades organizadas e orientadas pelo 

docente, possa mobilizar-se de modo a se desenvolver omnilateralmente. 

É importante elucidar que o desenvolvimento omnilateral do sujeito implica em ampla gama 

de transformação, transcendendo a memorização e a reprodução de saberes e conhecimentos, 

visando a formação de um estudante cujo aprendizado implique em transformação atitudinal, 

direcionando-o rumo à emancipação e à autonomia, inclusive de pensamentos. 

Há veementes críticas à crise de identidade que é bem expressa nos ambientes escolares e 

nos discursos perpetuados por muitos profissionais da educação que destacam a necessidade ou 

mesmo até a missão de vida de formar para a autonomia, formar para a emancipação, formar para a 

cidadania, e reproduzem inadvertidamente práticas alienantes e sufocantes. Dessa forma, o que seria 

espelho de uma fala libertadora se torna um desserviço ao desenvolvimento integral do educando.  

Há, pois, um sentido em cada modo de pensar a Educação e destaque-se que, via de regra, 

ela atende as demandas de cada sociedade. Assim, os clamores existentes, hodiernamente, em nosso 

país, são sinônimo de um descontentamento maciço com o modo como tem sido conduzida a vida 

(e a instituição escolar) em âmbito social.  

No caso do ensino de Física, é flagrante a dificuldade que os estudantes tem de aprender e 

apreender os conceitos básicos desse componente curricular, o que dificulta sobremaneira a 

internalização de conceitos próprios do Ensino Superior ou da aplicação do que foi “visto” na 

escola, na vida para além dos muros escolares.  

Assim, justifica-se um estudo cuja temática seja a Teoria do Ensino Desenvolvimental como 

possibilidade de promover uma escola emancipadora, uma escola que represente uma prática de 

ensino que seja capaz de promover a formação do pensamento científico do educando, 

oportunizando o aprendizado de Física de modo a compreender e compreender o mundo que o cerca 

na escola e fora dela.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O discurso que prevalece nos ambientes escolares majoritariamente faz referência à um tipo 

específico de educação. Nela, estariam contidos os preceitos de um ensino emancipatório, voltado 

para a formação da cidadania, para a formação de um ser humano efetivamente humanizado e capaz 

de pensar por si, de maneira autônoma. Assim, o sujeito faria uso dos conhecimentos construídos 

(inclusive) no decorrer da vida escolar, para melhor viver em sociedade. Observe-se que esse “fazer 

uso” abre precedente para diversas leituras. É possível inferir que o conhecimento em si seria 

ferramenta para a resolução dos problemas que se apresentam na vida cotidiana e, também, que o 

ato de aprender algo novo oportunizaria uma espécie peculiar de desenvolvimentoque extrapolaria o 

teor instrumental do que se aprenderia.  

Nessas circunstâncias, é pertinente trazer a teoria desenvolvida por 

VasilliVasilievichDavydov (1988), cujos estudos estão condensados e sistematizados na Teoria do 

Ensino Desenvolvimental. Isso, porque, de maneira crescente, há a discussão sobre um processo de 

ensino/aprendizagem que seja sinônimo da formação de um pensamento para além do senso 

comum, balisado por conceitos de formação do pensamento científico, educação para a criticidade, 

para a emancipação e para autonomia do sujeito.  

Como bem define Freire (2012), a própria essência da democracia envolve uma nota 

fundamental, que lhe é característica – a mudança. Os regimes democráticos se nutrem de termos 

em mudança constante, implicando em inquietude e resiliência e,por isso, deve corresponder ao 

homem desses regimes maior flexibilidade de consciência.  

Por sinônimo de escola emancipadora, entenda-se aquela que busca desenvolver o senso 

crítico de seus educandos, não através de discursos inflamados e vazios, mas de práticas que 

promovam o desenvolvimento integral dos sujeitos. Que o desenvolvimento integral abordado nesse 

artigo seja compreendido como o desenvolvimento mental, intelectual, físico, psicológico e 

espiritual de cada indivíduo. Isso nos aproxima do conceito de omnilateralidade estabelecido por 

Marx (1989b, p. 197).  

Ressalte-se que esse constructo não se dá em uma via de mão única, como um homem que 

se faz sozinho, desvinculado do convívio com os pares e alheio à historicidade do processo de 

humanização do sujeito.  

Evidencie-se, pois, a relação dialética que está implícita tanto no processo de construção 

social do sujeito omnilateral como na implementação de uma escola cuja educação seja capaz de 
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formar esse sujeito. Assim, há a referência a uma escola que ensine a pensar, a questionar, a falar e 

a ouvir, no sentido mais humanizado dos termos. Assim, se estabeleceria um diálogo que 

promoveria o livre pensar ao invés de considerar os sujeitos como massa e recurso de manipulação: 

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua problemática. 

De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos perigos de seu tempo, para 

que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar, em vez de ser levado e 

arrastado à perdição de seu próprio “eu”, submetido às prescrições alheias. Educação 

que o colocasse em diálogo constante com o outro. Que o predispusesse a constantes 

revisões. À análise crítica de seus “achados”. A uma certa rebeldia, no sentido mais 

humano da expressão. Que o identificasse com métodos e processos científicos. 

(FREIRE, 2012, p. 126).  

Considera-se o Ensino Desenvolvimental como possibilidade de desenvolver o pensamento 

científico do estudante, sua capacidade investigativa de modo que a percepção que tem da realidade 

supere a aparência, alcançando a essência. Ao lançar tal entendimento é possível relacioná-lo ao 

ideal de ensino que se oponha à práticas pedagógicas recorrentes, no chão da escola.  

Ao tratar sobre aulas com potencial transformador, Paulo Freire sinaliza um caminho do não 

fazer, do que não deve acontecer: 

[...] essa educação desvinculada da vida, centrada na palavra, em que é altamente rica, 

mas na palavra “milagrosamente” esvaziada da realidade que deveria representar, 

pobre de atividades com que o educando ganhe a experiência do fazer, que 

desenvolveríamos no brasileiro a criticidade de sua consciência, indispensável à nossa 

democratização. Nada ou quase nada existe em nossa educação que desenvolva no 

nosso estudante o gosto da pesquisa, da constatação, da revisão dos “achados” – o que 

implicaria o desenvolvimento da consciência transitivo-crítica. Pelo contrário, a sua 

perigosa superposição à realidade intensifica no nosso estudante a sua consciência 

ingênua. A própria posição da nossa escola, de modo geral acalentada ela mesma pela 

sonoridade da palavra, pela memorização dos trechos, pela desvinculação da 

realidade, pela tendência a reduzir os meios de aprendizagem às formas meramente 

nocionais, já é uma posição caracteristicamente ingênua. (FREIRE, 2012, p. 123).  

Ao discorrer sobre a organização do ensino, torna-se pertinente citar 

VasilliVasilievichDavídov (1988). A partir dos estudos de Vigotsky acerca do desenvolvimento 

social da mente, das Zonas de Desenvolvimento Real e Proximal e da Teoria da Atividade de 

Leontiev, esse pesquisador desenvolveu a Teoria do Ensino Desenvolvimental, argumentando que é 

a partir de atividades de estudo organizadas pelo professor que o estudante estabelece um 
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movimento de análise, abstração e generalização, com vistas ao desenvolvimento do pensamento 

teórico. (MORAES et al, 2018, p. 31).  

Davydov (1988) destaca a importância de o estudante percorrer um caminho que o leve a 

compreender a essência do objeto, transpondo a formação dos conceitos empíricos e, em um 

patamar reducionista, a repetição de informaçõesque não são compreendidas, efetivamente.  

Para além da representação aparente e superficial, formar um estudante questionador implica 

em aceitar e propor desafios que o instiguem a avançar em sua zona de desenvolvimento.  

Os conhecimentos empíricos se elaboram no processo de comparação dos objetos e 

representações sobre eles, que permite separar as propriedades iguais, comuns. Os 

conhecimentos teóricos surgem noprocesso de análise do papel e da função de certa 

relação peculiar dentro do sistema integral. Os conhecimentos empíricos, apoiando-se 

nas observações, refletem nas representações das propriedades externas dos objetos. 

Os teóricos, que surgem na base da transformação mental dos objetos,refletem suas 

relações e conexões internas, saindo assim, dos limites das representações 

(DAVYDOV, 1988, p. 87).  

Ao expor seu entendimento sobre a teoria de Davydov, Libâneo (2009) considera que as 

tarefas de aprendizagens representariam operações com conceitos e generalizações conceituais. É 

essencial que haja estas operações e generalizações na elaboração do plano de ensino. As tarefas de 

aprendizagem são estruturadas levando em consideração as ações específicas de aprendizagem 

relacionadas ao objetivo da tarefa. As ações desdobram-se em suas operações.  

A tarefa se realiza por meio das condições organizadas pelo professor. Inicialmente, 

os alunos não conseguem realizar as tarefas e executar as ações sozinhos, mas, de 

maneira progressiva, adquirem os conceitos como ferramentas mentais básicas e, a 

partir daí, tornam-se autônomos e independentes, na sua capacidade de realização das 

tarefas e, muito importante, na sua capacidade de entenderem a si mesmos e ao mundo 

que compõem. (MORAES et al, 2018, p. 30).  

Diz-se, nessas circunstâncias, de um aprendizado planejado inicialmente pelo professor, mas 

realizado pelo estudante. Que seja válida a alegoria de um caminho que é desenhado e planejado 

pelo docente, mas é percorrido pelo estudante que, durante a realização do trajeto, observa nuances 

que vão além da ideia inicial de quem organizou o caminhar.  

Essa é, pois, uma atividade de protagonismo e autoria. Protagonismo, porque o escolar é o 

personagem principal do próprio aprendizado, cuja ação torna-se fundamental para o desenrolar do 

processo de ensino/aprendizagem. Autoria, porque o docente confia que há, no discente, a 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1462 

capacidade intelectual para desfrutar de um caminho previamente organizado, mas construí-lo 

enquanto caminha, como nenhum outro poderá fazer do mesmo modo.  

Nessa configuração de ensino, nem o professor ensina sozinho, nem o estudante aprende 

sozinho. A interação entre professores, estudantes e seus pares é que dá início a uma dinâmica cujo 

resultado é o desenvolvimento das funções cognitivas do escolar. Então, o conceito por ele formado 

contribuirá para que não apenas expanda sua capacidade de compreender e interagir com as 

realidades, mas fará com que possa valer-se desse conceito teórico já formado, para internalizar 

diversos elementos conceituais vindouros durante sua formação.  

Peres e Freitas (2014, p. 23) destacam que “os conceitos representam, para os alunos, novas 

ferramentas mentais que passarão a utilizar, como uma nova qualidade de pensamento e ação, na 

análise da realidade, nas práticas sociais de que participam em seu cotidiano.” 

A inexistência de manipulação objetal incide em um aprendizado superficial, aparente, de 

pouca qualidade transformadora, desconsiderando o desenvolvimento do conceito abstrato, seja 

qual for o seu tema de estudos.  

Peres e Freitas (2014, p. 23) aprofundam esse entendimento ao explicitar que nesse tipo de 

pensamento, a abstração, a generalização e o conceito se firmam nos traços externos, enquanto que 

no pensamento teórico, firmam-se nas conexões internas do objeto. Os conhecimentos empíricos 

são expressos por palavras, enquanto que os conhecimentos teóricos expressam-se no plano das 

ações mentais.  

A reflexão acerca do ato de aprender perpassa, pois, o movimento mental realizado pelo 

estudante, sendo que, muitas vezes, sua atividade se restringe a reproduzir padrões e memorizar 

informações por um variado tempo.  

É nesse cenário que emerge a discussão sobre o ensino de Física na Educação Básica. Em 

uma busca por estratégias que impliquem na atribuição de sentido ao que se aprende, de modo a 

haver mobilização mental por parte do estudante, desenvolvendo-o integralmente, há que se discutir 

sobre o Ensino Desenvolvimental e sua importância enquanto teoria que norteia a organização do 

ensino.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Realizou-se uma revisão bibliográfica que se justifica com base nas palavras de Cordeiro et 

al (2007) que enfatizam a potencialidade que essa metodologia possui de sistematizar o 
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conhecimento científico. Utilizada como instrumento de coleta e dados, a revisão bibliográfica é 

elemento de despretensiosa busca para o conhecer mais profundamente um tema proposto. 

Normalmente, representa os passos primeiros que dão sustentação para uma pesquisa de maior 

envergadura.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Discorrer sobre o ensino de Física nas escolas de Educação Básica é o mesmo que escrever 

sobre um problema de veladas abordagens e consequências impossíveis de serem ignoradas. 

Quando o estudante não aprende o que precisaria ter aprendido durante os anos de Educação 

Básica, diz-se de uma educação falha e ineficaz e de um tempo que foi desperdiçado posto não ter 

havido ensino, já que não houve aprendizagem.  

Candau (2016, p. 807) problematiza a carência de interlocução e eficiência nos diálogos que 

objetivam o sucesso no processo de aprendizagem e desenvolvimento do estudante: 

[...] o pensamento pedagógico tem tido um desenvolvimento que pode ser classificado 

de fraco, com pouco debate entre os diferentes atores implicados para o 

aprofundamento em questões que focalizem o sentido da escolarização hoje. As 

questões instrumentais dos processos educativos centralizam as discussões e políticas 

públicas. Os temas relativos ao sentido da educação escolar e seu formato 

historicamente construído não são discutidos, por mais que os desafios enfrentados 

por escolas e professores/as se multipliquem e apresentem, em episódios 

emblemáticos, caráter dramático. 

A permanência durante as aulas não são, portanto, termômetro para aferir se houve ou não 

aprendizado dos conteúdos. O que se busca é o desenvolvimento do estudante, em um sentido 

amplo do termo.  

A deficiência no ensino de Física praticado nas escolas se evidencia na evasão escolar, no 

alto índice de reprovação e no fraco desempenho dos estudantes, quando colocados em situações de 

problematização e de uso efetivo do que foi aprendido. “De um modo geral, nas escolas de nível 

médio, se aprende pouco da Física e, o que é pior, se aprende a não gostar dela”. (BONADIMAN E 

NONENMACHER, 2007) Esses autores se referem às questões metodológicas e didáticas, 

enquanto elementos que contribuem para maximizar as dificuldades de aprendizagem, incorrendo 

no não-aprendizado de Física. 
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Diferencial trazido pela teoria proposta por Davydov (1988) é justamente a possibilidade de 

experienciar autoralmente os caminhos percorridos pelos cientistas, pensando teoricamente sobre 

algo que comumente é apenas reproduzido com base na empiria.  

Menegotto e Rocha Filho (2008) apresentam a justificativa dos alunos para não se 

afeiçoarem à disciplina a qual se sustenta na afirmação de que o conteúdo nela ministrado é 

caracterizado por cálculos abstratos, trabalhados de modo distante de um contexto facilitador de sua 

compreensão. (MENEGOTTO; ROCHA FILHO, 2008, p.305) enfatizam que “os cálculos, 

comumente, são trabalhados antes que o estudante compreenda a situação ou o conceito estudado. 

Tornam-se repetitivos, destituídos de sentido, e os alunos não sabem quando deverão aplicá-los”. 

Uma das contribuições mais significativas da Teoria do Ensino Desenvolvimental - e das 

teorias que lhe servem de base, é a atribuição de sentido ao que é aprendido, a partir da 

compreensão de que o ser humano é construído socio-historicamente e, portanto, o aprendizado não 

é fenômeno pontual e isolado da própria constituição humana. Nesse caso, aprender subentenderia 

uma práxis impregnada de relações com os fenômenos sociais e, de maneira abstrata, com conceitos 

previamente aprendidos.  

Segundo Davydov (1988, p. 57), 

O conteúdo do desenvolvimento mental se expressa nas mudanças qualitativas 

regulares (rule-governed) que ocorrem na atividade reprodutiva (por exemplo, na 

transformação de um tipo de atividade reprodutiva em outro) e na composição das 

capacidades apropriadas (por exemplo, em um tipo de atividade a criança se apropria 

da capacidade da imaginação, em outro, da capacidade de pensar teoricamente). A 

característica essencial da apropriação das capacidades é que a criança a realiza 

somente na vida conjunta com os adultos, na comunicação com eles e sob sua direção 

e, também, na atividade conjunta com outras crianças. 

Se o ensino de Física é pautado apenas no uso de expressões matemáticas, de leis, princípios 

e conceitos isolados, o possível resultado final é uma aprendizagem mecânica, desvinculada das 

práticas sociais vivenciadas pelos alunos, que os capacita apenas à repetição de enunciados das leis, 

memorização de definições de conceitos e resolução de problemas com uso de expressões. 

Compreeenda-se, pois, que o escolar é privado de franca oportunidade de relacionar os 

conhecimentos historicamente construídos atribuindo significado a eles e, mais que isso, de 

manipulá-los criticamente.  
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Todavia, é imprescindível reforçar a ideia de que o aprendizado se dá por meio da interação 

social e do convívio com os pares. Por sua vez, compreender o valor da interação no processo de 

aprendizagem também pressupõe reconhecer o lugar ativo do estudante no próprio processo de 

aprendizagem, que deve vir impregnada de sentido:  

A partir desses princípios gerais, o currículo deve ser articulado em torno de eixos 

básicos orientadores da seleção de conteúdos significativos, tendo em vista as 

competências e habilidades que se pretende desenvolver no Ensino Médio.  Um eixo 

histórico-cultural dimensiona o valor histórico e social dos conhecimentos, tendo em 

vista o contexto da sociedade em constante mudança e submetendo o currículo a uma 

verdadeira prova de validade e de relevância social. Um eixo epistemológico 

reconstrói os procedimentos envolvidos nos processos de conhecimento, assegurando 

a eficácia desses processos e a abertura para novos conhecimentos. (PCN, 2000, p. 

16).  

Em suma, o processo de pesquisa possibilitou constatar que o Ensino Desenvolvimental 

representa importante possibilidade de significar esse elo entre aprendizagem e desenvolvimento 

mental do estudante de Física na Educação Básica.  

CONCLUSÕES 

O ensino desenvolvimental teorizado por Davydov (1983, 1988, 1999) respeita as 

individualidades do escolar, reconhecidas pelo professor, e proporciona, por meio do 

acompanhamento e monitoramento de tarefas de aprendizagem e da organização das atividades de 

estudo, a identificação de dificuldades e a promoção de meios de saná-las.  

Refletindo sobre o ensino de Física, cujas fragilidades são apontadas cotidianamente em 

ambiente escolar e por estudiosos da área, torna-se pertinente abordar uma prática de ensino que dê 

conta de contextualizar os saberes, compreendendo a atividade como mobilização mental que 

transcenda o ato de repetição e memorização de conteúdos e conceitos.  

Para tanto, o lugar do estudante é posto em evidência, compreendido como autor ou co-autor 

do próprio desenvolvimento, já que o aprendizado dos conceitos científicos transformam-seem 

ferramentas cognitivas usadas pelos discentes em situações reais de seu cotidiano.  

Por fim, infere-se, das leituras realizadas e das reflexões produzidas a partir delas, que o 

aprendizado efetivamente significativo está condicionado à mobilização mental do sujeito.  
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Resumo 

O tema do presente artigo é representado pelas contribuições do ensino desenvolvimental para o ensino de 
Física. Como objetivo geral, configura-se a necessidade de evidenciar o ensino desenvolvimental enquanto 
possibilidade de melhorar o ensino de Física, na Educação Básica. Para tanto, mostrou-se necessário 
elaborar criteriosa revisão bibliográfica sobre os conceitos do Ensino Desenvolvimental; discutir a teoria 
desenvolvida por Davydov como elemento de grande importância no sentido de promover um aprendizado 
significativo do componente curricular Física e, por fim, evidenciar a importância de considerar o estudante 
como autor do próprio aprendizado, nesse processo. Justifica-se tal estudo por considerar que o Ensino 
Desenvolvimental de Davydov pode representar uma metodologia de ensino capaz de mobilizar 
mentalmente o educando, a fim de oportunizar um ensino para a criticidade, a autonomia e a emancipação 
do pensamento do sujeito. Como problematização, ressalta-se a ineficácia do ensino de Física na Educação 
Básica, visível a partir das grandes lacunas conceituais cotidianamente evidenciadas pelos acadêmicos, nos 
cursos de graduação que requerem conhecimentos prévios de Física, que deveriam ter sido aprendidos 
durante a Educação Básica. Em termos metodológicos, trata-se, esse artigo, de uma pesquisa qualitativa, 
cujo instrumento de coleta de dados baseia-se essencialmente em revisão bibliográfica a partir da leitura de 
livros e periódicos com publicações sobre o tema, oportunizando uma reflexão crítica acerca da temática 
proposta. Os resultados da pesquisa apontam para o fato de que a atividade de estudo, tal como foi 
organizada por Davydov, pode representar oportunidade de aprendizagem significativa para o escolar, por 
tirá-lo de uma situação de expectador e o coloca como sujeito do processo de aprendizagem.  
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ENSINO DESENVOLVIMENTAL E A FORMAÇÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Elzilene Maria Lopes de Souza – PUC/GO 

Idelma Izabel de Camargo Silva – PUC/GO 

INTRODUÇÃO 

A Resolução de problemas matemáticos exige grande esforço cognitivo, visto que seu 

objetivo é o desenvolvimento do raciocínio lógico, nesta perspectiva atribui-se a este processo a 

necessidade de maior estudo sobre os princípios da teoria Histórico-cultural de Vigotsky e 

Davydov, teóricos que trouxeram contribuições pontuais para a teoria do Ensino Desenvolvimental.  

Através da análise do contexto educacional, a proposição desde estudo é refletir sobre como 

ocorre a formação dos conceitos matemáticos na aprendizagem escolar, e como esta teoria poderá 

auxiliar na construção de conjecturas intelectuais e na formação de “funções psicológicas 

superiores” no processo de desenvolvimento mental como base para a organização do ensino. 

As contribuições das práticas pedagógicas e didáticas no processo de ensino e aprendizagem 

da matemática, a reflexão da formação de conceitos tendo em vista investigar em que consiste e de 

que forma essa formação se constitui como base para a aprendizagem de conteúdos matemáticos 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

A reflexão se apresenta através da busca em entender a relação entre a formação de 

conceitos no ensino escolar, proporcionando assim, a aprendizagem significativa para que o aluno 

cada vez mais conquiste e se aproprie do conhecimento que faça sentido na conquista de sua 

autonomia. Vasconcellos, 2009 diz que “a douta alegria é aquela que vem de sentido do que se faz, 

do não estranhamento, do prazer de fazer, de superar, conhecer, sentir acolhido, amado, de tornar-se 

autônomos”. Neste sentido se faz necessário analisar os avanços da história da educação, e as novas 

propostas do contexto educacional para lidar com as dificuldades apresentadas pelos alunos nas 

resoluções de problemas matemáticos, possibilitando a formação de conceitos científicos, para a 

aquisição da competência lógica. 

A proposta de formação de conceitos matemáticos nesta perspectiva contempla um olhar 

mais integral a cerca da ciência, arte, cultura, ética e técnica dos conteúdos disciplinares, na busca 

da promoção da sua aplicabilidade. Uma formação mais autônoma e contextualizada, dispondo de 

recursos para a pesquisa, propiciando ao escolar envolvimento e dedicação nas atividades 

propostas, buscando assim inseri-lo em pé de igualdade com o contexto social contemporâneo, que 
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faz alusão a profissionais capazes de resolver situações problemas e conflitos nos mais variados 

níveis de complexidade.  

É importante mencionar que integrar os conhecimentos a realidade do estudante é uma 

urgência, cada vez mais, necessária. O educador precisa envolver-se no processo educativo com o 

intuito de apresentar situações desafiadoras que instiguem a curiosidade, traçando assim maior 

significação ao processo de aprendizagem, bem como, à sua atuação na sociedade.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Por vários momentos na história da educação brasileira a aprendizagem era vista de forma 

simplificada como um acúmulo de fatos e informações e a duração deste conhecimento resultariam 

de uma forma adequada de aprendizagem. Com o passar do tempo surge um novo pensamento 

educacional, que buscava de forma mais reflexiva compreender o processo de construção do saber, 

nesse aspecto, o conceito de aprendizagem reformulava-se no entendimento de que para a 

efetivação da aprendizagem, o processo educativo estaria submetido a influencia social, histórica de 

cada ator envolvido, portanto, toda aprendizagem e as formas de aprender são resultado das práticas 

culturais e sociais. 

O processo de aprendizagem já não é considerado uma ação passiva de recepção, nem 

o ensinamento uma simples transmissão de informação. Ao contrário, hoje falamos da 

aprendizagem interativa, da dimensionalidade do saber. A aprendizagem supõe uma 

construção que ocorre por meio de um processo mental que implica na aquisição de 

um conhecimento novo. É sempre uma construção interna e subjetiva, processada e 

construída interativamente. (GÓMEZ e TERAN, 2005, p. 31) 

A proposta de formação de conceitos com base matemática para a aprendizagem escolar na 

teoria do Ensino Desenvolvimental requer um olhar interativo do contexto educacional. Desde cedo 

à criança constrói seu aprendizado de forma global em um todo apresentado a ela, portanto, 

promover um aprendizado que vislumbre a totalidade educativa sem descontinuidade, consiste em 

aproximar a realidade do aluno ao todo pedagógico. Neste sentido, a compreensão pelo ensino 

escolar atualmente apresentada aos alunos traz a tona exigências de pensamento, análise e reflexão, 

ações intelectuais diferentes daquelas que se apresentam em sua vida social fora da escola, uma vez 

que não se referem ao conhecimento estruturado com base na lógica científica.  

A aprendizagem matemática assim como qualquer aprendizagem científica, objetiva-se na 

necessidade do homem atual, que busca através dos conceitos científicos inovarem, aperfeiçoando 
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ferramentas para o desenvolvimento pessoal e profissional da humanidade. Dentro desta análise a 

aprendizagem matemática por ser de caráter específico constitui-se como uma unidade complexa no 

ambiente escolar, entretanto, a sua aplicabilidade cada dia se apresenta mais acessível através das 

novas tecnologias utilizadas em nossas vidas, motivo pelo qual é necessário cada vez mais buscar a 

aproximação da vivência do aluno aos saberes matemático. Segundo Vasconcellos (2009, p.168). 

“O quadro de saberes necessários é a síntese da Proposta Curricular da escola no que diz respeito 

aos objetivos, saberes ou conteúdo.” 

 Freitas (2016) diz que as concepções sobre a experiência humana relacionada a outras áreas 

do conhecimento vão se constituindo como conceitos de aprendizagens.  

No decorrer da experiência humana social e histórica, métodos e formas de 

pensamento, reflexão e ação, relacionados à ciência, à arte, à filosofia, vão se 

constituindo como conceitos. É por meio da atividade de estudo que os alunos podem 

se apropriar dessas formas de pensamento e utilizá-las na compreensão da realidade. O 

estudo dos objetos de conhecimento organizado didaticamente pelo professor tem 

como finalidade não só a apropriação dos conceitos pelos alunos, mas, também, sua 

utilização consciente na solução de problemas, nos embates da vida social e cotidiana, 

na relação com os outros e consigo mesmos. (FREITAS, 2016, p. 390-391) 

A aprendizagem a partir desta reflexão nos aponta para um autodomínio dos processos 

escolares, a busca por uma educação que permita ao aluno avançar, envolvendo-se ativamente 

através das suas funções mentais. O pensar pedagógico teoria Histórico-cultual se depara com um 

novo olhar para seus processos, permitindo que se promova uma aprendizagem embasada nas 

construções diárias. O trabalho pedagógico neste sentido ganha um caráter mais dinâmico e de 

pesquisa, a percepção do meio e das condições de aprendizagem transcorrem para um ideal 

investigativo com possibilidades de atuação do aluno em todo o processo de construção do 

conhecimento. 

Libâneo (2016), diz que a aprendizagem é realçada pelo papel da atividade humana sócio-

histórica e coletiva na formação dos processos psíquicos superiores, aponta como caráter de 

mediação cultural no processo do conhecimento. Ao mesmo tempo enfatiza que é através da 

atividade individual de aprendizagem que os indivíduos podem se apropriar ativamente da 

experiência sociocultural da humanidade. Nesse sentido ele acredita que a visão Histórico-cultural 

do ensino busca compreender como o funcionamento psíquico das pessoas está relacionado com o 

contexto histórico, cultural e institucional em que ele ocorre.  
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Os signos culturais, entre os quais estão os conteúdos de ensino a serem aprendidos 

são, assim, manifestações da cultura humana social e historicamente produzida, 

devendo ser interiorizados como condição de desenvolvimento humano, portanto, de 

formação da personalidade e humanização. Há que se considerar em relação a esses 

conteúdos que, à medida que são constituídos em relações intersubjetivas, sua 

apropriação pelos indivíduos implica, também, a interação social entre os que ensinam 

e os que aprendem, razão pela qual formas de convivência e cooperação são meios 

essenciais de aprendizagem. (LIBÂNEO, 2016, p. 356) 

A busca pela aprendizagem em um contexto histórico cultural pressupõe um trabalho sério 

de ressignificação da prática educacional, se traduz como principal proposta o estudo sistemático da 

essência humana na busca pela associação e articulação da compreensão do aluno. Trazer a 

aprendizagem para o universo do educando, contempla uma prática intencional que está 

intimamente ligada ao contexto educativo e revela sua relevância no significado produzido por esta 

aprendizagem, caracterizados pela atitude dispensada ao processo. 

Outra dimensão abordada pela teoria do Ensino Desenvolvimental é a pesquisa, pois essa 

atitude educativa se fundamenta na construção coletiva. Neste modelo de aprendizagem todas as 

hipóteses são consideradas como início para a pesquisa, que promoverá as possíveis soluções, que 

implica na construção subjetiva e nas trocas transpondo assim para a busca das soluções dos 

questionamentos inerentes ao processo de ensino e aprendizagem em consonância com os fatos do 

conhecimento empírico. 

[...] os problemas do ensino e educação desenvolvimental constituem questões muito 

significativas para a psicologia contemporânea e, particularmente, para a psicologia 

evolutiva e a psicologia educacional. A orientação do pensamento e da prática 

educacional dependerá muito da elaboração bem sucedida destes problemas. A 

essência destes problemas pode ser concisamente expressa com esta pergunta: o 

ensino e a educação de uma pessoa determinam os processos de seu desenvolvimento 

mental? Sendo a resposta afirmativa, seria, então, possível estabelecer a natureza da 

relação entre ensino e educação e o desenvolvimento mental? Em outras palavras, 

seria possível afirmar que existe um ensino e educação desenvolvimental que influi 

sobre o desenvolvimento? Se existe, quais são suas regularidades? Na vida diária, 

estes problemas são formulados, freqüentemente, assim: é possível por meio do ensino 

e da educação formar numa pessoa certas capacidades ou qualidades mentais que não 

tinha anteriormente?  (DAVYDOV, 1988, p. 5). 
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A proposta do Ensino Desenvolvimental surge como suporte a ser investigado, um 

complexo que após várias leituras direcionará a informação antes tida como empírica para a 

construção teórica e fundamentada. Essas indagações levantadas por Davydov promovem uma 

relação dialética reflexiva, uma visão de mundo dentro de um todo sem desprezar suas 

especificidades, levando em consideração as possibilidades de constituição do indivíduo por meio 

do ensino e da educação, com formação de certas capacidades ou qualidades mentais que não tinha 

anteriormente. 

Segundo Dante (2000), o objetivo da aprendizagem matemática é fazer com que o aluno 

desenvolva o raciocínio lógico. Com as contribuições da teoria Histórico-cultural, o ensino de 

matemática transcorre para o desafio do aluno através das situações problema para o 

desenvolvimento de habilidades com cálculos e resolução de problemas, tornando-o capaz de 

solucionar as questões que surgem no dia a dia, preparando-o para a vida futura. Contudo, com o 

desenvolvimento tecnológico e o aprimoramento dos conceitos matemáticos, não se pode prever 

que habilidades este aluno deverá possuir para enfrentar os novos problemas impostos pelo 

crescente avanço tecnológico. 

Neste sentido, o ensino de matemática tem um caráter mais investigativo, através do desafio 

dos problemas matemáticos seja oportunizado ao aluno se envolver com as aplicações matemáticas. 

Tornando os processos mentais mais complexos, resultando em aulas mais interessantes e 

desafiadoras, trabalhando com alunos ativos individualmente ou em grupos, cabendo ao professor 

lançar estratégias que facilite ao aluno construir sua aprendizagem. 

Mais do que nunca precisamos de pessoas ativas e participantes, que deverão tomar 

decisões rápidas e, tanto quanto possível, precisas. Assim, é necessário formar 

cidadãos matematicamente alfabetizados, que saibam como resolver, de modo 

inteligente, seus problemas de comércio, economia, administração, engenharia, 

medicina, previsão do tempo e outros da vida diária. E, para isso, é preciso que a 

criança tenha, em seu currículo de Matemática elementar, a resolução de problemas 

como parte substancial, para que desenvolva desde cedo sua capacidade de enfrentar 

situações-problemas. (DANTE, 2000, p. 15) 

De acordo com os estudos de Borgo e Burak (2011), houve um grande desenvolvimento nas 

últimas décadas na educação matemática, muitas teorias e tendências metodológicas apontam entre 

outras a resolução de problemas como um meio para o desenvolvimento do raciocínio lógico do 

aluno, para tanto surge a proposta do Ensino Desenvolvimental, que busca superar o reducionismo 

do conhecimento empírico.  
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Promove uma articulação entre as disciplinas, conteúdos e objeto de estudo e a teoria 

permitindo ao professor através das relações existentes entre os conteúdos esgotar as possibilidades 

na promoção do entendimento na busca da efetivação do saber culturalmente construído. Pois ao 

trabalhar na resolução de problemas o aluno necessita de habilidades e conceitos anteriores para 

realizar a atividade de estudo a que se propõe cada problema matemático. 

Corroborando com esta temática Libâneo (1999), diz que o professor deve oportunizar ao 

aluno através de suas próprias experiências, no sentido de que venha a ter uma maior compreensão 

da realidade social. Através do olhar interdisciplinar a escola dê sua contribuição para a formação 

do cidadão com autodomínio, dotado de espírito crítico para atuar na sociedade tomando decisões e 

contribuindo para o crescimento de seu meio social. 

No planejamento de ensino deve aparecer a incorporação das práticas socioculturais 

vivenciadas pelos alunos em seu cotidiano e em suas interações no trabalho e na vida 

social em geral. É nessas práticas que se manifestam a diversidade social e cultural, as 

redes de conhecimento, os diferentes valores, as experiências e vivências, que 

precisam ser objeto de reflexão dos alunos pelo uso dos conceitos teóricos. 

(LIBÂNEO, 2016, p. 380) 

Ao propor a ação de planejar o docente convive com entraves, entre eles a falta de 

conhecimento sobre a real intencionalidade desta ação, a burocratização dos sistemas escolares e até 

mesmo a mudança na postura empírica atribuída a atividade pedagógica por décadas. O 

conhecimento teórico promove uma ruptura significativa com a visão simplista adotada pela escola 

de que o aluno deve cumprir com os conteúdos programáticos para fim exclusivo de promoção 

gradual de etapas, sem que este aprendizado verdadeiramente se efetive. 

Como instrumento de reprodução, a escola tende a manter as convenções sociais e a 

moldar o sujeito de forma que ele se adapte e mantenha essas convenções. Nesta 

contextualização e nesta visão de mundo não há anormalidade, por exemplo, na busca 

constante de receitas por parte dos professores, na atitude efêmera e impessoal dos 

pesquisadores na área da educação, na existência de um discurso pedagógico imposto 

que absorve teorias e teóricos da moda e produzem falsos movimentos de mudança, na 

inconsistência teórica que se mantém na prática dos professores e na resistência que a 

mesma produz frente à transformação. (COLLARES, 1995, p. 77) 

Neste sentido, o professor consciente de seu papel como mediador da construção 

epistemológica do conhecimento, trabalha em um ambiente sistematizado, e promove através de sua 

competência e pesquisa, uma articulação entre os conteúdos e a aprendizagem, fazendo com que o 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1473 

aluno seja estimulado a ter o hábito da pesquisa e a construção efetiva de seu conhecimento, 

contudo pela dificuldade em aderir à transformação da prática escolar e ruptura com a comodidade 

dos resultados imediatos, se resume a mais uma ideologia no ambiente educacional. 

Sobre a relação aluno e professor, essa deve possibilitar uma linguagem que integre os 

sujeitos da aprendizagem, sendo importantíssimo para que o aprendiz se predisponha a 

compreender e atribua significado ao novo conhecimento. 

À escola cabe ensinar, isto é, garantir a seus alunos a aprendizagem de habilidades, 

competência e atitudes consideradas relevantes para a formação dos cidadãos. As 

grandes transformações sociais, econômicas e políticas da sociedade contemporânea 

tornaram a apropriação do conhecimento, mais especialmente dos conceitos e 

habilidades relativas à leitura, escrita, cálculo e resoluções de problemas, meios 

indispensáveis à inserção do indivíduo na sociedade, ao exercício da cidadania. 

(SILVA e SOUZA, 1995, p. 45)  

Por vários anos a educação matemática foi vista como um acúmulo de informações acerca 

das regras e fórmulas, que resultava em uma aprendizagem técnica e condicionada. Com o passar 

do tempo e estudos cada vez mais minuciosos do contexto escolar, o olhar para as disciplinas 

lógicas transcorreu para uma visão mais contextualizada onde a aplicabilidade de teorias e fórmulas 

passa a ganhar mais enfoque. Atribuindo ao trabalho educativo um caráter investigativo, onde o 

aluno compreendendo as mais variadas situações problemas formula suas hipóteses e chega a 

resultados possíveis, abandonando as práticas decorativas, adotando uma postura que os leva à 

compreensão do problema e trabalha as informações de forma mais ativa e eficaz. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Esta pesquisa é fruto das reflexões sistematizadas com base na teoria Histórico-cultural e 

teoria do Ensino Desenvolvimental. A investigação se deu por meio de analise e revisão 

bibliográfica com leituras de livros e periódicos cujas abordagens proporcionaram o contato com as 

impressões de autores que transitam nas concepções vygotskianas e davidovianas. O processo de 

identificar o conceito dos objetos de estudo, abre uma nova trajetória para que o pesquisador possa 

adquirir essa concepção. Entende que é através desse raciocínio que a aprendizagem deve 

acontecer, partindo de resolução de problemas no ensino e na pesquisa. O professor é percebido 

como intermediário ativo que promove reflexões pontuais nos processos mentais dos educandos, 

produzindo novas formas de construções mentais por meio das funções psicológicas superiores.    
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A Teoria do Ensino Desenvolvimental no campo educacional traz importantes contribuições 

frente às cobranças sofridas pela escola, principalmente na perspectiva de aumentar o nível de 

pensamento dos educandos e a interiorização de intervenções culturais que permitam aos alunos o 

autogerenciamento e a autorregulação da sua própria atividade.     

 Davydov destaca a importância da formação de conceitos teóricos nos alunos.    

[...] quanto à necessidade de se utilizarem novos métodos de ensino na escola 

elementar e à possibilidade e conveniência do formar conceitos teóricos nos escolares 

de menor idade, são de importância fundamental para a elaboração dos problemas da 

didática, da metodologia de ensino e da psicologia infantil e educacional, pois a 

expectativa é que haja uma cooperação entre estas áreas para lidar eficazmente com as 

questões relacionadas ao Ensino Desenvolvimental elementar. No nosso ponto de 

vista, estas posições primeiramente estão ligadas ao progresso da experiência dos 

professores do ensino elementar; segundo, estão de acordo com as tendências 

contemporâneas de melhoria da educação elementar na URSS; e terceiro, consideram 

os êxitos do pensamento didático. (DAVYDOV, p.161) 

Davydov entende que o Ensino Desenvolvimental facilita o desenvolvimento da mente do 

aluno, contribuindo para seu pensamento teórico e consequentemente desenvolve sua 

personalidade. O objetivo do ensino, nesse aspecto é estimular nos alunos as capacidades cognitivas 

necessárias para que possam assimilar e utilizar com eficácia esse conhecimento em estudo, 

podendo com autonomia realizar as relações entre as coisas, fenômenos, informações e situações.  

Libâneo (2009) analisa as teorias contemporâneas da escola de Vigotsky e a Teoria do 

Ensino Desenvolvimental de Davydov, em sua perspectiva aborda o ensino mais coerente com o 

mundo da ciência, da tecnologia dos meios de comunicação e aponta as seguintes características: 

[...] o conteúdo da atividade de aprendizagem é o conhecimento teórico-científico e os 

atos mentais que lhe correspondem. [...] O pensamento teórico se forma pelo domínio 

dos processos de investigação, dos procedimentos lógicos do pensamento, 

relacionados com um conteúdo. [...] A melhor metodologia de ensino, em qualquer 

disciplina, é aquela que ajuda os estudantes, todos os dias em todas as aulas, a pensar 

teoricamente, ou seja, cientificamente, com os conteúdos e métodos da ciência 

ensinada. Compromisso com o conhecimento científico. (Libâneo, 2009, p. 17)    

 De acordo com as concepções de Davydov, o ensino de determinada ciência deve fazer uma 

correspondência a essa ciência e suas partes. Nesse sentido, o pensamento teórico vai se formando 
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pelos princípios lógicos, pelos conceitos, no qual se reorganiza os dados da percepção sensível. 

Desse modo, o conceito vai se formando nos processos investigativos e procedimentos lógicos de 

pensamento que permitem a aproximação do objeto para constituí-lo como objeto de conhecimento. 

Segundo ele o aluno adquire um método teórico geral, isto é, o conceito, cuja internalização 

possibilita a resolução de problemas concretos e práticos.  

 O desenvolvimento das atividades de ensino na perspectiva desenvolvimental propõe 

condições para que o aluno internalize mentalmente e incorpore em suas ações os conceitos 

necessários para solucionar problemas de toda ordem. Mesmo diante de situações imprevistas e 

aparentemente novas que acontecem no cotidiano, possa ter desenvolvido habilidades de organizar 

mentalmente os conceitos, informações e saberes necessários para distinguir as circunstâncias e 

tomar decisões acertivas nas situações concretas.  

 O caráter generalizador dos conceitos cria no estudante possibilidades e condições de agir 

com autodomínio em qualquer situação no âmbito da vida, até mesmo amplia o repertório de novas 

soluções para os problemas que venham surgir, a partir da base conceitual já compreendida e 

efetivada.  

 O surgimento da necessidade dos sujeitos em desenvolverem habilidades de pensamento e 

competências cognitivas é o princípio orientador das práticas educacionais na perspectiva do ensino 

desenvolvimental. 

 Essencialmente, o nuclear no desenvolvimento da educação contemporânea, é o domínio 

dos processos envolvidos na aprendizagem, tais como a representatividade do indivíduo no 

contexto, a sua habilidade de interação do conhecimento anterior com a nova informação, 

principalmente como o indivíduo lida e organiza a informação adquirida.  

CONCLUSÕES 

 Pensar os desafios enfrentados pelos professores para refletir sobre a formação dos 

conceitos matemáticos no processo de ensino aprendizagem dos alunos permitiu pensar o ensino 

com base na perspectiva desenvolvimental. Essa perspectiva possibilita o desenvolvimento da 

mente do aluno, e contribui para seu pensamento teórico e consequentemente desenvolve sua 

personalidade. O objetivo do ensino, nesse aspecto é instigar nos alunos capacidades cognitivas 

necessárias para que possam assimilar e utilizar com eficácia esse conhecimento, podendo com 

autonomia realizar as relações entre as coisas, fenômenos, informações e situações. 
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 Portanto, na perspectiva do Ensino Desenvolvimental, o ensino caminha para a emancipação 

humana, para a humanização do sistema social, mesmo num contexto de democracia meramente 

formal. Mas, para além de declarações genéricas sobre o poder da educação, realizar um trabalho 

docente pela emancipação de indivíduos concretamente prejudicados, supõe uma formação 

científica geral para todos e formação da personalidade global, em articulação com os contextos 

socioculturais da aprendizagem.  

 Este é um pressuposto para uma formação qualificada especial que implica o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas, criativas e operativas, visando formar sujeitos para o 

mundo do trabalho, da cultura, da cidadania, da convivência humana, das relações socioculturais. 
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Resumo 

Este trabalho busca refletir sobre a teoria Histórico-cultural e a teoria do Ensino Desenvolvimental 
bem como a formação dos conceitos matemáticos no ensino fundamental, mas especificamente nos 
anos iniciais. O problema que se buscou esclarecer foi como estas teorias poderão auxiliar na 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1477 

construção de conjecturas intelectuais na atividade de estudo como base para a organização do ensino; 
mostrar a relevância da construção de conceitos para a aprendizagem matemática; refletir sobre a 
resolução de problemas matemáticos destacando as contribuições do Ensino Desenvolvimental; 
entender como se dá o trabalho pedagógico e a aprendizagem na perspectiva Histórico-cultural; pensar 
pedagogicamente como ocorre a aprendizagem dos conceitos matemáticos. Para esclarecimento dessas 
questões, realizou-se a pesquisa bibliográfica relacionada ao tema da investigação. Buscou-se então para 
essa pesquisa aporte nas teorias de Davydov, entre outros estudiosos da escola de Vigotsky. 
Compreende-se que a Teoria Ensino Desenvolvimental trouxe outras perspectivas para o processo de 
transformação empírica para a construção teórica do conhecimento. Nesse sentido, torna-se 
indispensável repensar sobre a importância da formação de conceitos matemáticos na aprendizagem 
escolar, tendo como referência os princípios da Teoria Histórico-cultural, como meio auxiliar na 
resolução de problemas matemáticos, por intermédio de práticas intencionais. Analisando a necessidade 
do trabalho contextualizado, através da atividade de estudo como forma básica para a organização do 
ensino, investigar se muito dos vários problemas com a disciplina de matemática está intimamente 
ligados a falta de competência conceitual ou metodológica. Tendo em vista que o papel dos educadores 
nesse processo, pois precisam focar seus esforços na busca da utilização das potencialidades trazidas 
através dos conceitos matemáticos em sala de aula. A didática apresenta grandes oportunidades de 
desenvolvimento de metodologias, proporcionando aos alunos um conhecimento interdisciplinar mais 
democrático.  

Palavras-chave: Ensino Desenvolvimental; Formação de Conceitos; Matemática; Anos Iniciais. 

A INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: UMA 

QUESTÃO EMERGENTE 
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INTRODUÇÃO 

O tema da relação entre o ensino e a realidade concreta dos alunos não é novo na pesquisa 

educacional. É comum nos livros de didática e de metodologia do ensino afirmar-se que, no ensino, 

é preciso levar em conta as necessidades e interesses dos alunos e considerar a realidade de suas 

vivências.  

Frequentemente há o discurso de que o ensino precisa ser diversificado para atender a 

necessidades individuais dos alunos. Nos últimos anos, a questão da diversidade sociocultural na 

escola ganhou destaque no campo da educação com o desenvolvimento de uma tendência 

pedagógica denominado “multiculturalismo” (MOREIRA; CANDAU, 2003). Outra questão que diz 

respeito ao tema é a educação inclusiva, que é a ideia de uma educação que inclua todos e que, para 

isso, é preciso que os professores considerem no seu trabalho de sala de aula, a diversidade humana. 
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Do ponto de vista das políticas educacionais, há um consenso sobre o papel da educação no 

progresso da sociedade decorrendo daí a necessidade de assegurar o acesso e a permanência na 

escola para toda a população, principalmente aquela em idade escolar.  

Há, no entanto, diversas visões acerca das formas pelas quais se cumpre esse papel. 

Presentemente, no Brasil, as políticas oficiais pregam uma educação para todos, mas dentro de uma 

visão estreita de ensino, uma vez que ele se restringe a um currículo para a preparação para o 

trabalho imediato (LIBÂNEO; FREITAS, 2018).  

De todo modo, esse posicionamento tem levado à intensificação da ampliação das 

oportunidades de escolarização para a população pela universalização do acesso e a permanência na 

escola, ampliando-se significativamente os índices de matrícula escolar. Sabe-se, no entanto, que a 

esse movimento, sem dúvida com traços democráticos, não correspondeu uma melhora da 

qualidade da educação pública, pois há suficientes dados estatísticos para mostrar altos índices de 

reprovação e abandono e baixos índices de aproveitamento escolar (OLIVEIRA, 2007). 

Esse quadro traz à tona uma das questões mais sensíveis ao trabalho dos professores: O que 

explica os altos índices de reprovação e abandono? Como propiciar um ensino para todos e, ao 

mesmo tempo, levar em conta as singularidades individuais e sociais dos alunos? É possível 

alcançar objetivos comuns de aprendizagem e, ao mesmo tempo, considerar a diversidade 

sociocultural dos alunos? A postulação de que os alunos possam atingir objetivos comuns de 

aprendizagem tem sido considerada por pesquisadores em educação brasileiros (FÁVERO, 2005; 

GATTI, 2007; GOMES, 2008; SOARES, 2005), uma garantia real de justiça social no processo 

educativo e pressuposto para a conquista da cidadania.  

No entanto, como assegurar esses objetivos em face da diversidade individual e social dos 

alunos? Especificamente, o que fazer para que alunos que ingressam na escola com diferentes 

condições sociais, culturais e materiais, mas que, por justiça, atinjam objetivos comuns de 

aprendizagem como condição para conquistar cidadania? 

Não é necessário muito esforço para se constatar que, a despeito de existir no meio do 

professorado uma aceitação das orientações inscritas em documentos de órgãos oficiais do Governo 

Federal e dos Estados voltadas para o atendimento à diversidade e à educação inclusiva, as práticas 

pedagógicas nas escolas são ainda fortemente tradicionais, com um ensino homogêneo que, na 

verdade, não leva suficientemente em conta a diversidade individual e social dos alunos.  
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Cabe, portanto, a pergunta: o ensino público é realmente inclusivo? E em que sentido é? A 

diversidade individual e social é levada em consideração no trabalho pedagógico dos professores? 

Esta pesquisa representa o propósito de buscar saber como está acontecendo na escola o 

atendimento à diversidade individual e social dos alunos (recomendação dos sistemas de ensino e 

até uma crença dos professores) em face da exigência de se propiciar a todos o alcance de objetivos 

comuns de aprendizagem. 

O que esta pesquisa pretende, em face dessa problemática, é investigar como vem se dando a 

integração entre práticas pedagógicas e práticas socioculturais no ensino escolar. Presume-se que 

questões como diversidade social e cultural, necessidades, interesses, ensino e realidade dos alunos, 

se encontram inseridas nas práticas socioculturais vivenciadas pelos alunos. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A integração entre práticas socioculturais e práticas pedagógicas tem o propósito de 

compreender os impasses que vêm afetando as escolas públicas ao longo dos anos devido a políticas 

educacionais públicas baseadas em resultados (LIBÂNEO; FREITAS, 2018). Tais políticas atuam 

negativamente na organização da escola e nas práticas pedagógicas dos professores, inibindo, ou até 

mesmo impedindo a escola a organizar o ensino de forma que o currículo promova a articulação 

entre práticas pedagógicas e socioculturais vivenciadas pelos estudantes.  

As políticas em curso no Brasil se contrapõem a uma visão de escola e de ensino voltada 

para o desenvolvimento das capacidades intelectuais e da personalidade dos alunos, tal como sugere 

Libâneo:  

Pela aprendizagem, práticas sociais se convertem em funções mentais do indivíduo, 

produzindo mudanças qualitativas no seu modo de ser e de agir, ou seja, atuando no 

desenvolvimento humano. Essa formação de ações mentais ou novos usos de uma 

ação mental requerem, por parte dos alunos, uma atividade de aprendizagem própria 

monitorada pelo docente, cujo papel pelo professor implica uma intervenção 

intencional na formação de processos mentais do aluno (LIBÂNEO, 2012, p. 341). 

Estudos sobre o tema desta pesquisa destacam formas de diferenciação implícita e explícita 

nas escolas. De modo implícito, “quando as respostas dos estudantes às exigências escolares não 

são as esperadas ou quando o comportamento deles difere em relação a padrões de obediência, 

conformidade, interesse e produtividade esperados” (ESPINOZA, 2007, p.1). 
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Patto (2015) também evidencia as consequências causadas pela discriminação e opressão de 

alunos provenientes de ambientes econômicos e culturalmente desfavorecidos que no discurso da 

escola chega à idade escolar sem condições de cumprir o que se exige dele. Ela ressalta a afirmação 

de outra pesquisadora em relação às raízes do fracasso escolar:  

[...] o aluno proveniente, em sua maioria, de ambientes econômica e culturalmente 

desfavorecidos, que não têm possibilidade de lhes proporcionar a estimulação e o 

treinamento necessário a um bom desenvolvimento global, chega à idade escolar sem 

condições de cumprir o que a escola exige dele (POPPOVIC apud PATTO,1987, 

p.41).  

A pesquisadora Patto (2015) afirma que em nossa sociedade se estigmatizou como crença à 

incompetência das pessoas pobres, tanto que até mesmo pesquisadores que adotam uma postura 

crítica não estão livres dela, justificando essa atitude por meio de publicações referentes ao processo 

ensino e aprendizagem desenvolvido em sociedade de classes, onde são evidentes as condições que 

podem explicar por si só as altas taxas de reprovação e evasão, no entanto, permanecem a enfatizar 

a carência cultural em suas teses.  

Paulo Freire escreve que o ato de ensinar, entre outros requisitos, exige respeito aos saberes 

dos educandos. Para ele: 

Pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente à escola, o dever de não só 

respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, 

chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária – mas, 

também, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação 

com o ensino dos conteúdos. Porque não aproveitar a experiência que têm os alunos 

de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por 

exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das 

populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das pessoas? [...] Porque não 

estabelecer uma ‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais e a 

experiência social que os alunos têm como indivíduos? [...] (FREIRE, 1996, p. 30). 

O sociólogo francês Dubet (2003) destaca a ocorrência de problemas pedagógicos nas 

escolas por não ser levado em conta o diferente capital cultural trazido pelos alunos de segmentos 

sociais menos favorecidos em relação àquele esperado pela escola bem como o desconhecimento de 

“regras ocultas” do funcionamento escolar: O autor destaca que à escola todos os pais são pessoas 

informadas e capazes de auxiliar seus filhos, de forma exitosa, no processo educacional.   
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Escrevendo sobre a natureza do trabalho docente numa perspectiva crítica, Libâneo afirma 

que “boa parte do campo da didática refere-se às mediações pelas quais se promoverá o encontro 

entre o aluno com sua experiência social concreta e o saber escolar” (1994, p. 140). Completa o 

autor: 

O trabalho docente consiste numa atividade mediadora entre o individual e o social, 

entre o aluno e a cultura social e historicamente acumulada. Mas, trata-se de um aluno 

enquanto ser concreto e histórico, síntese de múltiplas determinações, produto de 

condições sociais e culturais. [...]. Os múltiplos condicionamentos subjetivos e 

socioculturais que medeiam o ato pedagógico colocam três aspectos que tem efeitos 

significativos sobre o processo didático: a) os meios didáticos de estímulo ao aluno 

face a essas mediações; b) a diferenciação do trabalho docente faces ás diferenças 

culturais; c) a flexibilidade metodológica do professor que lhe permitirá tomar 

decisões de cunho pedagógico-didático, face a situações pedagógicas concretas e 

específicas da sala de aula (Idem, p. 143). 

Hedegaard e outros pesquisadores utilizam a expressão “ensino culturalmente sensível” para 

designar uma proposta pedagógica, dentro da perspectiva de Vygotsky, que relaciona o 

conhecimento cotidiano e o conhecimento da matéria, levando em consideração explicitamente, no 

ensino dos conteúdos, as condições histórico-culturais dos alunos. Segundo esses autores: 

O ensino culturalmente sensível visa ajudar as crianças a usar o conhecimento da 

matéria para compreender as relações encontradas na vida cotidiana entre a cultura de 

sua comunidade e outras culturas (cultura dominante, cultura escolar, cultura de outras 

comunidades). Vygotsky (1982) argumenta que a aquisição de conhecimento de 

matéria amplia o significado do conhecimento cotidiano, enquanto o conhecimento da 

matéria só pode ser entendido e tornar-se funcional para a criança se eles se basearem 

no conhecimento cotidiano da criança. Se o ensino conseguir criar esta relação, a 

criança será capaz de usar o conhecimento aprendido como ferramenta para analisar e 

refletir sobre suas atividades cotidianas. O conhecimento da matéria, assim, torna-se 

integrado com o conhecimento cotidiano da criança e pode se transformar em 

conceitos funcionais para a criança (HEDEGGARD et alii, 2001, p. 122). 

A expressão “práticas socioculturais” remete ao conceito de cultura que transpassa várias 

áreas de conhecimento, mas com um significado muito presente na educação. Nós apoiamos aqui, 

inicialmente, o conceito formulado por Perez Gomez: 

Considero como cultura o conjunto de significados, expectativas e comportamentos 

compartilhados por um determinado grupo social, que facilitam e ordenam, limitam e 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1482 

potencializam, os intercâmbios sociais, as produções simbólicas e materiais e as 

realizações individuais e coletivas em um marco espacial e temporal determinado 

(PÉREZ GÓMEZ, 1999, p. 16). 

No campo da educação, a noção de práticas socioculturais levou uma visão pedagógica em 

que se busca a contextualização do ensino, seja para trazer para a sala de aula as vivências dos 

alunos em suas condições concretas de vida, seja para se garantir aprendizagens significativas.  

Esta ideia aparece, também, em Hedegaard1 para quem o ensino dos conteúdos está 

diretamente relacionado com o contexto. Para a pesquisadora, os conteúdos são uma condição do 

processo de aprendizagem, mas não suficientes, é preciso considerar os contextos. Ela afirma: 

[...] as práticas e tradições culturais são um fator chave na formação de competência, 

apropriação de conhecimentos e de identidade pessoal da criança por meio da 

participação em diferentes práticas, estas funcionam tanto como contexto para a 

aprendizagem da criança quanto como conteúdo: a criança defronta-se com o 

conhecimento de práticas (HEDEGAARD, 2004, p. 25). 

Hedegaard expressa, assim, a conexão entre práticas socioculturais e práticas pedagógicas, 

ou seja, as práticas socioculturais e institucionais que crianças e jovens compartilham na família, na 

comunidade e nas várias instâncias da vida cotidiana são, também, determinantes na formação de 

capacidades e habilidades, na apropriação do conhecimento e na identidade pessoal. Nesse sentido, 

elas representam não apenas o contexto da aprendizagem, mas, também, conteúdos de 

aprendizagem. Ainda conforme a autora, cada pessoa participa de contextos socioculturais 

diversificados, e cada contexto tem um sentido e significados diferentes para a pessoa (Ibidem). 

Posto esse assunto como questão de pesquisa, trata-se de saber: Como a pesquisa 

educacional tem abordado a relação entre as práticas pedagógicas (ou seja, formas de organização 

do ensino) e as práticas socioculturais dos alunos? Em outros termos, como vem sendo considerada 

a inserção, no trabalho de sala de aula, de aspectos como experiência social concreta dos alunos, 

condições sociais concretas e materiais de vida, diversidade individual e sociocultural? Que 

 
1Mariane Hedegaard é professora de Psicologia do Desenvolvimento e chefe do Centro de Pessoas, Prática, 
Desenvolvimento e Cultura da Universidade de Copenhague. Em 2010, ela foi premiada com um doutorado honoris 
causa pela Universidade de Pablo Olavide, em Sevilha.O Professor Hedegaard foi o presidente fundador da Sociedade 
Internacional de Pesquisa Cultural e Teoria da Atividade (ISCRAT), agora ISCAR.Seus interesses de pesquisa incluem 
atividades infantis em diferentes práticas institucionais.Ela é autora e coeditora de 23 livros, nove em inglês, incluindo 
Construindo a Infância: Políticas e Práticas Globais-Locais;Estudando Crianças: Uma Abordagem Histórico-Cultural e 
Vygotsky e Necessidades Educativas Especiais: Repensando o Apoio a Crianças e Escolas. (HEDEGAARD s/d). 
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indicações metodológicas vêm sendo oferecidas nessas pesquisas para promover a interface entre os 

conteúdos escolares e os contextos de vida dos alunos? 

Questões como diversidade social e cultural, pressupõe necessidades e interesses dos alunos, 

ensino e realidade se encontram inseridas nas práticas socioculturais vivenciadas pelos estudantes. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com o suporte desses posicionamentos chegamos ao objetivo geral da pesquisa: investigar a 

organização das atividades de ensino e os modos de promover a integração das práticas 

socioculturais dos alunos às práticas pedagógicas desenvolvidas na escola. Este objetivo geral 

desdobrou-se em três objetivos específicos: 

a) Buscar e analisar indícios de formas de organização do ensino que façam inter-relação 

entre práticas pedagógicas e práticas socioculturais; 

b) Verificar a relação ensino, metodologia e procedimentos de ensino;  

c) Analisar se consideram elementos do contexto social e cultural dos alunos; 

Esta pesquisa pretende investigar como vem se dando a integração entre práticas 

pedagógicas e práticas socioculturais no ensino escolar. Presume-se que questões como diversidade 

social e cultural, necessidades, interesses, ensino e realidade dos alunos, se encontram inseridas nas 

práticas socioculturais vivenciadas pelos estudantes. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa consistiu em um estudo teórico-empírico, exploratório, de cunho qualitativo. 

Para alcançar os objetivos propostos, foram realizadas pesquisas bibliográficas com levantamento e 

o estudo de teses, dissertações e artigos científicos produzidos entre 2013 e 2017.  

Fundamentou-se principalmente devido a ocorrência dos altos índices de evasão e repetência 

dos alunos provenientes principalmente de escola pública. Para a pesquisa de campo foram 

utilizados como instrumentos de coleta de dados a observação direta na escola e em sala de aula e 

entrevista semiestruturada com a professora e a coordenadora pedagógica da escola.  
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CONCLUSÕES 

 Este artigo foi produto da análise empreendida das obras teóricas sobre o objeto de estudo e 

elencamos como referência teórica principal as teorias de L. Vygotsky, V. Davídov, M. Hedegaard 

e Chaiklin e estudos em Didática de pesquisadores brasileiros como Libâneopor ter o entendimento 

de que a organização do ensino por meio de tarefas de estudo inclui a articulação das práticas 

pedagógicas com as práticas socioculturais do aluno.  

Nessa organização, os conceitos espontâneos são referência para a aprendizagem dos 

conceitos científicos, conforme o caminho pedagógico designado por Hedegaard de “duplo 

movimento no ensino” (2005). Estamos conscientes de que o universo pesquisado por nós está 

longe de fazer justiça a tudo que se tem publicado. Não analisamos livros e capítulos de livros, 

revistas universitárias de amplo acesso aos professores, revistas de universidades do Brasil às quais 

não poderíamos ter acesso devido o tempo de que dispúnhamos, ou seja, nossa pesquisa não cobriu 

um número certamente importante de publicações dedicadas ao tema.  

Todavia, acreditamos que nossa amostra é representativa e que, portanto, as observações que 

fizemos a partir dela provavelmente aplicam-se à produção brasileira dos últimos anos. Eis as 

principais observações: Embora a produção de textos sobre a integração das práticas socioculturais 

as práticas pedagógicas tenham aumentado nos últimos anos, ainda é pequena levando em 

consideração a importância do tema em questão. 
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Resumo 

Esta pesquisa teve como objetivo estudar aspectos da organização do ensino no que se refere a 
integração das práticas socioculturais dos estudantes as práticas pedagógicas desenvolvidas na sala de 
aula, de modo a apreender formas pelas quais os professores estabelecem ligações entre os conteúdos e 
as condições sociais, culturais e materiais dos alunos. As informações estatísticas no Brasil têm 
revelado, com frequência, resultados negativos dos alunos no processo de escolarização. Pesquisas 
apontam inequívoca ligação entre a situação de fracasso escolar expressa pela repetência, evasão e 
exclusão e a origem social e cultural dos alunos. Entre vários fatores que explicam essa situação, está a 
utilização de metodologias pedagógicas descontextualizadas da realidade dos alunos, especialmente dos 
mais pobres, como mostram autores como: Patto (2015); Hedegaard (2005); Smolka (2000); Libâneo 
(2012). Agrega-se a isso, a adesão dos sistemas de ensino oficiais ao ensino padronizado visando 
meramente à obtenção de resultados (LIBÂNEO; FREITAS, 2018), desconsiderando as 
particularidades individuais, sociais e culturais dos alunos. Foram utilizados como procedimentos a 
pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica consistiu no levantamento e estudo de referências 
teóricas já produzidas sobre o tema e elencamos como referência teórica principal as teorias de L. 
Vygotsky, V. Davídov e M. Hedegaard e estudos em Didática de pesquisadores brasileiros. Os 
resultados obtidos indicam que a organização do ensino nas situações observadas não se apresentou 
articulada, de forma intencional e explícita, com as práticas socioculturais dos alunos e, quando 
existente essa articulação, ocorrem de forma esporádica e casual. Desse modo, as experiências 
vivenciadas pelos alunos em suas condições sociais e materiais não são incorporadas nas práticas de 
mediação pedagógica voltadas para ações potencializadoras da aprendizagem visando o 
desenvolvimento pleno dos alunos. 

Palavras-chave: Teoria histórico-cultural; Ensino Desenvolvimental; Práticas pedagógicas; Práticas 
socioculturais; Didática. 
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Resumo 

Este painel tem como temática geral a importância de desinvisibilizar diferentes práticas cotidianas de 
Educação Ambiental. O primeiro trabalho, a partir de uma discussão teórica conceitual, procura 
visibilizar a produção do videoblogue e as fabricações singulares dos(as) estudantes do Colégio 
Estadual Rio de Janeiro, localizado no município de Volta Redonda. A autora considera que, a 
produção dos vídeos possibilitou a construção de conhecimentos e a discussão da temática ambiental 
no cotidiano escolar. O segundo trabalho, emerge de uma perspectiva investigativa que se constituiu 
entre dois campos do saber - Educação e Meio Ambiente – objetivando a descrição do processo de 
tecitura de conhecimentos em rede desenvolvida pelos(as) docentes e discentes mediante as 
controvérsias advindas da rede estabelecida entre humanos e não humanos. O autor considera que, a 
tecitura de conhecimentos em rede, tendo o tema Educação Ambiental como centralidade, se 
desenvolveu de maneira não linear, rizomática e por meio das controvérsias e dos agenciamentos 
advindos dos movimentos na rede sociotécnica, promovendo o diálogo democrático entre os 
participantes e ampliando os espaçostempos de aprendizagens, o que também pode colaborar para a 
inclusão e a diversidade na formação do(a) educador(a) ambiental. O terceiro estudo possui como 
centralidade as ações educacionais promovidas pela disciplina de Educação Física no curso de 
Automação Industrial do IFRJ-Volta Redonda. A pesquisa objetivou discutir as Práticas Corporais de 

Aventura, as normas de segurança e seus desdobramentos na problematização de uma possível 
Educação Socioambiental. O estudo visibilizou o modo como os(as) estudantes, a partir de uma 
sequência pedagógica, promoveram a aproximação às técnicas de escalada e montanhismo e, 
simultaneamente, às noções de risco calculado, incerteza e os pressupostos da educação socioambiental. 
Dessa forma, o estudo no/do/com os cotidianos auxiliou no reconhecimento dos saberes presentes no 
referido projeto. Assim, os três trabalhos se preocupam em credibilizar as práticas educativas, pois tal 
visibilidade permite evidenciar o caráter emancipatório que sinaliza as interfaces entre escola, sociedade 
e o meio ambiente.  

Palavras-chave: Prática Docente; Educação Ambiental; Cotidiano. 

O VIDEOBLOGUE CRIADO PARA TECER CONHECIMENTOS DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL EM REDES 

Janaína Rodrigues de F. M. Eduardo – SEEDUC-RJ/UFRRJ 

 

INTRODUÇÃO 

Na atualidade, a internet é utilizada por milhões de pessoas no Brasil e no mundo, e o 

contingente de professores e estudantes que a utilizam para aprender, planejar e pesquisar é 

significativo (MORAN, 2001). Nessa linha de pensamento, Alves (2003) considera que as redes 

educativas se constituem como espaçostempos1 plurais instituídos em diversos contextos, nos quais 

são produzidos conhecimentos múltiplos.  

 
1 Neste trabalho nos aproximamos da ideia de Nilda Alves que entende que essa maneira de escrever é imprescindível 
para a superação da dicotomia herdada ao longo da construção da ciência moderna. Desse modo, este texto contém 
diversos termos unidos, como “ensino e aprendizagem ou ensinar e aprender que, além de tudo, são invertidos e 
aparecem como ‘aprenderensinar’, já que ninguém ensina se não aprendeu antes” (ALVES, 2003, p. 66). 
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Outrossim, atualmente, os jovens têm demonstrado o interesse significativo pela interação e 

participação na produção e divulgação de vídeos na internet, sobretudo, no YouTube2. Para Santos 

(2011) a cibercultura é estruturada pelo uso das tecnologias digitais em rede nas esferas do 

ciberespaço e das cidades. Compreendemos tais esferas como espaçostempos cotidianos de 

ensinoaprendizagem, que preferimos nomear de redes educativas ou espaços multirreferenciais de 

aprendizagem.  

Kurovski (2015, p. 35) destaca que no YouTube a interação pode ser vislumbrada “tanto na 

produção de vídeos (sejam virais, memes ou produções periódicas) quanto na recepção e na troca de 

opiniões nos comentários”. Para a autora, o referido espaço pode se tornar um local singular que 

facilita o processo de aprendizagem, permitindo ao estudante a continuidade do seu processo em 

lugares e horários estabelecidos autonomamente por quem se propõe a utilizar tal recurso 

tecnológico. 

Nessa linha de pensamento, o emprego do YouTube pode configurar uma outra forma de 

aprenderensinar, visto que, essa plataforma “seja por meio do professor na sala de aula, em casa ou 

no celular, tem o encantamento e seduz com todo o conhecimento presente em si” (KUROVSKI, 

2015, p. 21-22). Assim, devido à possibilidade de compreendermos esse espaço como um lugar de 

compartilhamento de conhecimentos podendo ser concebido como uma construção coletiva, 

também vamos entendê-lo como uma comunidade interpretativa (SANTOS, 2011)3.  

Desse modo, o presente trabalho pretende visibilizar a produção do videoblogue (Vlog)4 e as 

fabricações singulares dos(as) estudantes do Colégio Estadual Rio de Janeiro. Cabe frisar que, está 

criação é um processo constituído a partir dos vídeos produzidos (CERTEAU, 2014) pelos 

sujeitospraticantes de uma escola pública da rede estadual. 

Tal produto educacional foi desenvolvido para possibilitar a divulgação de vídeos de 

Educação Ambiental (EA), coletivamente fabricados por estudantes do colégio pesquisado. Além 

 
2 Kurovski (2015, p. 41) explica que o YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos lançada em 2005, 
após ter sido criado “por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, ex-funcionários do site de comércio on-line 
PayPal”.    
3 A comunidade interpretativa é aqui compreendida a partir da recuperação do sentido da comunidade, tendo a 
solidariedade e a participação como elementos centrais na constituição das relações e dos produtos que dela emergem 
(SANTOS, 2011). 
4 Neste estudo vamos trabalhar com a noção de vlog como sendo a abreviação de videoblogue (vídeo + blogue). O vlog 
“se assemelha bastante ao blog, com exceção do formato que é audiovisual, em vez de textos e imagens. Consiste 
basicamente em gravar vídeos onde o protagonista fala sobre qualquer tema desejado”, no caso desta pesquisa a 
temática de EA (FONTENELE; BARRETO, 2015, p. 4). 
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disso, o ‘vlog’ foi elaborado no intuito de incentivar a discussão e favorecer o processo de 

aprendizagemensino da temática ambiental no colégio pesquisado. 

No decorrer do estudo mencionado foi orientada a produção de vídeos de EA fabricados 

pelos estudantes do 3º ano do Ensino Médio, durante as aulas de Biologia. Os vídeos produzidos, 

posteriormente foram divulgados no canal de vídeos no YouTube, intitulado Educação e 

Cotidiano.  

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

O Colégio Estadual Rio de Janeiro (CERJ) localiza-se no município de Volta Redonda/RJ. 

Atualmente, a escola possui 39 professores e 439 estudantes dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. Na pesquisa supracitada foram pesquisados 90 estudantes do 3º 

ano do Ensino Médio e o corpo docente de diferentes áreas do conhecimento. Cabe ressaltar que os 

professores participantes mostraram-se abertos ao diálogo, receptivos à pesquisa e solícitos no 

decorrer das atividades. Dessa forma, foi possível o estabelecimento de parcerias, a concessão de 

entrevistas e a ampliação da rede de conversações.  

O presente estudo está fundado nos pressupostos teóricos-metodológicos dos Estudos com o 

Cotidiano5 (FERRAÇO, 2003) e na noção de conhecimentos em redes (OLIVEIRA, 2012a). Essa 

escolha se deve à tentativa de visibilizar os processos “cotidianos invisíveis aos métodos 

quantitativos tradicionais da pesquisa e à busca de modelos e explicações das práticas por meio de 

generalizações dos fazeressaberes plurais, móveis e diferenciados” (OLIVEIRA, 2012a, p. 15). 

A autora considera que existem práticas cotidianas que são invisibilizadas por racionalidades 

que buscam compreender a realidade via teorias e metodologias generalizantes. Nesse sentido, 

Duran (p. 31, 2009) menciona que “o tema do cotidiano tem sido frequentemente abordado em 

estudos da área da Educação e Ciências Humanas”. Para a autora, isso se deve ao crescente 

interesse de pesquisadores por questões relacionadas aos acontecimentos e significados que as 

pessoas constroem no cotidiano. Sendo assim, na pesquisa realizada o currículo é entendido como 

uma criação cotidiana (OLIVEIRA, 2012a), visto que surge das ações cotidianas dos 

sujeitospraticantes da escola.  

 
5 Para Pais (2015) o cotidiano é um significante que flutua do social, influenciando a subjetividade dos sujeitos e 
desvendando a multiplicidade de significações que são compartilhadas no particular e no global. Neste estudo, ele é 
concebido como um campo da pesquisa que valoriza a lógica da descoberta onde a realidade social se insinua e incidia, 
por meio de uma percepção descontínua. 
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Os instrumentos utilizados no decorrer da produção de dados foram o caderno de campo e 

rede de conversações. O caderno de campo (GEERTZ, 1989) possibilitou o registro das narrativas, 

portanto, possibilitou a anotação detalhada de observações, e discussões que surgiram no decorrer 

da pesquisa. A rede de conversações (textos, imagens, vídeos, conversas) é concebida nesse estudo 

como a arte de conversar. Para Certeau (2014) é uma possibilidade de reconhecer a narrativa do 

outro, conforme explicitado a seguir: 

(...) as retóricas da conversa ordinária são práticas transformadoras de “situação da 

palavra”, de produções verbais onde o entrelaçamento das posições locutoras instaura 

um tecido oral sem proprietários individuais, as criações de uma comunicação que não 

pertence a ninguém. A conversa é um efeito provisório e coletivo de competências na 

arte de manipular “lugares comuns” e jogar com o inevitável dos acontecimentos para 

torná-los “habitáveis”. (CERTEAU, 2014, p. 50). 

Nessa linha de pensamento, Oliveira (2012a, p. 68) menciona que os conhecimentos “se 

tecem em redes constituídas de todas as experiências individuais e coletivas que vivemos”. 

Portanto, a autora afirma que a aprendizagem e a ressignificação dos conhecimentos somente é 

possível “quando aquilo que foi dito se conecta às redes já existentes e com tudo o que as compõem 

– valores, experiências, conhecimentos formais, crenças, convicções, emoções, sensações 

sentimentos” (OLIVEIRA, 2012a, p. 69). 

Seguindo o rastro certeauniano, Carvalho (2017) tece considerações sobre a rede de 

conversações reiterando seu caráter múltiplo, visto que diversos discursos e formas de narrar o 

mundo estão enredados a textos, imagens, sons, vídeos, encontros, experiências, histórias de vida, 

dentre outros. Assim, o conhecimento de educação socioambiental singularmente tecido pelos 

sujeitospraticantes do CERJ se aproximou da noção de comunidade interpretativa (SANTOS, 2004) 

e comunidades heterológicas (CARVALHO, 2009). Essas Comunidades não se delimitam espacial 

ou temporalmente, como as comunidades tradicionais, mais sim pelo critério de inteligibilidade 

entre os partícipes. 

Segundo Carvalho (2009, p. 33), as comunidades heterológicas propõem a tessitura de 

conhecimentos em “redes de subjetividades compartilhadas, visando, pelo questionamento do 

‘desperdício da experiência’ e da ‘razão indolente’, ao incremento da emancipação político-social”. 

A autora ainda destaca que só é possível que a escola se constitua como uma comunidade 

heterológica se ela assumir e agir a partir de pressupostos que superem a racionalidade moderna e a 

lógica do capitalismo global (CARVALHO, 2009, p. 133). Cabe frisar que este estudo foi apreciado 

pelo Comitê de Ética na Pesquisa, sendo aprovado com o CAAE, nº 66189717.1.0000.523. 
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VIDEOBLOGUE E CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS EM REDES 

Considerando que estamos a trabalhar com a ideia de que o vlog se constitui como uma 

comunidade que intenciona intervir nos processos de aprendizagemensino no cotidiano escolar, 

precisamos entender que, para Santos (2013) o projeto de modernidade está assentado sobre dois 

pilares: regulação e emancipação. O pilar da regulação sendo constituído pelos princípios do 

Estado, Comunidade e Mercado; E, o pilar da emancipação, formado por três racionalidades: a 

estético-expressiva da arte e literatura, a moral-prática da ética e do direito e a cognitiva-

instrumental da ciência. 

Neste sentido, entendemos que a racionalidade estético-expressiva da arte e da literatura e 

seu enredamento ao princípio da comunidade (SANTOS, 2011) favoreceu a criação do referido 

vlog.  Essa assertiva emerge do fato de entendermos que além de possibilitar um espaço solidário e 

participativo na sua criação, também permitiu o compartilhamento de conceitos, noções, 

sentimentos, afetos, dentre outros. 

No que pese a racionalidade estético-expressiva, a noção de artefactualidade discursiva 

ampliou o modo como os estudantes construíram conhecimentos sobre a EA, visto que, a referida 

racionalidade emerge da tessitura entre a produção artística e o discurso por ela produzido, 

ampliando a razão monocultural que opera a partir da ideia de que a grafia e a ciência são as únicas 

formas de produção de conhecimentos. Assim, no vlog há outra maneira de narrar o mundo, pois os 

estudantes privilegiam a imagem como possível diálogo com a realidade em que estão inseridos. 

Acerca dos vlogs, Tassi (2011) tece o seguinte comentário:  

Os vlogs no YouTube são um capítulo significativo no processo de diferenciação entre 

produção e distribuição de vídeos e da conversação mediada por computador. Nos 

vlogs veem-se cidadãos comuns, não maquiados ou caracterizados como 

personagens, cujos “figurinos” são suas roupas casuais do cotidiano, que gravam 

em lugares comuns como suas próprias casas, sem muitos recursos de iluminação 

ou de cenários. Os equipamentos para produção são, muitas vezes, os que estão ao 

alcance da maioria dos cidadãos, como webcams ou câmeras e microfones não 

profissionais. A fala do sujeito também é cotidiana, com suas peculiaridades de 

linguagem verbal e gestual (p. 47). Grifos nossos. 

Assim, o canal de vídeos foi desenvolvido para ser um espaço para tecer conhecimentos e 

possibilitar a aprendizagem, a partir da consideração da realidade vivenciada. Para Certeau (2014), 

o que chamamos de cotidiano não existe enquanto lugar, mas enquanto espaço, pois se constitui por 

intermédio do movimento e das ações desenvolvidas pelos sujeitos que o habita. Nessa linha de 
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pensamento, Oliveira (2012a) considera que os currículos se constituem no espaço cotidiano da 

escola viabilizado pelas criações e os conhecimentos tecidos coletivamente no emaranhado das 

redes de saberesfazeres nas quais os estudantes estão inseridos.  

Desse modo, a fabricação singular de vídeos de EA realizada pelos praticantespensantes do 

cotidiano do CERJ pode ser entendida como construção curricular e cotidiana, visto que, o canal de 

vídeos pode facilitar a discussão dos temas abordados, favorecer a troca de ideias e experiências e 

até mesmo, suscitar um ‘outro’ olhar sobre as práticas desenvolvidas na escola.  

Na fabricação de vídeos os estudantes optaram pela criação coletiva. Para tanto, 

organizaram-se em grupos e escolheram temas discutidos no decorrer das aulas de Biologia, com a 

orientação de professores. Para criar os vídeos, os(as) estudantes pesquisaram os conteúdos, foram a 

campo para observar a realidade, convidaram profissionais para dar credibilidade às produções e 

entrevistaram professores, estudantes e moradores do entorno escolar.  

Por acreditarmos no potencial desse produto educacional como material didático e, por 

considerarmos que as criações podem ser uma referência para futuras criações, os vídeos fabricados 

pelos estudantes foram disponibilizados, conforme o disposto a seguir: 

a) 1º Bimestre: Making off do mural sobre impactos ambientais e Série “Impactos 

ambientais” - Poluição no ribeirão Brandão, Desmatamento e Assoreamento, Chuva ácida e Ciclos 

Biogeoquímicos. 

b) 2º Bimestre: Investigação de Relações ecológicas no entorno do CERJ;  

c) 3º Bimestre: Série “Geografia e Educação Ambiental” - Biotecnologia, Poluição Sonora, 

Matéria Prima e Industrialização. 

ELABORAÇÃO DO VIDEOBLOGUE  

O vlog foi elaborado em diversas etapas. Inicialmente, foi realizada a seleção de conteúdos 

que poderiam ser abordados. Para contribuir nesse processo foi feita a investigação de outros vlogs 

de EA existentes no YouTube, a partir de uma pesquisa na ferramenta de busca do Google que nos 

direcionou a diversos canais de vídeos, alguns com poucos recursos como o “ETECAP – Projeto de 

Educação Ambiental” e outros mais elaborados como o “Sustentaí”, o “Escola Pireneus” e o 

“Capital Natural”. 
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A busca forneceu informações sobre o que vem sendo produzido e disponibilizado nas redes 

sociais e revelou a prevalência das seguintes temáticas: a falta de recursos nos canais de vídeos sem 

patrocínio, a reprodução de vídeos existentes na internet, a ênfase na explicação do conceito de EA, 

a disseminação de práticas educativas ou projetos e a reduzida participação de alunos na autoria das 

produções pesquisadas.  

Em seguida, foi elaborado um roteiro que orientou o desenvolvimento de atividades e a 

reflexão sobre as práticas educativas. Assim, as discussões sobre o meio ambiente, pesquisa de 

ações antrópicas e impactos ambientais, busca de dados e entrevistas a docentes, funcionários e 

moradores do entorno escolar favoreceu a fabricação singular (CERTEAU, 2014) de vídeos de 

Educação Ambiental, coletivamente criados pelos estudantes.  

Na fabricação do vlog, uma logomarca foi criada para identificá-lo visualmente e exprimir 

seu conceito. Também foi produzido um material audiovisual (DVD) para apresentar o canal, 

explanar os objetivos, indicar os links e divulgar o processo de criação cotidiana de vídeos de EA 

no CERJ. Em anexo, apresentamos a captura da tela inicial do videoblogue (Figura 1). 

No vlog estão disponíveis alguns vídeos fabricados pelos estudantes. Nas produções, os 

discentes articularam diversos saberes e teceram conhecimentos coletivamente, por meio da 

comunidade de afetos (CARVALHO, 2009). Assim, como diferentes saberes foram articulados nos 

vídeos, o canal pode ser aplicado em diversos campos do conhecimento, inclusive, por causa do 

caráter transversal da temática ambiental.  

AVALIANDO O USO E A POSSÍVEL CONTRIBUIÇÃO NA APRENDIZAGEM 

No intuito de visibilizar as produções dos(as) estudantes, construção de conhecimentos 

coletivamente, foi proposta uma manhã de apresentação dos vídeos sobre os impactos ambientais 

(Figura 2). O intuito dessa atividade foi possibilitar que a comunidade tivesse acesso às produções 

da turma e, em decorrência, a problematização das dificuldades e problemas na referida elaboração. 

Os(as) estudantes aprovaram a proposta devido a oportunidade de apresentar sua produção, 

visualizar o que foi produzido pelos demais e revisar os conteúdos do primeiro bimestre.  

Para favorecer o aprendizado, a partir da troca de experiência e avaliar as criações, cada 

estudante deveria elaborar um comentário crítico a respeito dos vídeos apresentados. Iniciativa que 

se mostrou significativa já que proporcionou um clima tranquilo e acolhedor no desenrolar das 

apresentações e durante todo o encontro. 
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Assim, identificamos que os estudantes registraram os aspectos considerados mais 

relevantes e interessantes abordados por cada grupo. As narrativas a seguir revelam pistas do modo 

como os referidos sujeitos perceberam os trabalhos: 

Estudante E.: Com a pesquisa que a professora passou em sala mais o vídeo 

produzido pelos colegas obtive conhecimentos sobre ciclos biogeoquímicos, 

processos, seres e gases envolvidos que antes eu só tinha ouvido falar. As pessoas 

entrevistadas no vídeo sobre o desmatamento pareciam muito conscientes da 

gravidade, do quanto ele é prejudicial. Espero que cientes disso ajudem a passar esta 

informação para os outros. Entendi que a chuva ácida é benéfica em relação à 

decomposição do solo e regulação do pH da terra, mas pode ser prejudicial também. 

Ela pode ser corrosiva devido a grande quantidade de ácido resultante de poluentes 

produzidos pelas atividades humanas. 

Estudante Bi.: Gostei muito da produção sobre a poluição no ribeirão Brandão. É 

muito importante não jogar lixo em volta dos rios. Mas, os próprios moradores 

consomem as coisas, geram lixo, incorretamente descartado atraindo ratos e 

agravando a poluição do ribeirão. Além disso, percebi que o efeito estufa pode ser 

prejudicial, pois vai trazer mais calor para o mundo, assim como a fumaça que sai 

da CSN. 

Estudante L.T.: O vídeo sobre desmatamento e assoreamento apresentou várias 

consequências, como a perda de biodiversidade. Além disso, quando chove o nível 

da água aumenta. E, devido a grande quantidade de lixo jogado no ribeirão ele 

enche. Em relação ao buraco na camada de ozônio o uso de protetor solar para evitar 

problemas é importante. Mas, pelo que vimos nas entrevistas realizadas nos vídeos, 

poucos alunos usam.  

Estudante A.C.C.: Aprendi com o vídeo que produtos usados no cotidiano podem 

prejudicar a camada de ozônio e que o ideal é usar o protetor solar. Ficou claro que 

os prejuízos são causados por nossas próprias ações. E, achei que o vídeo sobre a 

poluição no ribeirão Brandão ficou legal, pois eles conseguiram mostrar os 

impactos ambientais próximos da nossa escola causados principalmente, pelo lixo. 

(Grifos Nossos). 

Como as narrativas dos(as) estudantes se assemelharam foi observado uma reprodução das 

falas. Por isso, destacamos as mais representativas. Inicialmente, gostaríamos de frisar que, ao olhar 

atentamente, percebemos que a atividade de criação de vídeos configurou-se como construção 

curricular cotidiana (OLIVEIRA, 2012a), visto que, para criar os vídeos de EA os estudantes 
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realizaram diversas atividades que se aproximam da noção de autoria, conforme preconizado por 

Oliveira (2012b, p. 8): 

Podemos compreender a autoria no campo curricular, como produção autônoma, 

original e criativa e autêntica de sujeitos que possuem a necessária autoridade para 

fazê-lo, superando a cisão entre aqueles que pensam e aqueles que fazem o currículo, 

essa “obra de arte” cotidianamente construída e renovada. 

Outro aspecto significativo a ser ressaltado foi o envolvimento dos(as) estudantes na 

discussão de ideias, elaboração de roteiros, filmagem e edição, considerando que estas ações 

despertaram o prazer, estimulando a ludicidade, o estudo e a participação. Simultaneamente, a 

produção se aproximou da noção de artefactualidade discursiva, outra noção fundamental para a 

recuperação da racionalidade estético-expressiva da arte e da literatura (SANTOS, 2011), sabendo 

que a produção de vídeo possui outro modo discursivo, rompendo com a lógica moderna que opera 

a partir do rigor científico e valoriza e privilegia a grafia como única forma de expressão da 

cognição. 

Segundo Oliveira (2012b, p. 7) “o autor induz a recuperar a legitimidade do critério de 

prazer que a modernidade baniu de nossos fazeres cotidianos e a ressaltar a importância desse no 

trabalho pedagógico como elemento, em si mesmo, emancipatório”. Portanto, por meio da 

recuperação da autoria, do prazer e da artefactualidade discursiva, nos aproximamos da ideia de 

emancipação social defendida por Santos (2011).   

Nessa linha de pensamento, Almeida, Rezende e Lima (2013, p. 136) ressaltam que a 

produção de vídeos na sala de aula “abre uma perspectiva nova à interação entre os educadores e os 

seus educandos, assim como, possibilita-lhes o contraponto entre a realidade local e a dimensão 

global”. Assim, a produção de vídeos possibilitou a relação entre a teoria e a prática ao incentivar o 

estudo de conteúdos de Educação Ambiental e a participação ativa nas redes de afetos 

(CARVALHO, 2009) estabelecidas, na produção de textos e entrevistas, na criação coletiva dos 

vídeos e na preocupação em informar a comunidade, conforme as narrativas das estudantes “E.”, 

“Bi.” e “L.T.”.  

Ainda com relação à produção de vídeo, Moran (1995) afirma que a atividade pode 

potencializar o desenvolvimento do raciocínio crítico, promover expressão e a comunicação, 

favorecer a interdisciplinaridade e integrar diferentes habilidades e competências.  Já que o uso de 

editores gráficos e de textos expande a produção escrita dos estudantes e incentiva a criação, a 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1497 

correção, a reflexão e a adequação da linguagem, propiciando autoconfiança e eficiência 

(ALMEIDA; REZENDE e LIMA, 2013).   

Além disso, as narrativas evidenciaram a preocupação com o meio ambiente e qualidade de 

vida da população com a menção à poluição liberada pela CSN, ao descarte inadequado do lixo, 

falta de tratamento do esgoto e envolvimento dos moradores nesse conflito. Desse modo, a 

atividade de apresentação de vídeos propiciou que os estudantes registrassem sua percepção sobre 

as criações e ações desenvolvidas ampliando a tecitura de conhecimentos de EA e a discussão da 

temática ambiental no CERJ, a partir das redes de relações constituídas pelos sujeitospraticantes e 

da solidariedade e participação presentes na comunidade de afetos (CARVALHO, 2009).  

CONSIDERAÇÕES  

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada com estudantes do 

3º ano do Ensino Médio e professores do Colégio Estadual Rio de Janeiro - CERJ, em Volta 

Redonda/RJ. Essa pesquisa foi fundamentada na Pesquisa com o Cotidiano e na noção de 

conhecimentos em rede investigou a tessitura de conhecimentos de EA e propôs a criação de vídeos 

educativos durante as ações educativas na disciplina de Biologia. 

Os vídeos fabricados possibilitaram elaboração de um vlog (canal de vídeos) que foi 

disponibilizado no YouTube para disseminar a produção audiovisual dos estudantes e promover a 

reflexão acerca do da temática ambiental no colégio. Assim, a fabricação singular de vídeos de 

Educação Ambiental se aproximou da noção de currículo que se constrói no cotidiano escolar e 

possibilitou a ruptura das práticas educativas com a racionalidade indolente. Finalmente, esperamos 

que a ações que emergiram no cotidiano do colégio possam permitir a desinvisibilização de práticas 

consideradas menores pela racionalidade moderna, a partir da multiplicação de experiências 

emancipatórias.  
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ANEXOS 

Figura 1. Captura da tela do início do vlog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: YouTube (2018) 
Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCne1p5HZdJzsPyuBI6ym0AA. 

 
 

Figura 2. Apresentando dos Grupos – vídeos sobre EA. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria Própria 

Resumo 

O presente trabalho emerge da pesquisa realizada com estudantes e professores de uma escola pública 
da rede estadual, no interior do estado do Rio de Janeiro. A referida pesquisa investigou a tessitura de 
conhecimentos de Educação Ambiental (EA) e orientou a produção de vídeos nas aulas da disciplina de 
Biologia. Desse modo, este estudo objetivou visibilizar a produção do videoblogue e as fabricações 
singulares dos(as) estudantes do Colégio Estadual Rio de Janeiro. O percurso metodológico da 
investigação se aproximou dos estudos com os cotidianos tendo a noção de conhecimentos em redes 
como centralidade. O caderno de campo e a rede de conversações foram os instrumentos utilizados na 
produção dos dados. Partindo do pressuposto que essa ação educativa foi elaborada no processo de 
aprendizamensino da disciplina supramencionada, concebemos tal produção como uma criação coletiva, 
portanto, favoreceu a constituição da comunidade de afetos, uma rede estabelecida pela valorização do 
diálogo e da compreensão das narrativas dos participantes. Consideramos que, a produção dos vídeos 
possibilitou a construção de conhecimentos e a discussão da temática ambiental no cotidiano escolar.  

Palavras-chave: Educação ambiental; Cotidiano; Conhecimento em redes.  

https://www.youtube.com/channel/UCne1p5HZdJzsPyuBI6ym0AA
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TEORIA ATOR-REDE E A FORMAÇÃO DO EDUCADOR AMBIENTAL 

Sandro Ribeiro – UFRRJ 

Marcelo Paraiso Alves – UniFOA/IFRJ 

INTRODUÇÃO 

As instituições de ensino superior como um espaço de produção de conhecimento, de 

disseminação e investigação, por meio de cursos de licenciatura, apresentam-se como um centro 

significativo na formação de educadores ambientais, principalmente se considerarmos o 

enfrentamento dos problemas socioambientais da sociedade atual (MORALES, 2007).  

Partindo deste pressuposto e da Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 

9795/1999, que estabelece a inserção da referida temática em todos os níveis de ensino, Marcomin e 

Silva (2009) discutem a necessidade da comunidade acadêmica abarcar a temática nas disciplinas e 

práticas acadêmicas. 

Nesta perspectiva, Thomaz e De Camargo (2013) consideram fundamental desenvolver a 

educação ambiental na formação inicial de professores, pois os autores a percebem como 

contribuição e estímulo à capacidade crítica de cidadãos, no sentido de favorecer a sua situação de 

protagonista das transformações individuais e coletivas no meio natural e social em que vivem. 

Diante do exposto e, pensando na discussão da temática socioambiental na formação inicial 

dos professores de Educação Física, o presente estudo configurou-se a partir da complementaridade 

entre dois campos do saber: Ensino e Meio Ambiente.  

Primeiro, o Ensino porque procurou descrever como se desenvolveu a tecitura dos 

conhecimentos entre docentes, discentes (atores humanos) e as produções audiovisuais, artigos 

científicos, leis, visitas técnicas (atores não-humanos), especificamente sobre o tema Educação 

Ambiental. Vale ressaltar que o sentido de tecer conhecimento aqui colocado, remete a tecelagem e 

aos entrelaçamentos de fios que emergem das relações dos atores com o meio e consigo. 

Os atores humanos e não-humanos, neste estudo, são concebidos na ótica da Teoria Ator-

Rede (TAR) incluindo a antropologia simétrica: “O postulado essencial de Latour está em 

considerar simetricamente humanos e não-humanos, tratando de maneira rigorosamente simétrica o 

social, a natureza e o discurso” (BACHUR, 2016, p. 2). 

Latour (2000) pressupõe que não há hierarquia entre os homens e as coisas, entre os 

humanos e os não-humanos, uma vez que estes últimos só podem ser pensados em sua relação com 
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os primeiros. Nesse sentido existe uma rede complexa interligando os humanos, os seus objetivos e 

os meios técnicos utilizados para atingi-los. 

Neste movimento, Branquinho (2007, p. 39) afirma que “simétrico para Latour, significa 

considerar as culturas nos mesmos termos e estudar os objetos como coletivos”. Nesta trilha, 

Santaella e Cardoso (2015, p.175) salientam que Latour ao discordar da noção de sociedade, 

substitui esse termo por coletivo, visto que, a partir da tradução e da mediação é possível afirmar 

que se o humano “cria a técnica, é possível igualmente afirmar que a técnica cria o humano. A ideia 

de ação funda não apenas a condição técnica, como também a condição humana”. 

Ao partir destes pressupostos Branquinho (2007, p. 39) ressalta que se por um lado alguns 

utilizam como referência para explicar o coletivo os ancestrais, os mitos, as crenças, por outro lado, 

nós utilizamos o conhecimento científico: “Todas as naturezas-culturas são similares por 

construírem ao mesmo tempo os seres humanos, divinos e não humanos”.  

E, como segundo campo do saber, Meio Ambiente porque, sabendo que a Lei nº 9.795/99 

(BRASIL, 1999) estabelece a obrigatoriedade da Educação Ambiental em todos os níveis da 

educação brasileira, este estudo buscou acompanhar e descrever como foram tecidos, pelos sujeitos 

(humanos e não-humanos) tais saberes no cotidiano do Curso de Educação Física. 

Diante deste contexto, ao acompanhar e descrever as redes de conhecimentos que 

produziram um possível Educador(a) Ambiental, tivemos como questões problematizadoras as 

seguintes perguntas: Como se constituem as redes sociotécnicas na tecitura dos conhecimentos em 

educação socioambiental? Quais as controvérsias oriundas destas redes de atores humanos e não-

humanos? 

Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa se configurou da seguinte forma: Descrever a 

tecitura de conhecimentos sobre Educação Ambiental na graduação em Educação Física à luz da 

Teoria ator-Rede. 

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Consideradas as motivações deste trabalho, ao acompanhar os processos de 

aprendizagemensino6 em Educação Ambiental, nos aproximamos dos Estudos do Cotidiano 

 
6 Para Alves (2003) esse modo de escrever se mostrou necessário para buscar superar a dicotomização herdada do 
período no qual se “construiu” a ciência moderna. Nesse texto aparecerão outros termos assim unidos: aprendizagem e 
ensino, aprender e ensinar, dentre outros”. 
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(OLIVEIRA; SGARBI, 2008) e da Pesquisa-Ação (THIOLLENT, 2011). Nesta linha de 

pensamento, a pesquisa-ação emergiu com o intuito de proporcionar um espaço de problematização 

e reflexão sobre Educação Ambiental. Cabe frisar que, o campo de pesquisa e os praticantes 

culturais envolvidos no processo investigativo foram discentes de duas turmas de graduação do 

quarto ano do curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário de Volta Redonda 

(UniFOA).  

Vale também ressaltar que, considerando o exposto por Franco (2005, p. 486), não vamos 

promover neste processo metodológico uma sucessão de etapas, mas a organização de ações 

relevantes que emergem do processo de problematização da educação socioambiental: “Daí a 

ênfase no caráter formativo dessa modalidade de pesquisa, pois o sujeito deve tomar consciência 

das transformações que vão ocorrendo em si próprio e no processo”. 

Nesta ótica, o processo da pesquisa-ação se desenvolveu por meio das seguintes ações: 

detecção do problema, interação, temática a ser problematizada, acompanhamento do processo de 

aprendizagemensino e enfrentamento do problema.  

Nesse processo metodológico, a opção pelo uso da terminologia “ações” em detrimento de 

“etapas”, deu-se por concebermos que há enredamentos de uma ação sobre a outra, ao contrário do 

engessamento provocado por uma concepção em etapa onde, uma inicia ao término da anterior. 

Dessa forma a detecção do problema (primeira ação metodológica da pesquisa-ação) emergiu com a 

seguinte pergunta: Como promover o diálogo entre a temática da Educação Ambiental e o conteúdo 

da disciplina de Esporte de Aventura? 

Com relação à interação, o processo começou com a apresentação da proposta de estudo e 

de investigação ao docente e discentes envolvidos no início do ano letivo de 2017. Para viabilizar a 

interação apresentamos a proposta de sala de aula invertida7 e cadastramos todos (docente e 

discentes) no ambiente virtual de aprendizagem Edmodo8. 

Surge aqui a necessidade de esclarecermos que, junto a essa narrativa onde apresentamos o 

encadeamento das cinco ações que suportam a metodologia da pesquisa-ação, começa a se imbricar 

 
7 Uma metodologia de ensino que consiste em inverter a lógica de organização das salas de aula tradicionais. Em outras 
palavras, os alunos aprendem os conteúdos no aconchego dos seus lares, por meio de recursos digitais interativos, como 
o Edmodo por exemplo. Já na sala de aula presencial, fazem exercícios, tiram dúvidas com os professores e realizam 
trabalhos individuais e ou em grupos (aplicam o conhecimento). 
8 Edmodo é um ambiente digital de aprendizagem que funciona baseado na internet e viabiliza a comunicação e a 
colaboração entre professores, estudantes e responsáveis. Permite o compartilhamento de vários tipos de conteúdo, 
estimula o debate e as narrativas. 
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uma tarefa proposta aos humanos da pesquisa no Edmodo. Considerando a especificidade deste 

estudo, a temática problematizada foi a Educação Ambiental, enredada pelas associações 

produzidas, acompanhadas e descritas a partir de uma produção audiovisual.  

Nesse ponto, que abrange a quarta ação metodológica da pesquisa-ação e que, por sua vez, 

diz respeito ao acompanhamento do processo de aprendizagemensino, de forma bem específica, 

lançamos mão da Teoria Ator-Rede (LATOUR, 2012) como o modo de acompanhamento da 

proposta metodológica de investigação, permitindo ao pesquisador mergulhar no cotidiano 

(ALVES, 2001), com os atores envolvidos, indo ao encontro dos traços básicos, do “mundo como 

ele se apresenta na experiência cotidiana [...] não conferindo nenhuma relevância particular a 

palavras como “estratégia‟, “processos‟, “dados‟ ou “sistemas” (CIBORRA, 1997, p. 72). 

Diante do exposto, é importante ressaltar a aproximação entre a pesquisa-ação e a rede 

sociotécnica9 que foi constituída por meio do acompanhamento e da descrição das controvérsias que 

foram surgindo nas produções audiovisuais. Por fim, assinalamos que o enfrentamento do problema 

foi realizado ao longo do processo dessa pesquisa, visto que tal questão se constituiu como a 

centralidade do trabalho, ou seja, seguimos os atores pela rede. 

Isto posto e, como já mencionado, a metodologia adotada para o acompanhamento do 

processo de aprendizagemensino em Educação Ambiental foi a TAR também conhecida pelo seu 

nome original Actor Network Theory (ANT). Cognominada como sociologia da tradução, teve o seu 

início em meados de 1980 com os trabalhos de Bruno Latour, Michel Callon e John Law 

(LATOUR, 2012). 

Tal ótica de investigação possui a sua gênese na sociologia da Ciência e da Tecnologia e sua 

ideia inicial parte do princípio de que os atores humanos e não-humanos mantêm uma relação 

baseada na protocooperação10, constituindo assim uma interconexão de relações que chamamos de 

rede social de elementos - materiais e imateriais -, sendo desta forma considerada uma relação 

multilinear, resultante de um processo de “coconstrução” (MEYER; MATTEDI, 2006). Para tanto, 

 
9 Rede sociotécnica pode ser definida como interação. Nela, tudo é interação. Não existe algo que seja social por si só. 
O social não é uma coisa, é interação. Humanos e não-humanos se associam e essas associações geram efeitos, e esses 
efeitos movimentam objetivos, redefinem posições e sentidos. Não importa as entidades, seja lá qual forem as suas 
naturezas, o que importa são os efeitos que esses “atores” actantes fazem fazer. 
10 Esse termo emerge da área da Biologia. A opção pelo seu uso se deve por entender que a relação estabelecida pela 
TAR também emerge de uma cooperação recíproca entre humanos e não-humanos. Neste trabalho, protocooperação “é 
toda relação ecológica harmônica, em que ambas as espécies são beneficiadas, mas uma pode viver independentemente 
da outra. A protocooperação é uma relação benéfica para ambas as espécies, embora não lhes seja indispensável” 
(LATOUR, 2002, p.115). 
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entendemos como questão crucial compreender como acontece a movimentação e as controvérsias 

dos indivíduos, das organizações e dos objetos como forma de descrever como o conhecimento 

científico é tecido. No caso específico deste estudo, as relações constituídas entre os humanos e 

não-humanos. 

Ainda como arcabouço teórico metodológico, apoiaremos nossas descrições no recurso das 

narrativas de experiências do vivido (LIMA; GERALDI; GERALDI, 2015). Ao ingressar nas 

pesquisas brasileiras há cerca de duas décadas, a partir de (NÓVOA, 1991, 1992), com as histórias 

de vida de professores, a temática da narrativa utilizada como método de investigação ou de 

pesquisa (tratados neste estudo como sinônimos), deriva, em parte, do descontentamento com as 

obras no campo da educação que marcaram por falar sobre a educação em vez de falar com ela e a 

partir dela. A crítica às pesquisas realizadas sobre a educação e sobre professores se fortaleceu no 

Brasil principalmente a partir dos anos de 1990, considerando-se a separação entre professor e 

pesquisador acadêmico (PEREIRA, 1998). 

TECITURA DE CONHECIMENTOS AMBIENTAIS E A TEORIA ATOR-REDE 

Foram propostas três tarefas voltadas ao tema educação ambiental e disponibilizadas no 

Edmodo. À luz da TAR e por meio das narrativas de experiências do vivido, descrevemos as 

associações e controvérsias geradas a partir de uma delas que teve na produção de um vídeo, a sua 

centralidade. Os discentes, em grupos, produziram um vídeo relato que ilustrou as reflexões feitas 

por eles após uma visita técnica feita a Estação Ecológica de Tamoios (ESEC) na cidade de Angra 

dos Reis no sul do estado do Rio de Janeiro. 

Além de trazer as ideias da visita técnica a ESEC, na produção audiovisual, os discentes 

dialogaram com as atividades presenciais onde o docente lançou mão da metodologia da sala de 

aula invertida para fazer emergir o tema Educação Ambiental na sala de aula presencial, com o 

artigo Armadilha Paradigmática (GUIMARÃES, 2006) e, com o vídeo “a história das coisas”. 

Tanto o artigo como o vídeo ora citados, fizeram parte de tarefas anteriores no ambiente digital de 

aprendizagem Edmodo. Resumindo, a tarefa que aqui será descrita, apresenta uma síntese de todas 

as atividades anteriores (online, presenciais e a visita técnica). Depois de pronta, a produção 

audiovisual foi compartilhada no Edmodo pelos próprios praticantes culturais. 

Como ação metodológica optamos por utilizar a nomenclatura TV1, TV2, TV3, e assim 

sucessivamente, para identificar as produções da Tarefa (T) e o Vídeo do Grupo 1 (V1), por 
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exemplo. Ao assistirmos as produções audiovisuais, colocamo-nos a seguir as pistas e os rastros 

produzidos pelos agenciamentos11 dos actantes que surgiram a partir das mesmas.  

Uma das divergências entre a Teoria Ator-Rede e a sociologia, ou a “sociologia do social”, 

como menciona Latour (2005), é a entrada dos elementos não humanos na descrição e análise 

sociológica. Eles deixam de ser apenas apetrechos, utensílios, coisas materiais cuja significação é 

atribuída pelo homem, e passam a ter agência, ou seja, participam das ações nas situações 

cotidianas e provocam transformações. É nas conexões de elementos heterogêneos que a agência se 

torna detectável ao pesquisador conforme evidenciado nas narrativas a seguir: 

TV1: [...] é muito importante a preservação do meio ambiente como vimos no texto, 

no vídeo e agora na visita [...] nós professores precisamos levar esse pensamento de 

preservação para todos os nossos espaços de atuação sempre preocupados com tudo o 

que precisamos fazer para cuidar do meio ambiente[...] 

Importante colocarmos a seguinte pergunta: quem são efetivamente os atores que produzem 

conhecimentos? A narrativa apresentada, fruto da reflexão do grupo 1 no vídeo 1, sugere que há 

uma diversidade de actantes envolvidos (humanos e não humanos) nessa rede. O tensionamento e a 

elasticidade da rede sociotécnica estão sustentados quando o grupo afirma que, a partir da leitura do 

artigo “Armadilha Paradigmática”, das reflexões feitas após assistirem ao vídeo “A história das 

coisas” além da visita a ESEC Tamoios, está preocupado com a preservação do meio ambiente ao 

ponto de levar esse pensamento para todos os espaços de atuação de um professor de Educação 

Física. O mesmo grupo, ao ser indagado sobre o que achava da produção de um vídeo como um 

elemento de construção de conhecimento, expressou a seguinte consideração:  

TV1: [...] na nossa opinião, se tivéssemos que escrever um texto seria menos 

atrativo[...][...] o vídeo tem seu lado dinâmico para o entendimento dos demais 

colegas da turma. 

No caso ora descrito, percebe-se o movimento de entrelaçamento entre humanos e não-

humanos, actantes importantes e a simetria entre o artigo e o vídeo, lançados no Edmodo, a visita 

técnica onde tiveram expostos outros vídeos, textos, imagens, áudios, exposição do professor e a 

observação in loco que colaboraram para construir a ideia, julgada pelo grupo como muito 

importante: “a preservação do meio ambiente” (VÍDEO - TV1).  

Ainda na descrição do vídeo mencionado chamou-nos a atenção a seguinte narrativa: 

 
11 Agenciamento – “é o produto do híbrido, da junção. Se há intenção em um ator social, ela é, claramente, dada pelo 
produto conjugado entre o humano e o não humano” (SANTANELLA; CARDOSO, 2015, p. 177). 
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TV1: [...] na visita a ESEC pudemos estar do outro lado (grifo nosso) para conhecer o 

que é realmente a Usina Nuclear e tudo de bom que ela traz para nós[...][...] 

conhecemos também alguns projetos de preservação do meio ambiente que são 

parceiros da Usina e aprendemos por exemplo, sobre o defeso dos camarões e como 

a população que depende da pesca deveria se comportar para preservar essa 

espécie e não degradar o meio ambiente [...] – Grifos do autor. 

Sem a intenção de resolver, explicar ou interromper o fluxo de controvérsias que surgem no 

processo de tecitura de conhecimentos em uma pesquisa balizada pela TAR, gostaríamos de 

problematizar uma questão que nos parece central na narrativa do grupo, visto que, posteriormente 

à visita técnica, o grupo se posiciona favoravelmente a implantação da Usina Nuclear evidenciando 

os aspectos positivos (“tudo de bom”) que a usina proporciona ao coletivo. Branquinho (2007, pp. 

114-115) em relação a esta questão menciona que: 

Na qualidade de inquilinos ou usufrutuários, grupos culturais estabelecem uma ética 

diferente daquela própria ao primeiro modo de relação, regida mais pelo interesse do 

que pelo domínio, mais pela liberdade de uso que pela devastação, tão rápida e 

inconsistente, que não lhe permite encurralar, e que lhe deixa a ilusão de poder trocar, 

reciclar. É está ética que fundamenta correntes ambientalistas, políticas e programas 

de conservação. É esta ética que permite a construção de conceitos como ecologia, 

diversidade biológica e biopirataria, assim como de convenções e leis que 

permanecem garantindo direitos de uso e comércio, só que por mais tempo, traduzidas 

na expressão “desenvolvimento sustentável”. 

 O que buscamos salientar, é a lógica cultural de operacionalização da ESEC que mantida 

pela usina nuclear (Eletrobrás) ignora o impacto ambiental causado pela central termelétrica em sua 

instalação, bem como ao longo de décadas, culpabilizando uma cultura local por ter um 

comportamento degradante, em especial no que se refere à pesca de camarões. Assim, a ESEC 

reconfigura uma prática cultural ao estabelecer verdades a partir de um conhecimento Científico? E 

as práticas caiçaras desenvolvidas por centenas de anos? Passam a ser um comportamento 

inaceitável na relação com o coletivo? 

Para a TAR, apenas ao esgotar as controvérsias é que se pode unificar o fato (fechar a caixa 

preta). Para isso é preciso substituir o fato real, único e indiscutível pela multiplicidade inerente às 

coisas. Nesse contexto considerar a agência das comunidades ribeirinhas dentro de um mesmo 

escopo de degradação que uma grande usina, nos parece o mesmo que considerar várias culturas 

para uma única natureza. 
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Nessa direção, torna-se fundamental perceber, de modo mais detalhado, as narrativas dos 

grupos, conforme descrito a seguir:  

TV2: [...] concluímos que se colocarmos em uma balança, o que tem de negativo não 

influencia pelo quanto de positivo temos nessa energia nuclear”; [...] o ser humano 

não percebe que quando quer pescar um tipo de peixe acaba por retirar do mar outras 

espécies como algas, camarões e etc.  

Ao que nos parece, a visita à ESEC Tamoios produz agenciamentos na rede sociotécnica, 

promovendo a produção de conhecimentos sobre o meio ambiente, que ao nosso ver caminha por 

um viés preservacionista. Qual a concepção de meio ambiente a ESEC promoveu durante a vista 

técnica? A ESEC se aproxima de um viés vinculado ao desenvolvimento sustentável ou de uma 

educação ambiental crítica e transformadora? “Se as duas direções de que falamos fossem 

claramente visíveis para todos aqueles que abordassem a construção de fatos, a maioria dos debates 

terminaria rapidamente” (LATOUR, 2012, p. 47).   

Por outro lado, vejamos o que as narrativas abaixo sugerem:  

TV3: [...] depois de fazermos a visita a ESEC pensamos que é importante falar sobre 

o capitalismo e a sua forma de tomar alguns lugares [...], como também. – Grifos do 

autor. 

TV4: [...] as reflexões que nosso grupo fez concluem que o consumismo está dentro 

disso tudo e que a raiz de todos os problemas ambientais somos nós (grifos dos 

autores) [...] – Grifos do autor. 

TV5: [...] a crise ambiental é a consequência de um modelo de uma sociedade 

moderna e o ciclo do consumismo está diretamente ligado a isso [...] – Grifos do 

autor. 

Elas parecem indicar pistas (GINZBURG, 1989) que sugerem que as explicações 

precisariam passar por uma reflexão sobre o modo de produção hegemônico na sociedade atual. 

Para Latour (2012), é comum que o peso de uma explicação em uma pesquisa do social recaia, 

quase que exclusivamente, sobre a sociedade. Neste sentido, torna-se fundamental perceber a 

controvérsia que surge a partir da produção audiovisual proposta.   

De acordo com Latour, para usar a Teoria Ator-Rede como método é preciso “aprender a 

alimentar-se de incertezas, em vez de decidir de antemão como deve ser a aparência do conjunto de 

equipamentos do mundo” (LATOUR, 2012, p. 75). 
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Percebemos na produção audiovisual a sua singularidade na tecitura de conhecimentos, visto 

que o vídeo produzido permitiu que os discentes compartilhassem pontos de vista diferentes, 

erigissem e debatessem as controvérsias, discutissem suas identidades culturais e divergências 

teóricas no intuito de fabricar (CERTEAU, 1994) tal produção audiovisual. 

Nesse sentido, percebemos que ao serem provocados a produzir conhecimento por meio de 

um vídeo, os seus relatos nos espaçostempos que vão além da sala de aula convencional, os atores 

humanos contaram com as tecnologias disponíveis (atores não humanos) para interferirem na 

profusão de conhecimentos sob o tema Educação Ambiental na formação do professor de Educação 

Física. Tal prática se desenvolveu a partir do compartilhamento de significados, interesses e de 

saberesefazeres colaborando ativamente na tecitura de conhecimentos em rede. 

A TAR sugere que os fatos não acontecem isoladamente, mas estão imbricados em redes de 

relações que se estabelecem (LATOUR, 2012). Os vários entendimentos extraídos de relações que 

parecem ser as mesmas segundo Moraes (2004, p. 322) é o que é denominado de mundo não 

moderno na Teoria Ator-rede e pode ser “definido ontologicamente em sua multiplicidade e 

disparidade de elementos e conexões”. 

CONSIDERAÇÕES 

As descrições das narrativas mostraram que a tecitura de conhecimentos socioambientais na 

formação do professor de Educação Física, por meio da produção audiovisual e à luz da Teoria 

Ator-Rede se deu em uma perspectiva rizomática e simétrica. Atores humanos e não-humanos, por 

meio de associações multilineares teceram conhecimentos em Educação Ambiental que emergiram 

de forma significativa quando considerado cada actante como apto a produzir movimento à teia.  

À medida que os movimentos foram percebidos, a tecitura de conhecimento foi sendo 

articulada e foi tomando caminhos que, na totalidade, foram impossíveis de serem previstos. Daí a 

importância do pesquisador do social fundamentado pela TAR mergulhar no cotidiano do seu 

laboratório totalmente desprovido de preconceitos e ou previsões sobre os entrelaçamentos a seguir 

na rede sociotécnica.  

Importante salientar que, mesmo que de forma incipiente, importantes reflexões surgiram no 

sentido de que parece haver uma suposta insustentabilidade no modelo econômico social 

dominante. Tais reflexões, vão ao encontro das proposições do "Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global", produzido participativamente no Fórum 
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de ONGs e Movimentos Sociais, na Conferência Rio-92 que, insere-se nessa perspectiva propondo 

uma Educação Ambiental participativa, política e emancipatória. 

Além de estimular as associações na rede sociotécnica, a tarefa proposta, parece ter servido 

como dispositivo para o diálogo entre os participantes, ampliando os espaçostempos a partir dos 

usos de múltiplas redes de aprendizagem que fazem parte dos cotidianos.  

Assim, a tecitura de conhecimentos se deu pelas experiências trocadas com o outro, com os 

objetos técnicos e com o mundo. Portanto, com tarefas que promoveram a pesquisa, a produção e o 

compartilhamento de saberesefazeres, dentro e fora dos espaços institucionais (SANTOS; SILVA 

PONTE; SODRÉ ROSSINI; 2015).  

A rede sociotécnica demonstrou enfim, que pode contribuir para a formação de 

sujeitosautores capazes de tecer suas próprias redes de aprendizagem em Educação socioambiental. 
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Resumo 
Essa pesquisa configurou-se a partir de uma perspectiva investigativa entre dois campos do saber: 
Educação e Meio Ambiente. Educação porque procurou descrever como se deu a tecitura de 
conhecimentos em rede entre docente e discentes mediante as controvérsias emergentes de uma rede 
sociotécnica. E, Meio Ambiente porque teve como um dos objetivos descrever, sob a ótica da Teoria 
Ator-Rede, os agenciamentos sobre o tema Educação Ambiental em um curso de formação de 
professores de Educação Física. Como escopo teórico e metodológico o estudo se aproximou da 
Teoria Ator-Rede, de cunho qualitativo e com abordagem descritiva bem como da metodologia da 
pesquisa-ação e dos estudos do cotidiano. O estudo desenvolveu-se com um grupo de sessenta e cinco 
estudantes de graduação em Educação Física (bacharelado e licenciatura), mais especificamente na 
disciplina de Esportes de Aventura de um Centro Universitário localizado na cidade de Volta Redonda, 
no sul do estado do Rio de Janeiro. Para a produção dos dados utilizamos as narrativas dos actantes 
humanos e não-humanos que emergiram nas construções audiovisuais compartilhadas no ambiente 
virtual de aprendizagem Edmodo bem como de uma roda de conversas. Consideramos que a tecitura de 
conhecimentos em rede sob o tema Educação Ambiental se deu de maneira não linear, rizomática e por 
meio das controvérsias e dos agenciamentos advindos dos movimentos na rede sociotécnica. 
Considerando ser este estudo uma pesquisa de campo, salientamos que o mesmo foi submetido ao 
comitê de ética de pesquisa do Centro Universitário de Volta Redonda, sendo aprovado sob o registro - 
CAAE 66153617.3.0000.5237. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Teoria Ator-Rede; Rede Sociotécnica; Educação Física. 
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PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA, RISCO CALCULADO E EDUCAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL NO COTIDIANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA FEDERAL 

Cassio Martins – UniFOA 

INTRODUÇÃO  

Nas �ltimas décadas, o esporte tornou-se o conte�do hegem�nico das aulas de Educação 

Física (EF), ainda que apenas algumas modalidades esportivas sejam eleitas pelos professores 

(BETTI, 1999). Poli et al (2012) confirmam tal panorama, observando que as aulas de Educação 

Física na escola se desenvolvem, predominantemente, a partir dos esportes com bola (voleibol, 

basquetebol, futebol e handebol).  

No presente estudo importou discutir as relações entre as Práticas Corporais12 de Aventura, 

os cuidados com as normas de segurança e a Educação Socioambiental. Tal proposição emergiu da 

possibilidade do enriquecimento dos conteúdos da EF por meio de aproximações dos(as) estudantes 

com o meio ambiente, sua socialização e sua identificação como membro de um grupo. 

Pensando em diversas questões que cercam as Práticas Corporais de Aventura, Almeida e 

Gáspari (2014) mencionam que a referida prática permite abordar a temática da Educação 

Ambiental, pois possibilita um trabalho interdisciplinar. Isso poderia ser citado como um dos 

ganhos da inserção do conteúdo na Educação Física escolar. 

Nessa direção, Tahara e Darido (2015, p. 57) consideram que a Prática Corporal de 

Aventura constitui-se como uma proposta que favorece a abordagem da temática do meio ambiente, 

pois apresenta diversas possibilidades “junto aos alunos durante o desenvolvimento das aulas, tais 

como a questão relacionada à Educação Ambiental, a educação para o lazer em contato com a 

natureza, entre outras possibilidades”. 

Nessa toada, tratamos nesse estudo do Montanhismo, definido pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, a ABNT, como atividade de caminhada ou escalada praticada em ambiente de 

montanha. Inicialmente, é necessário o entendimento de risco calculado, visto que Costa (1999) 

entende que, o risco calculado explode no fascínio pela vertigem, propiciando um tipo de 

 
12 No presente estudo, vamos adotar a terminologia práticas corporais de aventura (PCA), no intuito de “dar um sentido 
mais sistematizado a esse conjunto de conhecimentos que, espera-se, seja incluído mais frequentemente em propostas 
escolares, sendo que as PCA podem ocorrer tanto no meio urbano ou diretamente na natureza” (TAHARA; DARIDO, 
2016, 114). 
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embriaguez e um domínio de seus efeitos; para a autora, é a possibilidade de ocorrência da situação 

perigosa, a probabilidade de tal ocorrência e das suas consequências. Eis, portanto, sua relação 

direta com o conceito de segurança, a “isenção de riscos inaceitáveis de danos” (ABNT, 2006, p. 2).  

As Práticas Corporais de Aventura estão pautadas por emoções estabelecidas por sua relação 

com o risco, o que de fato é reduzido ao mínimo com o uso de equipamentos adequados e 

obediência aos procedimentos e normas de segurança.  

Santos (2013, p. 70) também nota que os riscos, a incerteza, o contato com o meio ambiente 

e os equipamentos podem contribuir com a Educação Física Escolar pelo prazer que tal prática 

corporal proporciona aos estudantes, permitindo ao praticante “confrontar-se consigo e assim 

superar limites, vencer desafios, ultrapassar barreiras, não possuindo limitação de tempo, espaço, 

idade e sexo”. Portanto, a Prática Corporal de Aventura pode estar relacionada à temática 

socioambiental sob as prerrogativas do risco calculado.  

METODOLOGIA 

A pesquisa de campo foi realizada a partir da implementação de um processo de 

aprendizagemensino (ALVES, 2003) que teve a Prática Corporal de Aventura (Escalada e Rapel) 

como conte�do das aulas de Educação Física. 

A referida ação se desenvolveu no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro, campus Volta Redonda - IFRJ-VR com trinta e três estudantes do 4º período do Curso de 

Automação Industrial.  

Cabe salientar que a opção pela pesquisa na referida unidade educacional se deve pela 

intervenção pedagógica no âmbito das Práticas Corporais de Aventura, que já se desenvolve na 

referida instituição desde 2009, articulada a discussão de Educação Socioambiental. 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – PROPOSTA DE APRENDIZAGEMENSINO 

O processo de aprendizagemensino13 instaurado na referida instituição se desenvolveu em 

oito aulas/encontros, sendo dois em formato de visitas técnicas (Pedra da Gávea e Pão de Aç�car).  
 

13 O uso da grafia a partir da junção de palavras se deve pela tentativa de ruptura com a racionalidade moderna, pois 
conforme nos ensina Alves (2003) a ciência moderna opera a partir da dicotomização: natureza/cultura; saúde/doença; 
sujeito/objeto, dentre outras. Desse modo, no presente artigo serão utilizados outras junções de palavras conforme 
disposto: sujeitospraticantes, usarfazer, além de aprenderensinar, que são invertidos, já que ninguém ensina se não 
aprendeu antes (ALVES, 2003, p. 66). 
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Considerando a preocupação central do estudo - normas de segurança e educação 

socioambiental -, o processo de aprendizagemensino foi estruturado na intenção de desenvolver os 

conhecimentos das referidas normas e das técnicas para uso dos equipamentos de segurança no 

Montanhismo enredado aos saberes socioambientais, no intuito de promover a inserção segura 

dos(as) estudantes nas trilhas da Pedra da Gávea e Pão de Aç�car.  

Assim, na primeira aula, conceituamos a noção de risco, de perigo, além de debatermos as 

possibilidades de acidentes em nosso cotidiano, bem como o impacto de nossas ações para o meio 

ambiente.  

Na segunda aula apresentamos aos estudantes a proposta de trabalho: o Montanhismo; as 

normas da ABNT – Turismo de Aventura e Informações Mínimas Preliminares a praticantes de 

aventura. No intuito de exemplificar, realizamos a exposição de detalhes das visitas técnicas 

propostas utilizando um vídeo sobre as Normas de segurança, Montanhismo e Escola (MARTINS, 

2016). 

Na terceira aula, a prática do Slackline foi a centralidade da aula. A intenção foi 

proporcionar o deslocamento do apoio e da incerteza e o cuidado com o uso desse equipamento no 

ambiente.  

No quarto encontro, apresentamos aos estudantes os equipamentos de segurança e os modos 

de utilização. A quinta aula se desenvolveu por meio da prática da escalada esportiva, realizada em 

um muro de escalada artificial na unidade do SESC, em Barra Mansa.  

A sexta aula transcorreu com a prática de rapel realizada na Pedreira Pombal 

(aproximadamente 30 metros), na cidade de Barra Mansa. Nesse momento tivemos a intenção de 

criar ambiências entorno do uso do equipamento de segurança, bem como o cuidado no 

deslocamento no interior da trilha.  

No sétimo encontro realizamos nossa primeira visita técnica: o Costão do Pão de Aç�car e, 

por fim, o oitavo encontro com a visita ao Parque Nacional da Floresta da Tijuca. 

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Cabe ressaltar que a visita técnica, neste estudo, é concebida como espaços de produção da 

experiência (LARROSA, 2002) e, em decorrência como um locus de construção de conhecimento, 

visto que possibilita a aplicação dos conte�dos adquiridos no processo de aprendizagemensino. 
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Outro aspecto importante a ser ressaltado é a concepção de sujeito da pesquisa: 

consideramos que sujeitos das pesquisas com o cotidiano (FERRA�O, 2007, p. 74). são “todos 

aqueles que, de modo mais visível ou mais sutil, deixam suas marcas nesse cotidiano”. Portanto, os 

sujeitos mencionados são os(as) estudantes da referida instituição somados a dois professores de 

Educação Física e dois estagiários. � importante frisar duas questões metodológicas relevantes: 

primeiro, foram entrevistados onze estudantes cuja participação se deu voluntariamente. Segundo, 

para apresentação dos dados da entrevista, na intenção de preservar a identidade dos estudantes, 

optamos em utilizar a nomenclatura discente 01, discente 02 e assim sucessivamente.  

Na linha de pensamento aqui adotada, o cotidiano é concebido como um campo de estudo, 

não podendo “ser reduzido à rotina, e/ou a mesmidade no sentido dos recursos a práticas que, por 

rotineiras, seriam adversas à inovação” (CARVALHO, 2010, p. 17).  

No intuito de produzir os dados da pesquisa, utilizamos a entrevista focalizada (GIL, 2008). 

Para o autor, a entrevista focalizada tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre algum 

tipo de experiência. Nesta linha de pensamento, Gil (2008, p. 112) ressalta que esse tipo de 

entrevista “é bastante utilizada com grupos de pessoas que passaram por uma experiência 

específica, como assistir a um filme, presenciar um acidente etc”. No caso deste trabalho, trata-se da 

prática do Montanhismo (escalada).  

A entrevista se desenvolveu por meio de três perguntas, dispostas a seguir: a) Como o vídeo 

e as aulas auxiliaram na prática da Escalada e do Rapel? b) Quais os conte�dos apreendidos durante 

as aulas? c) Quais os cuidados que se deve ter com o meio ambiente ao praticar o Montanhismo?  

Considerando a necessidade de apreender as impressões dos estudantes sobre o processo de 

ensino e aprendizagem do Montanhismo, na realização das entrevistas foram utilizados o 

equipamento C�mera GoPro HD Hero 3 Edition Adventure, e para captação do áudio, um 

microfone de lapela acoplado a um notebook Inspiron 15-série 5000.  

O projeto foi submetido ao Comitê de �tica em Pesquisa do Centro Universitário de Volta 

Redonda e aprovado sob o parecer n�mero 35233214.3.0000.5237.  

RISCO CALCULADO E NORMAS DE SEGURANÇA  

Considerar que a noção de risco calculado emerge de uma dimensão fenomênica exige que 

se adentre em um mundo cuja referência é simbólica, pois conforme discute Costa (2000), o 

praticante não é um suicida, mas um sujeito que busca a incerteza, os deslizamentos, a imersão, a 
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verticalidade, dentre outros fatores que estão para além da segurança das quadras e da fixidez do 

solo.  

Nesta linha de pensamento, é importante perceber que lançar mão da ousadia e da 

transgressão do espaço requer maior domínio da técnica e da segurança a serem utilizadas na prática 

do Práticas Corporais de Aventura, não havendo espaço para negligência, inabilidade técnica e falta 

de atenção. Não estamos aqui defendendo que neste tipo de prática esportiva não haja a existência 

do imprevisto e da incerteza, mas o que estamos enfatizando é a necessidade do cálculo rigoroso do 

planejamento e das probabilidades de acidentes.  

Diante do exposto, é importante salientar que são as normas de segurança que nos 

permitiram o levantamento dos riscos e das possibilidades de acidentes para uma prática esportiva 

segura.  

As narrativas dos(as) estudantes do IFRJ-CVR apresenta sinais (GINZBURG, 1989) sobre a 

import�ncia do domínio da técnica para a prática do referido esporte na escola:  

Discente 01: Nós conseguimos ver um pouco de como funciona as práticas de 

segurança. Temos que ter cuidado com o nosso equipamento, tem que ter um 

embasamento teórico para você poder fazer a utilização deste equipamento.  

Discente 10: Existe uma série de condutas a serem respeitadas para que possamos 

fazer uma prática segura, aprendemos uso correto da cadeirinha, do mosquetão, back 

up e equalização. 

Discente11: Existem várias formas de utilização dos equipamentos e devemos sempre 

usar da forma correta para minimizar a ocorrência de possíveis acidentes. 

As narrativas da pesquisa revelam a import�ncia no domínio da técnica para que se possa 

praticar o Práticas Corporais de Aventura. Mas como propiciar estes conhecimentos sem 

capacitação e vivência do professor? O trabalho de Luiz et al. (2011) relaciona à noção de risco 

calculado nas aulas de Educação Física e nas atividades extracurriculares. Os autores consideram a 

relev�ncia da ação educativa, pois percebe que os jovens e crianças, nesta modalidade esportiva, 

possuem maior autonomia de movimentos.  

Outro aspecto evidenciado pelo autor foi a relação da prática com os valores cooperativos 

entre seus praticantes. O trabalho trata ainda da preocupação quanto à prevenção de problemas que 

podem ocorrer em relação aos acidentes, fato este que permite perceber que, apesar do estudo não 

apresentar as normas de segurança necessárias à referida prática esportiva, pelo menos ressalta que 

o professor deve ter cuidados com possíveis acidentes.  
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As entrevistas com os estudantes do IFRJ-CVR que participaram das aulas sobre 

Montanhismo revelam outras pistas sobre o risco calculado:  

Discente 01: (...) sempre tomar cuidado para ver se de fato o equipamento está dentro 

do tamanho do seu corpo. Na prática do Top Rope, que é a técnica do Rapel, onde 

outra pessoa te auxilia na segurança, conseguimos ver que quando estamos praticando 

o esporte com uma outra pessoa, voc� n�o depende s� de voc�... e sim também do 

seu parceiro que está ali ajudando na sua segurança para você praticar o esporte da 

melhor forma possível.  

Discente 08:gostei da emoção de subir gosto da adrenalina, foi bom eu estava bem 

seguro para fazer a seguran�a dos meus amigos as técnicas ensinadas foram bem 

uteis e senti segurança na hora que estava fazendo.  

Discente 12: As aulas nos possibilitaram a superar o medo devido ao respeito das 

normas de segurança, devemos realizar vários ajustes que são individuais em relação a 

cada um, o meu conceito mudou com relação ao esporte depois que passei a conhecer.  

As narrativas revelam indícios do risco calculado (COSTA, 2000), pois os(as) estudantes 

mencionam os cuidados técnicos que se deve ter para evitar acidentes no momento da prática do 

Rapel. Fica evidenciado o conhecimento da técnica pelo aluno quando ele a identifica pelo nome, 

Top Rope e descreve a forma como ela é executada. O depoimento dos(as) estudantes do IFRJ 

revela tais aprendizagens:  

Discente 02:  

Na primeira vez eu fui tentar achar meu próprio caminho sem prestar muita atenção..., 

de qualquer maneira. Só que se você prestar atenção nos conselhos que o professor dá 

no caminho mais fácil e nos apoios melhores a escalada se torna mais fácil bem mais 

divertida e você se sente mais seguro... Na primeira vez fui até a metade do muro de 

escalada, fiquei com certo medo quando cai não quis subir mais, mas quando prestei 

atenção nos meus amigos vi que as informações dadas pelos professores realmente 

funcionam e consegui chegar até o topo... A orientação dos professores e a utilização 

dos equipamentos faz você sentir que é uma prática segura isso faz com que você 

queira tentar outra vez... (Entrevista concedida em 05/11/2015).  

Discente 03:  

Nas aulas foram explicados todos os equipamentos e como funcionam as normas e os 

órgão responsáveis pelos equipamentos então você fica seguro em relação a isso sabe 

que a cadeirinha e o mosquetão não vão soltar as práticas de tirolesa e Tope Rope 
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essas experiências vivenciadas na escola ajuda a entender a sensação na hora de fazer 

a prática de escalada e ter segurança quando a realiza para outra pessoa quando você 

está lá em cima você sabe que se cair o equipamento vai te segurar e você não vai se 

machucar (Entrevista concedida em 05/11/2015.  

Encontramos no depoimento supracitado, indícios de uma pedagogia que utiliza o risco 

calculado e as normas de segurança como um conhecimento para a prática do Esporte de Aventura, 

pois o(a) estudantes busca a superação do medo em dois procedimentos: na orientação do professor 

e na utilização correta dos equipamentos. Dessa forma, usa a noção de risco calculado ao perceber a 

possibilidade do acidente, mas supera tal perigo com as informações técnicas que obteve.  

Um aspecto relevante a ressaltar foi a maneira como o(a) estudante ‘usa’ as informações que 

lhe chegam dando um consumo próprio (CERTEAU, 2011), pois ao perceber que em uma tentativa 

não obteve êxito, reelabora as informações e a partir da experiência dos(as) outros(as) 

companheiros(as) decide refazer o seu percurso à sua maneira, estabelecendo um diálogo com sua 

primeira vivência, utilizando as experiências dos colegas, as informações técnicas adquiridas em 

aula e as orientações do professor. 

No que pese às questões socioambientais, Alves (2009) considera fundamental a obtenção 

dos conhecimentos técnicos, no intuito de evitar impactos significativos nas Unidades de 

Conservação. 

Outro aspecto importante que emerge no depoimento e estabelece um diálogo com a 

pesquisa supracitada (LUIZ et al., 2011) são os valores desenvolvidos pelo esporte mencionado, 

pois os autores mencionam os valores cooperativos como um aspecto significativo entre os jovens e 

os adolescentes, e na entrevista o aluno do IFRJ reitera a necessidade da relação de 

interdependência entre seus praticantes. 

No que pese a formação de educadores ambientais, Guimarães (2011, p. 28) afirma que, 

“estimular a percepção e a fomentação do ambiente educativo como movimento” é fundamental, 

visto que, amplia o modo como o estudante se relaciona com o mundo: “a relação do um com o 

outro, do um com o mundo. A educação se dá na relação”. 

Com relação aos aspectos que mobilizam os(as) estudantes à realização das práticas de 

aventura, Ferreira (2012) salienta que o referido conteúdo estimula os estudantes por meio das 

sensações de prazer, incerteza, desafio e diversão, que emergem na presente pesquisa nas palavras e 

expressões: “legal”, “emocionante”, “desafio”, “frio na barriga”, “que acontece em lugares altos”, 

dentre outros.  
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Nessa direção, Balbino et al. (2012) ao discutir os fatores motivacionais para a aderência a 

prática da escalada esportiva, salienta que a superação de desafios e transgressão dos próprios 

limites, sejam eles físicos ou psicológicos, estão na centralidade das razões que levam os(as) 

praticantes a tal ação.   

Em relação aos trabalhos de Ferreira (2012) e Balbino et al. (2012) percebemos que as 

Práticas Corporais de Aventura se aproximam da perspectiva de Le Breton (2012). Para o autor, 

existem quatro figuras antropológicas que se cruzam na caracterização da conduta de risco: ordálio, 

sacrifício, ausência e confronto. Cabe ressaltar que as referidas figuras não são excludentes entre si, 

mas complementares.  

Para o autor, o ordálio é um comportamento que emerge da necessidade de se entregar a 

uma prova pessoal para testar a legitimidade da vida, que em decorrência dos laços sociais ainda 

não foi possível experimentar: “Ele interroga simbolicamente a morte, e pelo fato de sobreviver 

garante o valor de sua existência” (LE BRETON, 2012, p. 35). Le Breton ressalta que o jovem 

“sacrifica uma parte de si para salvar o que considera essencial” (ibid., p. 35). As escarificações, a 

anorexia, as m�ltiplas formas de adicção, como a toxicomania, são exemplos deste comportamento.  

A ausência é um comportamento que busca o apagamento. Exemplos são a adesão cega a 

uma seita, a fuga da realidade por meio de drogas ou outros produtos, a busca do coma, e não mais 

das sensações causadas pelas subst�ncias.  

Por fim, o confronto é um comportamento de embate com outras pessoas, por intermédio de 

atos violentos, atitudes que evidenciam a ausência de limites e de respeito às regras sociais.  

Nesta linha de pensamento, as condutas de risco são simbolicamente ações que buscam 

afastar a pessoa da “impotência para tornar-se novamente ator de sua própria existência” (ibid., 36). 

Considerando tais pressupostos, talvez possamos compreender a motivação dos adolescentes por 

este tipo de prática corporal, pois é por meio do contato com o perigo que o estudante descobre 

potencialidades ainda não vislumbradas por ele em seu cotidiano.  

Diante do exposto, retomo a discussão de Guimarães (2011), sobre a formação do educador 

ambiental que reproduzo a seguir: “Exercitar a emoção como forma de desconstrução de uma 

cultura individualista extremamente calcada na razão e a construção do sentimento de 

pertencimento ao coletivo, ao conjunto, ao todo, representado pela comunidade e pela natureza” (p. 

28). 
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Discente 11: No morro da Urca onde haviam lugares que a subida era difícil e ajudar 

os amigos tornou-se necessário, além da parte de incentivo, motivação, ajuda na água, 

muita água. 

Discente 12:Uma hora na visita técnica, no Morro da Urca, apareceram os micos, e 

dei a dica a minha colega para esconder a comida e ficar parada e calma, para não 

assustá-los. 

Para finalizar, gostaríamos de ressaltar que, em várias oportunidades momentos os(as) 

estudantes se depararam com situações onde a incerteza e a insegurança provocaram o agir 

coletivamente, necessitando do outro (solidariedade) para conseguir superar os desafios encontrados 

no ambiente, obrigando-os a romper com uma lógica individualista. Cabe ainda mencionar, que em 

nenhum momento houve direcionamento de qualidade ou vigor físico, mas de características de 

ajuda mútua, onde o objetivo era que todos chegassem no ponto desejado e contemplassem as 

nuances do ambiente trilhado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo das narrativas produzidas no decorrer da experiência social apresentada e do 

objetivo estabelecido pela pesquisa - discutir as relações entre as Práticas Corporais de Aventura, os 

cuidados com as normas de segurança e a Educação Socioambiental -, consideramos que: Primeiro, 

as Práticas Corporais de Aventura, mais especificamente o Montanhismo, promove outras 

aprendizagem para além daquelas produzidas pelos esportes tradicionais; Segundo, as referidas 

ações educativas alteram significativamente o currículo da Educação Física na escola, promovendo 

aulas motivantes para os estudantes, pois ampliam os conteúdos para além das fundadas nos 

esportes tradicionais; Terceiro, ao considerar a ampliação de conteúdos da EF, a partir das práticas 

de aventura, o fator motivacional pode contribuir para a diminuição das ausências nas aulas, 

favorecendo uma efetiva participação durante as atividades e, permitindo que os estudantes 

construam outros sentidos e significados para os conte�dos da disciplina de EF; Quarto, 

considerando o recorte estabelecido no percurso metodológico dessa investigação, ficou evidente 

que, os professores de Educação Física precisam dominar a competência técnica para desenvolver 

as atividades, visto que, o domínio do manuseio dos equipamentos, permite aos estudantes realizar 

as ações de montanhismo na direção do risco calculado. 

Por fim, gostaríamos de destacar que as Práticas Corporais de Aventura, especificamente o 

Montanhismo, contribuiu para o desenvolvimento de atitudes cooperativas e solidárias, valores 
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fundamentais para quem pretende trabalhar com a Educação Socioambiental e os valores que 

rompem com viés individualista e que concebe o ser humano como desvinculado do ambiente. 
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Resumo 

A presente pesquisa possui como centralidade as ações educativas desenvolvidas na disciplina de 
Educação Física com estudantes do curso de Automação Industrial do Instituto Federal do Rio de 

Janeiro campus Volta Redonda. A referida pesquisa objetivou discutir as relações entre as Práticas 

Corporais de Aventura, os cuidados com as normas de segurança e seus desdobramentos na 
problematização de uma possível Educação Socioambiental. O estudo visibiliza uma sequência 
pedagógica promovendo a aproximação às técnicas de escalada e montanhismo e, simultaneamente, as 
noções de risco calculado, incerteza e os pressupostos da educação socioambiental. No que pese ao 
arcabouço metodológico, a pesquisa está enredada aos pressupostos teóricos-epistemológicos dos 
Estudos do Cotidiano, tendo a entrevista focalizada como instrumento no intuito de produzir os dados 
da pesquisa. Os dados da investigação revelam que: As Práticas Corporais de Aventura ampliam o 
cenário dos conteúdos possíveis a serem ministrados na escola; As referidas ações permitem a 
estruturação de aulas que superem a lógica dos esportes tradicionais, tornando-se mais prazerosa; Por 
fim, as Práticas Corporais de Aventura, contribuíram para o desenvolvimento de atitudes cooperativas e 
solidárias, valores fundamentais para o enfrentamento das questões socioambientais, visto que, 
rompem com viés individualista, característico da sociedade capitalista. 

Palavras-chave: Educação ambiental. Cotidiano. Aventura.  
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Resumo 

Neste painel, apresentamos três experiências de educação ambiental relacionadas à alimentação, 
desenvolvidas em escolas públicas do Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ) e Juiz de Fora (MG). No Rio de 
Janeiro, uma professora de Ciências de uma escola federal desenvolve projeto de hortas escolares, 
discutindo questões relativas a hábitos alimentares, consumo, produção de alimentos e biodiversidade. 
As atividades foram produzidas em parceria com um projeto de extensão da UFRJ e outro da própria 
escola. Um desafio apontado é a criação de espaços para estas discussões no currículo de Ciências do 
ensino fundamental, visto que a alimentação é quase ausente nos conteúdos e objetivos propostos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em Juiz de Fora, um projeto de extensão e pesquisa que 
envolve investigação e formação sobre os usos pedagógicos de hortas escolares sinaliza que, nas escolas 
investigadas na pesquisa, há ausência de um viés contra hegemônico na construção discursiva da 
educação ambiental, levando ao apagamento de lutas e conflitos socioambientais. Na extensão, é 
desenvolvido um trabalho de formação docente que, articulado a movimentos sociais ligados à 
agricultura urbana de base agroecológica, promove discussões sobre agroecologia, conflitos 
socioambientais e consumo. Em Niterói, uma pesquisa de mestrado buscou compreender de que 
formas a cultura do consumo pauta hábitos alimentares de crianças de uma escola de Educação Infantil 
e as mediações realizadas pela instituição. A temática se mostrou bastante presente nos projetos 
pedagógicos e práticas alimentares da escola. Destacamos, no painel, a relevância da inclusão da 
alimentação nos currículos escolares, articulando questões de saúde, ambiente, direitos humanos, 
soberania alimentar, biodiversidade e agroecologia. Outro destaque é o diálogo de saberes promovido 
por projetos de extensão e pesquisa em educação ambiental junto às escolas parceiras, identificando 
necessidades e lacunas e oferecendo formação para seus docentes.  

Palavras-chave: alimentação; educação ambiental; hortas escolares; consumo.  

CONSUMO E ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

Jaqueline Damaceno Ribeiro – FME Niterói/RJ 

Maria Jacqueline Girão Soares de Lima – UFRJ  

INTRODUÇÃO 

Este texto apresenta reflexões a respeito do trabalho pedagógico desenvolvido por uma 

escola pública de educação infantil quanto à temática da alimentação, a partir do trabalho de campo 

realizado em uma pesquisa de mestrado. A investigação teve como perguntas/questões: 

i. De que formas os hábitos alimentares das crianças são pautados pela cultura do 

consumo? 

ii. Como a escola lida com a relação entre consumo e alimentação? 

iii. Quais estratégias pedagógicas são adotadas pela escola para promover ou 

problematizar o consumo de alimentos industrializados na educação infantil?  
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iv. No que diz respeito à alimentação, em que medidas as atividades pedagógicas 

reproduzem as concepções da cultura do consumo e/ou representa um movimento de 

resistência? 

O recorte que trazemos focalizou as práticas pedagógicas em relação à alimentação 

observadas na escola em que foi realizada a pesquisa de campo. A alimentação é aqui percebida por 

seus significados sociais e culturais do consumo de comida e práticas alimentares (CARNEIRO, 

2003).  Desta forma, nosso olhar se voltou para observar momentos em que as crianças se 

alimentavam, assim como outras atividades presentes na rotina da escola. 

A pesquisa foi realizada com uma das turmas de educação infantil que atendia 15 (quinze) 

crianças de 3 a 5 anos de idade e reuniu observações, relatos das crianças, entrevistas com as 

professoras e com a gestora da escola no ano de 2018. A turma observada foi nomeada Grupo 

Estrela1e tinha como professoras Renata, Tainara e Joelza. As professoras em questão foram 

entrevistadas individualmente, assim como a gestora Roberta. Os dados produzidos a partir das 

observações da rotina pedagógica dos alunos, os relatos das entrevistas e o material coletado na 

escola nos trouxeram novos olhares para a temática da alimentação, focalizando o papel da escola 

na construção de hábitos alimentares e na discussão de questões como a cultura do consumo e seus 

impactos sobre as práticas alimentares das crianças. 

A ALIMENTAÇÃO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS  

Logo no primeiro dia de pesquisa em campo, nos deparamos com uma turma que tinha 

como projeto pedagógico a temática da alimentação. Uma das professoras da turma nos falou sobre 

os alunos, os horários, o cotidiano e o trabalho daquele grupo com esta questão no primeiro 

semestre de 2018. O projeto mencionado pela professora envolveu uma atividade que consistiu na 

montagem de um sacolão - nomeado pelos alunos como “Frutástico” - com materiais recicláveis, 

uma banca de frutas e caixinhas para armazená-las com a ajuda dos alunos. As professoras da turma 

levavam as frutas para que os alunos as experimentassem e depois eles criavam uma espécie de 

réplica das frutas, com materiais reaproveitados (como caixas de papelão, embalagens plásticas etc.) 

para colocar na banca do sacolão. Segundo relatos da professora Renata, os alunos experimentaram 

diversas frutas durante esse projeto, dentre elas, abacaxi, limão e pitaia.  

 
1 Nome fictício para proteger a identidade das crianças investigadas.  
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Renata nos contou ainda que uma estudante do curso de Gastronomia da Universidade 

Federal Fluminense estava desenvolvendo um projeto com as crianças do Grupo Estrela, no qual 

preparava receitas veganas e vegetarianas. Foram preparados: bolo de cenoura, bolo de chocolate 

com abobrinha, sorvete de banana, hambúrguer de feijão, cupcake de omelete, picolé de água de 

coco com frutas em pedaço, pizza de couve-flor e um biscoito de coco nomeado biscoito de coco do 

Davi, um aluno da turma ‒ cuja receita foi enviada por sua mãe ‒ e pão de beijo, uma espécie de 

pão de queijo com polvilho e batata. As receitas foram expostas na mostra pedagógica da escola e, 

segundo a professora Renata, foram bastante aceitas pelas crianças, que experimentaram todas as 

preparações.  

Renata também mencionou que alguns estudantes de graduação em Educação Física 

realizaram uma atividade relacionada à alimentação com a turma. Num primeiro momento, os 

graduandos escolheram uma fruta com as crianças, que, de acordo com o voto da maioria, foi o 

morango, e posteriormente eles levaram produtos industrializados que tinham sabor morango, como 

um pó para aromatizar o leite, biscoito recheado e gelatina para mostrar que, embora sejam 

identificados como tendo sabor morango, não são feitos com a fruta.  

 Certo dia, as crianças tinham no cardápio do almoço arroz, feijão, tomate, beterraba, agrião 

e frango.  No refeitório, observamos uma mesa com 4 meninas que reclamavam do cardápio e 

afirmavam adorar miojo. Essa conversa nos sugeriu que alimentos industrializados causam um certo 

fascínio aos paladares de algumas crianças. A propósito, miojo é uma marca de macarrão 

instantâneo e isso reforça a ideia de Contreras e Gracia (2011) quando citam que “as crianças do 

século XXI já não aprendem a ‘gravar’ seus alimentos, mas apenas a identificá-los comercialmente” 

(p. 398). Sobre esse fato, refletimos sobre a cultura do consumo e o quanto esta pauta os hábitos 

alimentares das crianças na contemporaneidade. 

 Entendemos que, como a infância é uma construção social historicamente produzida na 

contemporaneidade, a cultura do consumo, através do marketing e da mídia ‒ que coloca as crianças 

em posição de centralidade por suas potencialidades como consumidoras e por afetarem as decisões 

de compra de suas casas ‒, constitui as experiências da infância, que se relacionarão até mesmo à 

formação de seus hábitos alimentares. Quanto às escolhas alimentares da turma investigada, 

percebemos que o feijão e o arroz são bem aceitos, o que reforça o pensamento de Mello (2017) no 

que diz respeito à capacidade das crianças assimilarem as bases da cultura alimentar que as 

circundam. Feijão e arroz são alimentos presentes nas 5 regiões brasileiras, uma composição que 
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representa a cultura alimentar brasileira e considerada uma combinação importante para a saúde 

pelo seu teor nutricional.  

Durante a observação, percebemos que as conversas das crianças durante as refeições 

reforçam a importância de que elas se alimentem coletivamente e que os momentos de 

experimentação de novos alimentos se tornam uma construção coletiva, como mostra o diálogo 

abaixo. 

‒ Gabriel, experimenta o brócolis. Tem um tempão que você tá enrolando e não come! 

E tem que comer verdinho, pra ficar forte e crescer! (Allana, 5 anos) 

‒ Tá bom, hoje vou comer! (Gabriel, 4 anos) 

No caso desta aluna “incentivadora”, uma das estagiárias da turma relatou que ela não comia 

quase nada quando ingressou na escola aos três anos de idade, e que, após o incentivo das 

professoras para que experimentasse os alimentos que rejeitava e na interação com outras crianças, 

raramente deixava de comer algo oferecido. 

A respeito dos hábitos alimentares da turma, a professora Tainara mencionou que se trata de 

uma construção que começa no início do ano e se fortalece a cada dia, a partir do estímulo para que 

experimentem coisas novas e aumentem a quantidade de comida. “Tem criança que no início do 

ano não comia nada, só comia arroz, e agora come arroz, feijão, brócolis, isso e aquilo, e aos 

poucos a gente vai construindo isso com eles”. Joelza avalia que a alimentação das crianças é boa e 

que a maioria come todos os alimentos oferecidos, ressaltando que as frutas são sempre bem 

aceitas. A professora ressalta o fato de as crianças poderem escolher o que querem comer, o que 

favorece a experimentação de novos alimentos. 

As crianças mais velhas incentivavam a experimentação de alimentos “novos” e menos 

aceitos às crianças mais novas e, como no refeitório não havia uma disposição obrigatória dos 

mesmos, percebemos que muitas vezes eles se sentavam com colegas diferentes e isso trazia à tona 

algum tipo de disputa que consideramos benéfica, como: você precisa comer brócolis pra ficar 

grande como eu! Você precisa comer tomate pra ir pro colégio quando fizer 6 anos. 

Nos momentos das refeições, as crianças estavam sempre acompanhadas de uma professora 

e de uma estagiária.  Ambas participavam do processo de levar as crianças ao refeitório, de estar por 

perto no momento em que escolhiam os alimentos que desejam e mantinham um certo diálogo para 

que experimentassem aquilo que não tinham colocado no prato (no caso do almoço), sugerindo que 
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ficassem atentos à quantidade, porque precisavam que aquela refeição os alimentasse, mas que 

também não houvesse desperdício.  

Percebemos que a forma como a professora e a estagiária incentivavam a experimentação de 

novos alimentos, principalmente no momento do almoço, era marcada pelo afeto e pelo respeito à 

autonomia das crianças em suas escolhas. Algumas vezes utilizavam estratégias para que eles 

pudessem refletir sobre o alimento e os benefícios que trazem à saúde, sobre a necessidade de nos 

alimentarmos corretamente e até mesmo associar um personagem que é forte fisicamente porque 

come brócolis, mas nunca notamos nenhum tipo de autoritarismo e sim muita sabedoria na forma de 

dialogar. 

Em tempo, a infraestrutura disponibilizada aos alunos para as refeições também reforça 

nossa percepção de que a alimentação era tida como elemento central do trabalho pedagógico da 

escola. No refeitório havia uma mesa grande com altura compatível à faixa etária atendida e nela 

ficavam dispostos os alimentos, assim como pratos e talheres, para que as crianças os visualizassem 

e se servissem sozinhas. Nesse momento, elas escolhiam aquilo que desejavam comer, o que reforça 

o incentivo à autonomia, como proposto no Projeto Político Pedagógico da escola.  

Ressaltamos que as crianças eram incentivadas a experimentarem alimentos que não 

colocavam no prato. Deste modo, entendemos que a convivência com outras crianças e as 

mediações realizadas pela escola podem fazer com que novos hábitos alimentares sejam adquiridos, 

seja através do incentivo das crianças entre si ou das professoras da turma. Na turma investigada, às 

vezes este incentivo aparecia através de falas, outras porque a criança percebeu que uma criança 

mais velha e muitas outras estavam experimentando novos alimentos, funcionando como um 

estímulo.  

Os momentos de observação das refeições e uma análise dos cardápios dos alimentos 

oferecidos aos alunos durante todo o período da pesquisa de campo nos levaram a refletir sobre a 

circulação de produtos industrializados na escola. Conforme observado e de acordo com o relatado 

pela professora Tainara, naquele espaço as crianças consumiam poucos produtos deste tipo; no 

entanto, a professora Joelza opinou que esta oferta poderia ser melhorada, principalmente quanto ao 

suco, que era industrializado. Sobre este tópico, percebemos um incômodo por parte da gestora 

Roberta, que não considerava ideal o consumo de sucos industrializados por não oferecerem o 

“gosto” da fruta natural.  

As crianças da escola investigada não podiam levar nenhum produto de casa. Esta era uma 

regra que, segundo a professora Tainara, era constantemente burlada. Alguns alunos levavam 
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alimentos na mochila, mas não podiam abrir e comer na escola. A exceção se aplicava às festas, 

mas havia uma norma de alimentos que poderiam ser levados nesses momentos. Segundo relato da 

gestora Roberta, as únicas crianças que podiam levar alimentos para a escola, em dias comuns, 

eram as que tinham restrições alimentares. Mas não eram as crianças que levavam e sim os pais, em 

acordo com a nutrição da escola, tentando fazer uma substituição mais próxima possível do 

cardápio oferecido aos outros alunos.  

Nas festividades na escola era vetada a entrada de refrigerantes, mas mate e sucos de caixa, 

que também são industrializados, eram permitidos. De acordo com relatos das professoras 

entrevistadas, esses momentos, por mais que tivessem algumas regras, eram entendidos como fuga 

do cotidiano.  Assim, havia a possibilidade de que, neles, outros alimentos pudessem ser 

consumidos. Nesses tipos de evento, é colocada uma lista na recepção com sugestões de alimentos 

para as famílias. Os itens dessa lista não atendem a um critério nutricional, é apenas um critério 

adotado para que haja uma variedade de alimentos nas festas. 

A gestora nos contou ainda que a realização de festas de aniversário na escola permeou 

diversas discussões pedagógicas, até que se chegou a um consenso de permitir sua realização, desde 

que fosse levado em consideração que o aniversário deveria ser um momento de partilhar um 

lanche. Segundo as entrevistadas, algumas famílias levavam a proposta mais a sério, outras 

burlavam.   

 Quanto à restrição da entrada de produtos processados e ultraprocessados na escola, a partir 

da observação do cotidiano da instituição e da análise do cardápio das refeições, percebemos que 

alguns alimentos da categoria processados e ultraprocessados – retiradas do Guia Alimentar para a 

População Brasileira (BRASIL, 2016) –, tais como achocolatados, suco de caixa, margarina, 

biscoito tipo maisena e biscoito tipo cream cracker eram oferecidos. Ou seja, não se vetava a 

entrada desses produtos, o que pode estar relacionado a problemas como falta de profissionais na 

cozinha e escolha restrita de alimentos por parte de uma instituição à qual a escola estava vinculada 

e que fazia a compra do que seria oferecido na escola. 

 No que diz respeito à presença de alimentos in natura (como frutas, legumes e sucos 

naturais) e pouco processados, percebemos que, de maneira geral, a oferta era significativa. As 

crianças tinham no cardápio frutas para os momentos de colação, embora o suco oferecido após o 

almoço fosse industrializado. A exceção quanto ao suco se aplicava em alguns momentos, mas 

também dependia do envio dos produtos por parte do setor de alimentos ao qual a escola é 

vinculada. As opções de alimentos para o almoço podiam ser consideradas naturais, pois as 
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preparações estavam sempre acompanhadas de arroz e feijão, com opções de saladas, legumes e 

verduras. Não havia oferta de alimentos fritos, apenas assados ou refogados.  

HÁBITOS ALIMENTARES E FAMÍLIA: A ESCOLA COMO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO 

ALIMENTAR 

As observações e diálogos mantidos com as crianças pontuaram a forte influência dos 

hábitos familiares na sua alimentação. As professoras entrevistadas relataram que muitas famílias se 

mostravam resistentes quanto aos alimentos que deveriam ou não ser oferecidos às crianças na 

escola, apenas porque elas não tinham determinado hábito em casa. A professora Joelza mencionou 

que muitos pais não ofereciam determinados alimentos aos seus filhos e que, quando ofereciam e a 

criança os rejeitava, eram imediatamente substituídos por outro. Para a professora, “o experimento 

das crianças tem que ser muitas vezes. Às vezes, uma única vez que a criança diz que não quer, e os 

pais dizem ‘ah, ele não gosta!’, aí já substituí por outra coisa”. 

Nas palavras de Roberta, “um fator determinante é a família, sem dúvida alguma”. A 

gestora acrescentou que a escola recebia crianças que tinham o hábito de “comer de tudo”, e assim 

seguiam. No entanto, as crianças que não tinham esse hábito em casa, podiam ou não modificá-los 

dependendo de como a família lidaria com essa questão. Muitas valorizavam a mudança de hábitos 

alimentares de seus filhos, o que, em alguns casos, possibilitou uma reeducação alimentar nas 

famílias. Roberta declarou ainda que “há crianças que tem dificuldade com a textura de uma fruta, 

que só comem alimentos ultraprocessados”.  

Nos diálogos que mantivemos com as crianças sobre o que lhes é oferecido em casa, os 

alimentos mais citados foram: batata frita, linguiça frita, miojo, hambúrguer, lasanha, farofa, arroz, 

feijão, macarrão, nuggets, frango, todinho, sorvete, pão. Nos finais de semana, os alimentos mais 

mencionados foram: hambúrguer, pizza, bolo de chocolate, brigadeiro, nuggets e refrigerante. 

Alimentos processados e ultraprocessados foram as opções relatadas pelas crianças como os que 

mais gostam, como doces, sorvete e chocolate. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que um dos desafios desta pesquisa foi articular as temáticas da infância, do 

consumo e da alimentação com foco no contexto de uma escola pública de Educação Infantil. Essas 

temáticas têm sido trabalhadas nos últimos anos, conforme identificamos a partir da revisão de 

literatura, articulando infância e consumo ou infância e alimentação - esta última sob o enfoque da 
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nutrição. Reunir estes campos, embora não seja uma tarefa fácil, se mostrou relevante para o 

entendimento da escola como um espaço de desenvolvimento integral do educando, considerando a 

centralidade dos temas consumo e alimentação. 

De acordo com Esperança (2013), as crianças têm uma longa história como consumidoras e 

como atores econômicos no sistema capitalista. No entanto, sua crescente importância na cultura 

contemporânea, regulada sob o consumo, é um fenômeno sem precedentes. A centralidade das 

crianças como alvo do marketing demarca uma mudança de rumo na cultura do consumo, na qual a 

infância, que outrora era atingida por uma estratégia de vendas através de uma aliança com seus 

familiares, agora se torna seu foco, buscando estabelecer um vínculo de lealdade às marcas de 

produtos e serviços que se prolongue por toda a vida. Como usuárias de bens e serviços, as crianças 

são capazes de controlar uma parcela da renda da família e afetarem as decisões de compra dos 

adultos (ESPERANÇA, 2013). Um de seus principais objetos de desejo recai justamente sobre os 

alimentos, que assumem centralidade no cotidiano das famílias e das escolas.    

Ao abordar o marketing de alimentos, Linn (2006) traz à tona sua relação com a mídia e os 

problemas que isso pode acarretar à vida das crianças, como obesidade, distúrbios alimentares, 

hipertensão e diabetes. A autora associa essas doenças ao tempo que as crianças passam assistindo 

TV, em jogos de computador, na internet e assistindo vídeos, além de se tornarem sedentárias, e 

argumenta que a publicidade de alimentos funciona. Acerca das técnicas utilizadas para alvejar o 

público infantil, Linn (2006) aponta que: 

Devido ao fato de a publicidade e o marketing criarem uma necessidade contínua por 

produtos, uma das mais poderosas técnicas que os profissionais de marketing da mídia 

empregam para prender as crianças é a exploração de suas aspirações. As empresas de 

marketing conduzem pesquisas com crianças projetadas para captar informações sobre 

– entre outras coisas – quem e o que gostariam de ser (p. 145). 

Um dos muitos recursos utilizados para atingir a infância por meio da publicidade está na 

utilização de personagens nas ações mercadológicas, tornando os produtos ainda mais atrativos. As 

marcas de fast food que o digam. Miniaturas de personagens são atrelados a um lanche específico e 

colecionáveis, de maneira que, para ter os 7 personagens disponíveis, é necessário adquirir 7 

hambúrgueres, 7 porções de batata frita e 7 copos de refrigerante.  

Assim, o acelerado modo de viver contemporâneo (MOMO, 2007) e os processos de 

globalização e consumo trouxeram novas possibilidades de alimentação (CONTRERAS; GRACIA, 

2009), como os lanches comprados em redes de fast food e alimentos que podem ser preparados em 
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minutos - grande parte deles sem nenhum ou com baixo valor nutricional, como é o caso dos 

nuggets, achocolatados, refrigerantes e biscoitos. Mas o feijão com arroz, marca da cultura 

alimentar do brasileiro, fonte de nutrientes, esteve presente em todas as refeições que 

acompanhamos na escola. E as crianças raramente os rejeitavam. 

Sendo a escola um espaço de coletividade, de construção social e cultural e interação, 

defendemos que a convivência de crianças com outras crianças, e também com os adultos, favorece 

a ampliação do repertório alimentar, assim como o acesso e a introdução de outros sabores, aromas 

e texturas dos alimentos. E experimentar é uma palavra-chave na infância. Experimentam novos 

alimentos, novas emoções, novas brincadeiras. Se constituem desta forma, assim como seus hábitos 

alimentares.  Como mencionado por Holland (1999), o momento das refeições em companhia de 

outras pessoas se configura como um ritual por ser uma ação que se repete, estabelecida 

antecipadamente, em ambiente coletivo e a partir de regras, de modo a compor os hábitos, 

apresentando inúmeras possibilidades de interação entre as crianças. 

 Nesse sentido, a escola investigada se mostrou um importante espaço para discutir e 

problematizar a temática da alimentação. Ao inseri-la em suas atividades pedagógicas, ao ressaltar 

que os hábitos alimentares das crianças são uma construção diária, ao dialogar com as famílias 

sobre essa questão desde a primeira reunião escolar do ano e por se preocupar em oferecer o 

mínimo possível de alimentos processados ou ultraprocessados, esta instituição demonstrou ser um 

espaço privilegiado no sentido de problematizar a cultura do consumo. A percepção de que a mídia 

e a publicidade interferem na alimentação das crianças estimula professoras, gestoras e estagiários a 

incentivá-las a experimentarem novos alimentos, dia após dia. Além de identificarem dificuldades 

na alimentação das crianças no que diz respeito a novos sabores e texturas, problematizam a 

publicidade e o uso de personagens infantis em produtos alimentícios.  

 Por fim, concluímos que as mediações da escola investigada em relação à alimentação 

também representam um importante papel na educação alimentar de seus alunos e alunas, assim 

como na de suas famílias. Percebemos, ainda, que muitos dos problemas identificados na 

alimentação das crianças se originam no espaço doméstico; assim, quando dialoga com a família, a 

escola está educando as crianças, as famílias, os professores e a si própria. 
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Resumo 
O presente texto apresenta reflexões acerca do trabalho pedagógico de uma escola pública de Educação 
Infantil localizada no município de Niterói (RJ) com a temática da alimentação. Trata-se de uma 
pesquisa de mestrado que buscou compreender de que formas a cultura do consumo impacta os 
hábitos alimentares de crianças de 3 a 5 anos e as mediações realizadas pela escola em relação a esta 
questão. A pesquisa está teoricamente fundamentada no campo da educação ambiental crítica, mas, 
para a discussão sobre consumo, apoiamo-nos também em autores e autoras dos estudos culturais. 
Neste estudo, a mídia e a publicidade foram entendidas como difusoras da cultura do consumo, de 
modo a tratar dos atravessamentos deste campo nas experiências da infância contemporânea. No 
recorte apresentado, focalizamos as práticas pedagógicas observadas na instituição em que foi realizada 
a pesquisa de campo e encontramos na etnografia os instrumentos metodológicos para atingir os 
objetivos propostos. Os dados foram produzidos em uma das turmas da escola investigada. Por meio 
da observação participante, do diálogo com as crianças, de análise de documentos e de entrevistas com 
as professoras da turma e com uma das gestoras, identificou-se que a cultura do consumo pauta os 
hábitos alimentares das crianças investigadas por meio da família, da mídia e da publicidade. A temática 
da alimentação se mostrou bastante presente nas atividades pedagógicas desenvolvidas na escola, o que 
nos leva a considerar que, ao mesmo tempo em que reproduz algumas das concepções da cultura do 
consumo, também promove um movimento de resistência a esta cultura. Observamos ainda que as 
mediações da escola representam um importante papel na educação alimentar das crianças, assim como 
na de suas famílias. 

Palavras-chave: Alimentação; práticas pedagógicas; educação infantil; cultura do consumo. 
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A HORTA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA UM ENSINO DE CIÊNCIAS 

VOLTADO PARA A JUSTIÇA E A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Natália Tavares Rios Ramiarina – CAp-UFRJ 

INTRODUÇÃO 

O presente texto descreve uma experiência de ensino acerca da temática da cultura alimentar 

e suas relações com a manutenção da biodiversidade. Esta articulação busca exemplificar, no 

cotidiano de estudantes de uma escola pública federal, aspectos da questão ambiental entendida 

como uma crise socioambiental e marcada por conflitos entre diferentes setores sociais. Neste 

sentido, buscou-se ampliar as reflexões sobre os hábitos alimentares dos estudantes como processos 

não exclusivamente individuais, mas fortemente influenciados por políticas públicas (como o Guia 

Alimentar para a População Brasileira), práticas comerciais, propagandas, contexto social e 

econômico etc.  

A horta é entendida nestas práticas não como um objetivo central, mas como um ponto de 

partida, um meio ou ferramenta pedagógica valiosa porque mobiliza e engaja os alunos em 

discussões bastante concretas e cotidianas, como a sua própria alimentação e saúde. As atividades e 

reflexões promovidas a partir da horta têm a potencialidade de articular discussões mais amplas 

sobre a questão ambiental com práticas concretas e ações a curto e médio prazo, que buscam a 

melhoria de aspectos do cotidiano de toda a comunidade escolar.  

Assim, este texto discute as possibilidades da horta como recurso didático para fomentar 

uma educação ambiental crítica e uma cultura de justiça e sustentabilidade, identificando 

potencialidades e limitações na experiência desenvolvida. Para tal, o texto se organiza da seguinte 

forma: inicialmente, caracterizamos o contexto da experiência pedagógica. Em seguida, 

estabelecemos os referenciais teórico-metodológicos e os objetivos pedagógicos. No tópico 

seguinte, as atividades realizadas são brevemente descritas.  Por fim, são apresentadas as 

potencialidades e dificuldades encontradas neste processo. Espera-se, assim, inspirar práticas 

pedagógicas que fomentem uma cultura de justiça e sustentabilidade e que criem espaços no 

currículo de Ciências e Biologia para tratar de discussões socialmente relevantes e que impregnam 

de sentido o ensino destas disciplinas. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

As atividades pedagógicas aconteceram no contra-turno para alunos e alunas do sétimo ano 

do Ensino Fundamental. Estas aulas são oferecidas a estudantes que apresentam dificuldades nos 

conteúdos da disciplina e/ou na organização de sua vida escolar e para os que apresentam maior 

interesse na disciplina. Os alunos são convidados ou se oferecem para participar. O currículo deste 

ano de escolaridade apresenta a biodiversidade como tema central.  

Neste contexto, as aulas oferecidas no contra-turno possibilitam outra abordagem sobre 

questões que se relacionam ao conteúdo trabalhado em sala de aula, sendo priorizadas atividades 

práticas e uma maior interação dos alunos com os materiais, entre eles e com o professor, visto que 

participam da aula entre cinco e dez estudantes. As aulas versam sobre cultura alimentar, produção 

e consumo de alimentos e buscam estabelecer relações entre o ato de se alimentar cotidianamente e 

a biodiversidade. Dito de outra forma, buscam explicitar, de maneira concreta e cotidiana, aspectos 

sociais, ambientais, políticos e culturais que determinam escolhas e hábitos alimentares e como 

estes são influenciados e influenciam na manutenção e/ou perda de biodiversidade.  

As atividades foram desenvolvidas em parceria com um Projeto de Extensão da Faculdade 

de Educação da UFRJ. No contra-turno, alunos do sétimo ano participavam de atividades de 50 

minutos, planejadas em conjunto com a bolsista do referido projeto e com a professora das turmas 

de sétimo ano.  

Parte das aulas também se articulou com as atividades de outro projeto de extensão do Setor 

de Ciências e Biologia da referida escola. O projeto desenvolve atividades e materiais para serem 

utilizados em diferentes contextos de ensino. Estes materiais e os temas que são trabalhados por 

eles são escolhidos a partir de demandas específicas de professores que participam do projeto ou de 

escolas públicas que apresentam demandas para este coletivo de professores. O projeto objetiva 

fortalecer a coletividade docente na elaboração e discussão de materiais e aulas, bem como a 

valorização dos professores como produtores de conhecimento. No momento, este coletivo estuda e 

desenvolve estratégias para pensar a discussão da educação ambiental no currículo de ciências e 

Biologia. Assim, as atividades das aulas de apoio se inseriram no contexto específico da 

organização de um mutirão na horta para aumentar a produção e diversidade de espécies, realizado 

em agosto de 2019.  
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OBJETIVOS DAS ATIVIDADES 

A partir de referenciais da educação ambiental crítica (LOUREIRO, 2014), buscou-se 

estabelecer objetivos pedagógicos que abordem aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais 

da questão ambiental. A partir deste entendimento da questão ambiental, e utilizando categorias do 

campo da justiça ambiental (ACSELRAD, 2000; MARTINEZ-ALIER, 2007), nossas práticas 

alimentares cotidianas são entendidas como reflexo de conflitos socioambientais relativos à terra, ao 

uso da água, ao papel do Estado, das indústrias alimentícias e de propaganda. Mesmo que estes 

termos não estivessem sempre presentes nas aulas e materiais, o entendimento da questão ambiental 

como consequência de conflitos socioambientais orientou nossas discussões de planejamento do 

projeto, compondo objetivos gerais de formação dos estudantes e, a partir dele, são pensados 

objetivos específicos para as atividades desenvolvidas.  

Buscamos, assim, contextualizar as escolhas e hábitos alimentares em processos sociais 

mais amplos, desnaturalizando a ideia de que escolhemos de forma completamente livre o que e 

como comemos ou como são produzidos nossos alimentos. As atividades visaram explicitar 

processos e práticas de diferentes atores sociais como empresas alimentícias e de propaganda, 

agronegócio, populações tradicionais e do campo, e os próprios estudantes como consumidores. A 

alimentação segura e sadia é entendida como um direito individual e coletivo que se articula com 

outros direitos, como o direito a um ambiente saudável e equilibrado. E são estes direitos que estão 

em jogo quando discutimos as diferentes práticas de produção e distribuição de alimentos e, em 

última instância, o próprio modelo de desenvolvimento e as ideias de justiça e sustentabilidade nele 

implícitas. Estas temáticas foram pensadas a partir dos seguintes objetivos pedagógicos para 

Educação Ambiental crítica propostos por Ramiarina (2016):   

1.Problematização do conceito de desenvolvimento. É recorrente no senso comum a ideia de 

que o desenvolvimento pressupõe degradação. Que para a humanidade viver bem, é necessário o 

crescimento constante da economia, numa lógica irreal de submeter o mundo natural ao mercado. 

Questionar esta visão é problematizar a ideia presente no discurso hegemônico de que chegamos ao 

fim da história, isto é, que as formas atuais de democracia e de mercado são os regimes políticos e 

econômicos vencedores ou possíveis (SACAVINO, 2003). Assim, este projeto hegemônico de 

desenvolvimento de matriz urbano-industrial exclui outras possibilidades de construção e de viver 

em sociedade, que são colocadas como obstáculo, gerando uma incompatibilidade com a ampla 

garantia de direitos individuais e coletivos e com uma agenda de preservação e superação da crise 

ambiental. Não há fim da história até que ele de fato aconteça, a humanidade não se estruturou 
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sempre desta forma, e mesmo hoje existem formas diversas de viver em sociedade. Diferentes 

grupos sociais mantêm diferentes formas de viver, estruturando suas relações sociais, de lazer e de 

trabalho de maneiras distintas do modelo urbano-industrial. Não se trata de “voltar a viver em 

cavernas”, mas da possibilidade de aprender com outros grupos e de pensar novas formas de viver, 

consumir e satisfazer nossas necessidades e até mesmo reconsiderá-las no contexto atual. Isto tem 

se mostrado cada vez mais urgente e indispensável, o que nos leva ao objetivo seguinte.   

2. Desconstrução da ideia de um ser humano genérico: também é comum ouvirmos dos 

estudantes, frases como “o homem polui”, “o homem destrói”. Colocadas desta forma, estas falas 

revelam uma percepção ingênua das causas da degradação ambiental: todos os homens poluem e 

destroem da mesma forma? Há grupos e práticas que são mais nocivas ao ambiente que outras? 

Trazer estas questões nos auxilia a compor o cenário complexo em que se desenrolam as questões 

ambientais. Há setores sociais que lucram com atividades econômicas que degradam intensamente o 

meio ambiente. Outros grupos sociais utilizam de forma mais direta a natureza, impactando em 

menor escala. E estes diferentes usos por vezes se mostram inconciliáveis. Pensar nas diferentes 

formas de uso dos recursos naturais e seus impactos é importante para problematizar o discurso de 

que estamos “Todos pela natureza, independente de bandeiras políticas”. Pois na prática a 

preservação da natureza envolve ações, decisões e políticas públicas. Esta discussão nos auxilia a 

redimensionar as esferas individuais e estruturais, bem como a olhar criticamente para discursos 

conciliadores que se beneficiam desta ideia de que “todos somos igualmente responsáveis pela 

degradação ambiental”. É importante ilustrar situações em que podemos identificar atores sociais 

que se beneficiam com a exploração ambiental, concentrando seus lucros, ao mesmo tempo em que 

distribuem para sociedade o ônus deste uso.  

3. Superação da dicotomia entre homem e natureza: superar uma visão conservadora das 

relações sociais como descoladas da natureza. Esta ideia de afastamento, ou uma sensação de 

relativa independência do mundo natural a partir de inovações tecnológicas, fomenta a supremacia 

de uma lógica econômica que incorpora, quando possível, quando desejável, o que chamam de 

externalidades referentes à dimensão ambiental. Problematizar esta lógica é redimensionar a 

humanidade como parte do mundo natural. Redimensionar nossas necessidades e possibilidades 

concretas neste mundo é sujeitar, por óbvio, nossas construções econômicas, sociais e políticas a 

ele. Não há humanidade, nem economia, nem política, nem sistema social algum, fora da natureza, 

apartado dela.  
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4. Desconstrução da ideia de sub-humanidade. Esta ideia presente em alguns discursos 

hierarquiza grupos sociais e culturas, valorando de forma diferente a vida. De forma implícita, 

concilia discursivamente o entendimento de justiça com situações diversas de degradação ambiental 

e violações dos direitos humanos, na medida em que alguns danos ou violações são tidos ora como 

algo a se ajustar, ora como um mal necessário para fomentar a economia. São vidas que podem ser 

descartadas porque valem menos. Temos exemplos cotidianos de como violações de direitos 

chocam mais ou menos, a depender do local em que ocorram dentro de uma cidade. Assim, áreas de 

preservação são reduzidas, seus critérios de uso relativizados, direitos trabalhistas e de acesso à 

saúde e à educação pública são adiados a perder de vista, medidas de austeridade são justificadas 

sem que isso comprometa a crença no modelo de desenvolvimento adotado.  

5. Entendimento da indivisibilidade entre os direitos individuais, coletivos e da natureza. 

Neste processo é interessante a articulação com a discussão dos direitos humanos no que se refere à 

valorização da vida, humana ou não, à defesa da dignidade e da democracia plena no convívio 

social, abordando de forma histórica a elaboração destes termos e valores. Santos (2014) esclarece 

que não há necessariamente uma contradição entre direitos coletivos e individuais, mas, ainda 

assim, as tensões entre concepções mais individualistas de direitos humanos estão sempre presentes, 

pois negligenciam o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado como bem de uso comum. E, 

no caso da América do Sul, estas tensões se intensificam quando o reconhecimento de direitos 

coletivos se concretiza em políticas de ações afirmativas, em direitos coletivos à terra e ao território. 

Vemos estas tensões presentes no senso comum (“muita terra para pouco índio”), ou na 

criminalização de grupos sociais que lutam pelo direito à terra e combatem latifúndios.  

Estes cinco objetivos atravessaram as discussões ao longo das práticas a partir da horta. No 

tópico a seguir, descrevemos brevemente as atividades realizadas e as articulações com estes 

objetivos.   

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Foram realizadas 22 aulas semanais com duração de 50 minutos cada. As atividades se 

estabeleceram em etapas.  

1. Conhecendo a horta: identificação das espécies de plantas na horta; pesquisa de 

informações sobre suas formas de cultivo; usos e informações nutricionais; identificação e 

caracterização das espécies de Pancs (Plantas alimentícias Não Convencionais); pesquisa sobre suas 

práticas de cultivo, informações nutricionais e receitas.  
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2. Levantamento dos vasos de plantas da escola: levantamento dos vasos de plantas 

espalhados pela escola; observação da insolação diária; identificação das espécies plantadas.  

3. Plantio de espécies comestíveis nos vasos da escola: pesquisa sobre formas de 

cultivo de espécies disponíveis na horta para plantio nos vasos; produção de mudas de batata-doce e 

gengibre; plantio de espécies comestíveis e confecção de placas de identificação da planta e dos 

alunos responsáveis. 

4. Planejamento do Mutirão de melhoria do espaço da horta: Entrevista com a 

nutricionista e com funcionários da escola que fazem uso de algumas espécies da horta como fins 

medicinais para definir novas espécies a incluir; pesquisa sobre cuidados de cultivos das espécies de 

interesse; mapeamento das horas de sol do espaço.  

5. Elaboração de receitas com PANCs para servir no mutirão: bolo de chaya e pasta de 

ora-pro-nóbis com ricota. 

6. Análise de rótulos: vídeo “Agite-se antes de Beber”; confecção de suco com casca de 

abacaxi e hortelã; leitura e comparação de rótulos de sucos de caixas (ingredientes, tabela 

nutricional; presença de personagens e imagens de alimentos naturais nas embalagens); comparação 

de ingredientes e da cadeia de produção do suco industrializado e in natura. 

7. Estudo sobre a classificação dos alimentos a partir do GUIA alimentar. Definição de 

ultraprocessados, processados, in natura e óleos e temperos. 

8. Cadeia produtiva dos alimentos in natura, processados e ultraprocessados: atividade 

com maquete da cadeia produtiva (plantio, industrialização, distribuição, mercados, feiras, 

consumidor etc). 

9. Organização do lanche coletivo com a turma sem ultraprocessados. Estudo dos 

termos, elaboração da apresentação para turma, organização da lista de alimentos. 

As atividades listadas acima objetivaram abordar a produção de alimentos (caracterização da 

cadeia de produção latifundiária e monocultura, da agricultura familiar e movimentos 

agroecológicos); consumo (necessidades, possibilidades reais de escolha, apelos mercadológicos, 

cadeias produtivas); saúde coletiva (doenças relativas a hábitos alimentares, a infraestrutura urbana 

etc.); destinação dos resíduos sólidos (estrutura urbana, trabalhadores e catadores); alimentação 

saudável (guia alimentar para população brasileira, diversidade cultural alimentar, uso de 

agrotóxicos); uso de recursos ambientais e energéticos (conflitos de terras, matriz energética e 

danos ambientais) entre outros.  
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES 

As atividades realizadas utilizando a horta ora como espaço, ora como objeto de 

investigação, promoveram aspectos da coletividade escolar. O planejamento, os cuidados e o uso da 

horta necessitaram de conversas e entrevistas com funcionários da limpeza, nutricionista e alunos. 

Neste sentido, ajudaram a fortalecer laços sociais e de pertencimento a uma coletividade. O 

fortalecimento da ideia de coletividade, de pertencimento social foi entendido como um aspecto 

relevante da formação dos estudantes no que se refere à questão socioambiental porque explicita a 

fragilidade de discursos que se concentram exclusivamente na conscientização e mudanças de 

hábitos individuais. Assim, desenvolver estes laços, é um objetivo relevante para estabelecer uma 

educação ambiental crítica (LAYRARGUES, 2011) no sentido de que explicitam a necessidade da 

cooperação entre os diferentes atores sociais na construção de soluções para as questões ambientais 

Utilizar a temática da alimentação associada à horta se mostrou potente para elucidar a 

relação dos próprios alunos com questões ambientais, numa perspectiva do conflito socioambiental. 

Através da discussão da alimentação, um tema concreto, cotidiano e próximo da realidade dos 

alunos, foi possível estabelecer conexões entre aquilo que é cotidiano e até naturalizado por eles, 

como o ato de se alimentar, a escolha dos alimentos, as propagandas, com questões mais amplas 

relativas ao direito à saúde, à terra e a um ambiente ecologicamente equilibrado. Nestas discussões, 

ficaram evidentes as contradições entre diferentes grupos sociais, problematizando o discurso de um 

homem genérico que igualmente destrói e polui. Também ficou evidente a ideia do conflito entre 

diferentes setores sociais e comunidades, quando estudamos a cadeia produtiva de alimentos in 

natura, processados e ultraprocessados.  

As práticas de empresas alimentícias e de propagandas evidenciam diferentes projetos de 

desenvolvimento que afetam o direito à alimentação saudável e segura dos próprios estudantes, 

expondo a fragilidade da ideia de consenso e conciliação no enfrentamento da questão ambiental. 

Era interessante ver as reações dos jovens ao perceberem determinadas práticas de propagandas e 

indústrias que os afetavam negativamente. Isto ficou bastante evidente na análise dos rótulos, 

quando se davam conta da dificuldade de visualizar informações relevantes para fazer boas escolhas 

alimentares.  

Ainda utilizando a análise de rótulos, foi produtivo comparar alimentos ultraprocessados de 

diferentes sabores e texturas e perceber que eram feitos predominantemente dos mesmos 

ingredientes: açúcar, milho, trigo e soja. Nesta análise, pode-se estabelecer uma conexão com uma 

cadeia produtiva monocultora, associando-a à homogeneização da cultura alimentar, à pouca 
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diversidade de alimentos e à perda de diversidade no campo. A partir desta explicitação foi possível 

estabelecer também uma relação entre o direito a uma alimentação saudável dos próprios estudantes 

ao direito a um ambiente saudável e equilibrado no campo, bem como a questões de conflito de uso 

de terra. Ou seja, à necessidade de respeitar e manter culturas diversas também no campo para 

garantir seus próprios direitos.  

Estas reflexões também ajudam a ampliar o entendimento dos alunos sobre como os seus 

hábitos alimentares produzem consequências em contextos sociais e ambientais locais e/ ou 

distantes, auxiliando-os a estabelecer análises mais maduras e complexas sobre as questões 

socioambientais. 

De uma maneira geral, como limitações, as atividades desenvolvidas seriam inviáveis para 

um grande número de alunos, pelo espaço ou pela execução de receitas e práticas de plantio. Seriam 

necessárias adaptações para realização das mesmas em sala de aula. Outra dificuldade encontrada 

foi envolver e divulgar as ações para os demais estudantes da escola. Sendo assim, no momento em 

que se buscou a ampliação do cultivo de plantas alimentícias para os vasos da escola, as mesmas 

foram quebradas e arrancadas, o que fez os estudantes participantes das aulas de apoio e que 

cuidavam dos vasos desistirem de cultivá-las em espaços coletivos e de grande circulação. As 

mudas foram levadas para suas casas e concluímos que mais estratégias de envolvimento 

precisariam ser desenvolvidas.  

Outra dificuldade foi o estabelecimento de discussões políticas e sociais em um contexto de 

polarização política atual. Com frequência, os alunos de sétimo ano reproduziam discursos prontos 

e tinham dificuldades de se deslocar de seus posicionamentos prévios para analisar situações antes 

de produzir conclusões.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se o momento atual como especialmente desafiador, no que se refere à construção 

de um discurso questionador, crítico e problematizador da realidade. Espera-se, com estas reflexões, 

inspirar novas práticas e caminhos para uma educação em Ciências e Biologia que trate de temas 

socialmente relevantes e urgentes.  

A questão ambiental é um destes temas e é entendida aqui como reflexo de uma estrutura 

social de produção e consumo que promove degradação ambiental e violação de direitos humanos 

de forma sistemática e associada. Ressalta-se assim, as limitações de práticas escolares que visem 
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exclusivamente à mudança de comportamento ou à conscientização individual. Antes disso, busca-

se, com estas reflexões, fomentar um contradiscurso, uma problematização de sensos comuns 

fortalecidos pelo momento histórico de polarização política e de divulgação massiva de 

informações 

As atividades descritas buscaram, de maneira sistemática e complementar, a elucidação da 

complexidade da temática ambiental, bem como seus reflexos nas questões de saúde coletiva e 

segurança alimentar. Buscaram, ainda, elucidar a diversidade de atores envolvidos (em oposição a 

uma ideia de homem genérico) na questão ambiental, e assim promover uma cultura de justiça, ética 

e sustentabilidade, a favor do reconhecimento e da legitimação de pautas e lutas colocadas por 

grupos sociais distintos.  

Tais grupos, tendo seus direitos violados em situações de conflitos ambientais, compõem as 

populações de sacrifício (RAMIARINA, 2016). No entanto, não são sempre elas nosso público 

escolar. O sentido destes objetivos está em promover, na população como um todo, uma cultura de 

democracia, ética e justiça, não-hostil à pauta destes grupos e que reconheça suas reivindicações 

como necessárias para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável para todos, inclusive 

para a efetivação de seus próprios direitos, como de saúde e alimentação segura ou ambiente 

equilibrado. Que entenda, assim, a articulação, complementaridade e dependência destes direitos. 

O desafio que se coloca então para as práticas escolares é a visibilização e legitimação 

discursiva das lutas de populações de sacrifício junto à população como um todo. Isto se concretiza 

no intuito de entender suas situações de vulnerabilidade como violações aos direitos humanos e 

sustentabilidade ambiental e não aceitando sua legitimação sob quaisquer argumentos econômicos 

ou tecnológicos. 

No que se refere especificamente à temática da alimentação, um desafio que se desenha no 

horizonte é a inserção deste assunto no contexto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que, 

ao retirar o sistema digestório do Ensino Fundamental, reduziu as possibilidades de se tratar 

questões relativas à alimentação saudável e segura. Assim, para enfrentar tamanho desafio, as 

atividades aqui propostas buscam promover a construção de uma cultura de democracia, justiça e 

sustentabilidade, a partir da criação de um ambiente favorável, ou um terreno não-hostil, para o 

avanço das lutas ambientais e por direitos humanos travadas pelos movimentos sociais e grupos de 

explorados e expropriados em situações de injustiça ambiental. Fomentar, constantemente, um 

ambiente discursivo que dá visibilidade e legitimidade a suas demandas contribui para o 
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fortalecimento de sujeitos coletivos e de mecanismos de gestão democrática essenciais para 

construção de uma sociedade justa e sustentável. 

REFERÊNCIAS 

ACSELRAD, H. Justiça ambiental – novas articulações entre meio ambiente e democracia. IN: Movimento Sindical e 
Defesa do Meio Ambiente – O debate Internacional, IPPUR-UFRJ/CUT-RJ; 2000. 

LAYRARGUES, P. P; LIMA, G.F.C. Mapeando as macro-tendências político-pedagógicas da educação ambiental 
contemporânea no Brasil. ANAIS DO VI EPEA- Encontro Pesquisa em Educação Ambiental. Ribeirão Preto, 
setembro de 2011. 

LOUREIRO, C.F.B. Sustentabilidade e educação ambiental: controvérsias e caminhos do caso brasileiro. Sinais Sociais 
| Rio de Janeiro | v.9 n. 26 | p. 1-160 | set.-dez. 2014 (p.39-71) 

MARTINEZ-ALIER, J. O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de valoração. São Paulo: 
Contexto. 2007. 

RAMIARINA, N.T.R. Educação Ambiental e Direitos Humanos na formação inicial de Professores de Ciências 
Biológicas. Tese, Doutorado em Educação - PPGE-PUC-Rio. 205p. Rio de Janeiro, 2016. 

SACAVINO, S. Democracia e cidadania na nova ordem mundial globalizada. In: CANDAU, V.M; SACAVINO, S. 
(orgs.) Educar em direitos humanos: construir democracia – 2 ed. 200p. (p.9-23). Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

SANTOS, B.S. Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento. IN: SANTOS, B.S. & CHAUÍ, M. Direitos 
Humanos, democracia e desenvolvimento. – São Paulo: Cortez Editora, 2014.  

Resumo 

O presente texto descreve atividades desenvolvidas em uma escola pública federal do Rio de Janeiro, 
com alunos de sétimo ano do Ensino Fundamental, em parceria com um projeto de Extensão da UFRJ. 
Foram tratadas questões relativas a hábitos alimentares, consumo e produção de alimentos e suas 
relações com a biodiversidade - temática central deste ano de escolaridade - a partir de uma perspectiva 
crítica da educação ambiental. Para tal, apresenta uma sequência de aulas onde são discutidos aspectos 
relativos às escolhas de consumo, origem e cadeia produtiva dos alimentos, propagandas, rotulagem, 
diversidade alimentar e cultural. Nestas aulas, a partir da horta, foram estudados plantas alimentícias 
não convencionais (PANCs), tipos de cultivos e a classificação de alimentos a partir do Guia Alimentar 
para População Brasileira, nas categorias: in natura; processados, ultraprocessados e óleos e temperos. 
Estas atividades se mostraram potentes para a discussão da questão socioambiental, ressaltando 
aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. As práticas relativas ao plantio, identificação e uso de 
plantas cultivadas na horta para consumo nas aulas de apoio e em eventos da escola favoreceram o 
envolvimento dos alunos e sua autonomia acadêmica. A alimentação se mostrou, portanto, um tema 
aglutinador, capaz de explicitar aspectos concretos e cotidianos da questão ambiental sob uma 
perspectiva do conflito socioambiental. Ressaltaram-se como potencialidades o fortalecimento da 
coletividade e do engajamento propositivo dos alunos. Construir um discurso crítico e não ingênuo que 
seja também positivo e favoreça o engajamento dos estudantes em relação à questão ambiental se 
constituiu em um desafio para as práticas descritas. Outro desafio que se desenha no horizonte é 
encontrar brechas para estas discussões no currículo proposto pela BNCC para o Ensino Fundamental, 
visto que a alimentação teve espaço reduzido nos conteúdos e objetivos propostos pelo referido 
documento.  

Palavras-chave: alimentação; horta; consumo; currículo; conflito ambiental. 
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PERCURSOS SUSTENTÁVEIS EM BUSCA DE NOVAS POSSIBILIDADES PARA AS 

HORTAS ESCOLARES 

Angelica Cosenza – UFJF 

Julia Guerra – UFJF 

Emanuelle Tavares – UFJF 

Fernanda Ciriaco – UFJF 

INTRODUÇÃO 

No trabalho acadêmico que envolve processos de formação de professores/as ligados às 

atividades de um Grupo de Educação Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, são cada 

vez mais perceptíveis os relatos de experiências de atores escolares sobre hortas escolares. Muitas 

das vezes tais atores trazem, de maneira informal, múltiplas experiências sobre as hortas, ligadas a 

uma única disciplina ou a várias, ou a projetos transversais. Há também relatos que posicionam a 

horta dento ou fora da escola, associada ou não às práticas agrícolas, ou tão somente voltada para 

abastecimento da merenda escolar, sem nenhuma ligação com disciplinas e conteúdos escolares e 

proveniente ou não de parcerias empresariais.  

Apesar de, frequentemente, a horta permear o trabalho pedagógico em educação ambiental 

(EA) nas escolas e proporcionar relatos de experiências também em eventos acadêmicos do campo, 

a horta como tema de investigação e categoria de análise, segundo Silva (2015), é ainda incipiente 

no campo da EA. Em recentes investigações, realizadas entre os anos de 2016 a 2018 em escolas 

estaduais e municipais de Juiz de Fora (MG) que possuem hortas, realizamos entrevistas semi 

estruturadas com 25 professores/as, produtores de práticas educativas relacionadas às hortas, 

objetivando aprofundar o olhar sobre o uso pedagógico destas. Os resultados mostram a ausência de 

um viés contra hegemônico na construção discursiva de professores/as sobre educação ambiental 

praticada por meio das hortas, uma vez que se sustenta por representações conservadoras cuja 

prevalência consiste no apagamento de lutas ambientais, injustiças e conflitos socioambientais, bem 

como de seus atores, nas relações que se estabelecem com o alimento (AUTORES, 2017; NUNES, 

2019). 

Foram visitadas 25 escolas no total, sendo 18 da rede pública estadual de ensino e 07 da rede 

pública municipal. Essas escolas, em sua maioria, estão situadas na região norte da cidade de Juiz 

de Fora. Quanto aos usos e finalidades da horta escolar, 18 escolas relataram uso da produção da 

horta na merenda escolar, ainda que essa produção não supra a demanda de merenda de tais escolas. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1544 

O uso medicinal e alimentar por funcionários/as também foi relatado em 04 escolas. O uso da horta 

para atividade pedagógica foi mencionado pelos/as professores/as ligados a 20 escolas.  

Para Silva e Fonseca (2011), a horta escolar deve estar vinculada a atividades de EA, ao 

reconhecimento dos processos de produção de alimentos, à valorização dos/as trabalhadores/as do 

setor agrário, ao seu potencial interdisciplinar e ao oferecimento de experiências não 

proporcionadas pelo ambiente urbano, além de contribuir para incentivar a alimentação saudável, ao 

estreitamento das relações interpessoais e à desconstrução de preconceitos a respeito dos que 

trabalham com a terra. 

Porém, apesar do encaminhamento dos autores acima e de outros, tais como Llerena e 

Espinet (2014), as atividades pedagógicas pesquisadas ainda estão centradas na perspectiva 

disciplinar. Na maioria das escolas, percebemos a dificuldade de se trabalhar de forma 

interdisciplinar, o que pode comprometer a compreensão da alimentação saudável, da agroecologia 

e do meio ambiente como temas transversais, que se comunicam. Percebemos, em nossas 

entrevistas, com os/as professores/as responsáveis pelas hortas, que as atividades e práticas 

pedagógicas relacionadas à horta se concentram principalmente nos conteúdos biológicos. Segundo 

Silva et al (2015), é necessário ir além e discutir os saberes populares, os usos e costumes sociais 

envolvendo as espécies ali presentes, quem são as pessoas que cultivam essas plantas, como elas o 

fazem, qual é o contexto desse cultivo, se enfrentam alguma injustiça ambiental e como poderia ser 

resolvida.  

Também é bastante recorrente associar a horta a um espaço que estimula a alimentação 

saudável, mas invisibiliza o contexto histórico, ambiental e econômico em que o alimento, quem o 

produz e o consome se inserem. De acordo com Silva e Fonseca (2011), essa perspectiva é vista 

como uma via de mão única, já que ignora os aspectos técnicos, materiais, sociais e culturais que 

constituem o cenário agrícola brasileiro. Llerena e Espinet (2014) recomendam, para se trabalhar a 

alimentação saudável com os estudantes, a reconstituição do caminho seguido pelos alimentos, 

desde a sua produção até o consumidor, assim como a identificação do trabalho humano envolvido, 

do uso de aditivos e agrotóxicos em sua produção e seus efeitos sobre a saúde dos/as produtores/as 

e consumidores/as. 

Em relação aos sujeitos que atuam nas hortas, em 21 escolas são professores/as que por elas 

se responsabilizam, sendo a partir da iniciativa dos/das docentes que a horta escolar surge. São 

eles/elas que estiveram envolvidos/as e participaram do processo de criação da horta, da elaboração 

de estratégias didáticas, dos pedidos de recurso financeiro e doações de mudas e materiais. Nas 
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escolas estaduais, há outro ator social que aparece, frequentemente associado às hortas escolares, 

que é o assistente de serviços básicos da escola (ASB). Ele é o responsável pelo plantio, irrigação e 

limpeza, principalmente nos dias em que o/a professor/a responsável não vai à escola, em períodos 

de férias e recessos escolares, já que estas carecem de cuidados contínuos relativos à irrigação, 

coleta de frutos e hortaliças, bem como controle de ervas invasoras. Nesse caso, o/a professor/a 

assume a tarefa de usar a horta como espaço pedagógico e ajuda o/a funcionário/a na sua 

manutenção (ARAÚJO et al, 2016). 

Outro aspecto importante é a presença de voluntários e contratados. Eles são de fundamental 

importância na manutenção das hortas, principalmente nas escolas da rede municipal, que não 

contam com o auxílio dos ASBs. Em geral, são pessoas que possuem envolvimento afetivo com a 

horta, sendo idosos/as e aposentados/as, jardineiros que residem próximos à escola e/ou possuem 

netos/as e filhos/as nas escolas ou até mesmo amigos/as de gestores, que se reúnem aos finais de 

semana para dar suporte na construção de canteiros, na estercagem e na irrigação. As pessoas 

contratadas (para fazer a manutenção da horta, principalmente capinar) estão presentes apenas nas 

escolas da rede municipal de ensino. 

 No que diz respeito à formação dos/as responsáveis pela horta, é notável a prevalência de 

professores/as relacionados à disciplina de Ciências, somando-se 13 professores/as, seguido de 

professore/as de Geografia, somando-se 4 professores/as. Em apenas uma escola, há dois 

professores de áreas diferentes, Matemática e Ciências, atuando juntos no projeto interdisciplinar de 

hortas. Tal constatação corrobora com estudos de Silva et al. (2015), que indicam maior 

aproximação dos conteúdos relacionados à horta escolar com os conteúdos de Ciências, sendo os/as 

professores/as de Ciências os/as principais profissionais dedicados à educação alimentar e 

nutricional ou aqueles/as que são procurados/as para parcerias e apoio para o trabalho com a horta. 

Isso pode sinalizar a fragmentação entre ciências naturais e humanas e o enfraquecimento das 

atividades pedagógicas interdisciplinares na horta. 

Quando indagamos os/as professores/as sobre as dificuldades e problemas que enfrentam 

para a criação, uso e manutenção da horta, a falta de verbas se destaca como o principal problema. 

Ela afeta a compra de ferramentas, mudas e objetos de segurança.  

Durante as entrevistas com os/as responsáveis pela horta, percebemos que a maioria dos/as 

discentes demonstrou interesse pela mesma, no entanto, alguns alunos/as ainda resistem às 

atividades propostas. Os motivos da resistência são variados, seja por medo de algum animal que, 

porventura, possa aparecer, por não estarem com calçado adequado, porque não querem sujar o 
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tênis ou, ainda, por não gostarem de colocar a mão na terra. Há também a opinião de que os pais 

têm uma expectativa de que a escola ofereça formação intelectual teórica e prática voltadas às novas 

tecnologias, como é o caso de informática. Entre os adolescentes, há o receio de serem 

ridicularizados pelo grupo caso venham a exercer tal atividade (AUTORES, 2017; NUNES, 2019). 

O envolvimento da comunidade do entorno das escolas com a horta é bem restrito. São 

relatadas nas entrevistas como envolvimento comunitário as doações de mudas, de adubo, de 

dinheiro e até mesmo o trabalho de voluntários que auxiliam na lida com a horta. Assim, o 

intercâmbio de saberes e as potencialidades formativas que podem existir quando a comunidade e a 

escola se unem, são pouco explorados pelas escolas via horta.  

As significações dos/as professores/as sobre as hortas revelam que estas não assumem o 

papel de denunciar modelos predatórios do agronegócio na produção de alimentos. Ao levantar a 

bandeira da conscientização, os/as professores/as entrevistados/as reforçam ideologias hegemônicas 

referentes à EA conservadora, uma vez que não associam o trabalho pedagógico que pode ser 

desenvolvido nas hortas com conteúdos sociocríticos relacionados às lutas por soberania alimentar, 

à justiça ambiental e à agroecologia (AUTORES, 2017; NUNES, 2019). 

Assim, complexificar o debate em torno das práticas pedagógicas relativas à horta escolar 

pode evidenciar possibilidades educativas e favorecer políticas públicas, envolvendo, em termos 

mais conjunturais, o anúncio de modos de vida mais sustentáveis e a denúncia de modelos 

predatórios, relacionados ao agronegócio e aos descuidos com o meio ambiente e a saúde. 

A conjuntura que sustenta este argumento parte da crítica ao modelo hegemônico de 

produção de alimentos, que promove uma cadeia cíclica de problemas socioambientais e injustiças 

sociais. A agricultura é uma atividade antrópica que implica na simplificação da natureza pelo 

agronegócio, sendo a monocultura a expressão máxima desse processo. O resultado final é a 

produção de um ecossistema artificial que exige constante intervenção humana. Na maioria dos 

casos, essa intervenção se dá na forma de insumos agroquímicos que, embora elevem a 

produtividade, acarretam vários custos sociais e ambientais indesejáveis (ALTIERI, 2012).  

Por outro lado, os movimentos sociais e educativos de luta por justiça ambiental se unem à 

luta por soberania alimentar, definida por Altieri (2010) como o direito de cada nação ou região 

manter e desenvolver sua capacidade de produzir colheitas de alimentos básicos com a diversidade 

de cultivos que lhes são correspondentes. O conceito emergente de soberania alimentar, por sua vez, 

enfatiza o acesso dos agricultores e agricultoras à terra, às sementes e à água em meio a um 
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processo de autonomia dos mercados locais, dos ciclos locais de consumo e produção, da soberania 

energética e tecnológica e das redes de agricultores/as.  

A agricultura que contempla os pressupostos da agroecologia, enquanto ciência que associa 

o conhecimento tradicional ao saber acadêmico, e da agricultura urbana, ao ser transposta para a 

escola urbana como uma experiência educativa estruturada coletivamente, pode atender a demandas 

referentes ao exercício do rompimento das fronteiras disciplinares e à percepção dos diferentes 

aspectos que constituem o hábito alimentar e as relações humanas com os demais componentes do 

ambiente. Tais aspectos mencionados, no entanto, têm se mantido invisíveis no cotidiano da 

alimentação escolar e nas práticas pedagógicas propostas para a educação alimentar e nutricional 

via horta (SILVA et al, 2015).  

Partindo de práticas da agroecologia e da agricultura urbana, Silva e Fonseca (2011) e Silva 

et al (2015) defendem a horta na escola e apontam que o trabalho com as hortas escolares urbanas 

deve ser embasado pelas críticas históricas produzidas pelo movimento do campo e dirigidas ao 

processo que culminou com o atual modelo agroalimentar predatório ligado ao agronegócio 

instalado no Brasil. Propõe um diálogo com os modelos alternativos de produção alimentar 

apoiados nos conhecimentos agroecológicos construídos historicamente pelos camponeses em sua 

relação próxima com seu entorno. Também Llerena e Espinet (2014) estabelecem vínculos entre 

agroecologia e movimentos sociais e pensam, a partir de tais vínculos, a articulação entre a escola e 

a comunidade pela via da constituição das hortas escolares.  

A agroecologia escolar toma como referência a agroecologia entendida a partir de três 

pilares: 1) disciplina científica, 2) prática agrícola e 3) movimento social e, dessa forma, 

correlaciona-se à EA voltada para a sustentabilidade mediante o fortalecimento de vínculos entre a 

escola, a comunidade e o território. Ao abarcar dimensões sociais, culturais, políticas, econômicas e 

ecológicas, a agroecologia escolar propõe uma EA crítica que se opõe a uma visão hegemônica de 

mundo, configurando um viés transformador de ações educativas e sociais (LLERENA e ESPINET, 

2014).  

Compreendendo os sentidos de um ambiente que se constitui nas e pelas relações entre 

mundos naturais e sociais, compartilhamos do entendimento de uma Educação ambiental 

anticapitalista (LAYRARGUES, 2017) que aposta no enfrentamento da injustiça ambiental, da 

exclusão social, da desigualdade na distribuição de riscos e serviços ambientais, da falta de 

participação e reconhecimento políticos. Compartilhamos da defesa de uma educação que dá, assim, 

visibilidade a injustiças e protagonismos comunitários por qualidade ambiental. Nesse sentido, o 
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Grupo de pesquisa vem assumindo uma perspectiva de educação para a Justiça Ambiental, que 

objetiva provocar processos educativos que possibilitem mudanças sociais e culturais, através do 

reconhecimento de problemas/conflitos/injustiças e da tomada de decisões e transformação diante 

do que se torna injusto (AUTORES, 2018). 

Articulado à perspectiva acima, o trabalho com as hortas ganha outros contornos, uma vez 

que transformar injustiças ambientais e protagonismos comunitários em temáticas educativas 

convida a pensar novas maneiras a partir das quais professores/as e estudantes podem romper com 

práticas formativas apartadas de compromisso social em direção à formação de sujeitos político-

cidadãos.  

O PROJETO DE EXTENSÃO: QUANDO PROFESSORES/AS SE ENCONTRAM COM 

AGRICULTORES/AS 

A experiência do projeto de extensão conta com três etapas: a inicial, na qual foram 

realizadas visitas e entrevistas nas escolas que possuem hortas; a segunda, que consistiu na 

realização de 08 encontros formativos com professores/as e agricultores/as; e a terceira, que contou 

com a proposição de práticas pedagógicas ligadas à agroecologia escolar. A partir do mapeamento 

das hortas de escolas públicas de Juiz de Fora, seus usos e finalidades, suas potencialidades e 

limites, o projeto de extensão se desenvolveu entre os anos de 2018 e 2019. 

A primeira etapa, realizada nos meses de setembro, outubro e dezembro de 2018, se deu no 

reencontro com as escolas e seus sujeitos, para atualizar e/ou reforçar o diagnóstico anteriormente 

relatado. Esta etapa foi de crucial importância, pois foi a partir dela que desenhamos os “Encontros 

Formativos”, buscando dar visibilidade às principais necessidades e aos docentes envolvidos. Um 

ponto relevante detectado na transição da primeira para a segunda etapa é o fato de que muitos/as 

professores/as entrevistados/as no final do ano de 2018 foram deslocados/as das escolas em que 

atuavam, porque estão em cargos designados a cada ano. As designações abalam o trabalho dos/as 

professores/as, das hortas escolares e deixam uma lacuna em suas atividades.  

Com o cronograma delineado, iniciamos os Encontros Formativos em 2019. Das 20 escolas 

convidadas ao projeto, 07 são municipais e 13 estaduais, e destas, 03 foram escolhidas para 

sediarem encontros. Seis escolas estiveram efetivamente representadas nos encontros, junto de 06 

agricultores/as envolvidos/, sendo 02 de propriedades rurais escolhidas como anfitriãs. O Jardim 

Agroecológico da Faculdade de Educação/UFJF e o Jardim Botânico da UFJF também foram 

usados no curso. O projeto contou com profícuas parcerias, como a secretaria municipal de 
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educação, a Superintendência Estadual de Educação e movimentos e associações de agricultores/as 

como: casa do lago; associação NEPA - núcleo de ensino e pesquisa aplicada; associação mogico- 

monte de gente interessada em cultivo orgânico; EIDQUI -escolhas inteligentes de quintal. 

O contato entre os/as agricultores/as urbanos/as e professores/as da escola básica e a 

inserção de práticas agroecológicas em contexto escolar de forma didática e multidisciplinar, foram 

focos do projeto durante as discussões para se estabelecer o cronograma para as atividades. Para 

isso, foi necessário sensibilidade e cuidado ao fazer contato com as diferentes escolas, para que 

fosse possível traçar as demandas de cada uma em busca de um diálogo efetivo entre os/as 

diferentes sujeitos envolvidos. As principais necessidades e demandas levantadas foram: a falta de 

conhecimento sobre o potencial das culturas nascidas naturalmente no espaço (PANCs), plantas 

medicinais, controle de insetos e enriquecimento do solo, metodologias pedagógicas 

interdisciplinares para uso nas e com as hortas. 

No primeiro encontro, que ocorreu na UFJF, oferecemos um lanche produzido pelas 

agricultoras convidadas, composto de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), raízes 

cozidas, frutas locais, sucos verdes e chás. Propusemos uma dinâmica utilizando fotografias de 

hortas de base agroecológica e outras de base tradicional e/ou ligadas ao agronegócio. Surgiram 

contrapontos entre os dois modelos. A partir da observação das imagens, os/as professores/as e 

demais participantes identificaram o que as imagens representavam, bem como o que eles/elas 

queriam (ou não) em suas escolas. 

No último momento, produzimos um canteiro com mandiocas e adubações verdes, feito a 

partir de conceitos básicos de manejo agroecológico do solo. O segundo encontro foi realizado em 

propriedade rural, com a presença de uma agricultora orgânica de produção certificada, que relatou 

suas experiências e práticas. A visita contou com o percurso por toda a propriedade, observando o 

manejo da horta, a produção de composto orgânico e de EM (micro-organismos eficientes), e com 

falas sobre a importância de sementes orgânicas e de como produzi-las ou comprá-las. Finalizamos 

o encontro com as seguintes questões para reflexão: “o que desta horta vejo de semelhante à horta 

da minha escola?”; “o que desta horta vejo que se difere da horta da minha escola?”; “o que vejo de 

potencial pedagógico nessa horta?”. 

O projeto de extensão, que fez encontrar 06 professoras e 06 agricultores/as, além das 

professoras pesquisadoras do grupo de pesquisa nos 08 encontros formativos, ocorreu ao longo de 

2019 em diferentes espaços (escolas, propriedades rurais, universidade), com as seguintes temáticas 

trabalhadas teoricamente e também por meio de práticas de manejo do solo, das plantas, do plantio 
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e adubação verde: Introdução teórica e prática à Agroecologia, Solos, Cobertura vegetal e 

Compostagem; Pragas, consórcio e ciclo de espécies, introdução às Plantas Alimentícias Não 

Convencionais e às Plantas Medicinais, Princípios da Educação Ambiental (EA) sócio-crítica, e, por 

fim, um laboratório de criação e pesquisa em materiais pedagógicos para hortas escolares. 

Vale ressaltar que as temáticas predefinidas foram sendo ressignificadas a cada encontro 

com as falas e percepções dos/das participantes, que explicitam o sentimento de se trabalhar com 

uma horta no ambiente escolar e como é percebido esse contato com a terra pelos/as alunos/as e 

demais pessoas que compõem a escola. Cada relato, único e pessoal, tem pontos de convergência, 

principalmente sobre os desafios das hortas nas escolas. Estes diálogos e experiências são 

compartilhados através de dinâmicas em grupos, fotografias e pequenos cartazes. 

A produção de materiais e novas metodologias foi mobilizada pelas pesquisadoras do grupo 

e, ao final do curso, surgiram novas produções, apresentadas e discutidas pelas 06 professoras 

presentes nos encontros (de educação infantil e ensino fundamental), dentre elas: cartografias 

sociais, atividades práticas, jogos, produção de narrativas, uso de contos e memórias. Em tais 

proposições, percebemos muitas possibilidades para a agroecologia escolar, tais como 1) ampliação 

da relação entre sujeitos: professores/agricultores, produtores/consumidores, 2) ampliação do 

diálogo entre saberes científicos e populares como alternativa de resistência, 3) fortalecimento de 

relações escola-comunidade, escola-movimentos sociais e cidade-campo; 4) transgressão de 

espaços pedagógicos escolares já instituídos e das matrizes curriculares fechadas e fortemente 

disciplinares; 5) construção de saberes interdisciplinares, capazes de fazer encontrar conteúdos de 

ciências humanas e naturais; 6) maior reconhecimento sobre situações de injustiça em conteúdos 

curriculares sobre gênero, raça, classe, produção, comercialização e consumo de alimentos; 7) 

maior valorização das lutas sociais e possibilidades de transformação diante de desigualdades e 

injustiças no campo e na cidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na experiência da pesquisa, discutimos as práticas pedagógicas nas hortas escolares em que 

o protagonismo dos/as estudantes e suas atividades se atém ao trabalho manual, desacompanhado 

de reflexões sobre a problemática socioambiental que insufla a hegemonia na agricultura, 

invisibilizando o reconhecimento de questões que podem/devem ser problematizadas na escola a 

partir de sua aproximação com os interesses locais da comunidade que a circunda. Do mesmo 

modo, direcionamos nossas experiências extensionistas a partir de duas apostas, inspiradas em Lara 
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(2010), que enfoca a educação numa perspectiva de superação dos dualismos homem/natureza, 

corpo/alma, valores/história, transcendência/imanência e vida/escola. Coloca como fundamental, 

para o educador profissional, o entusiasmo pela educação, tarefa primeira da vida de qualquer grupo 

humano. 

Para Lara (2010), a primeira aposta da educação é a vida como valor primeiro. Nessa 

direção, a educação assume a dimensão da totalidade da vida. Não é questão para determinado 

momento da existência, determinado conteúdo. A tarefa primeira desse espaço-tempo 

institucionalizado – quer seja a escola, o museu, a ONG, os parques e zoológicos - é educar para um 

educar-se contínuo. A escola, antes de ser dispositivo para assenhorear-se de saberes e atitudes já 

acumulados e tradicionados pelo grupo, é, sobretudo, o dispositivo que provoca e aguça a 

educabilidade do ser humano. Antes de se dizer capaz de contribuir para a educação, é importante 

que o espaço educativo e o educador e a educadora se interroguem sobre a sua capacidade de ver, 

ouvir, sentir e interpretar o que a humanidade está sendo ou, melhor, como está acontecendo; como 

está a humanidade se questionando; quais anseios humanos se tornam crítica ao constituído, e apelo 

a um porvir melhor, como desafio e tarefa. 

Ainda segundo Lara (2010), a segunda aposta seria a escola como grande valor. Daí surge a 

necessidade da função específica da escola como espaço e tempo institucional, encarregado de ser 

consciência crítica e atividade planejada, para o cultivo da humanização do homem. Segundo o 

autor, é preciso que, junto com os demais cultivos necessários para a sobrevivência da espécie 

humana, um cultivo exista que se debruce, com especial cuidado, sobre a produção das 

subjetividades.  

Apostamos, assim, numa escola e numa horta escolar como produção cultural, como espaço-

tempo em processo contínuo de produção de sujeitos e pensamos que a primeira tarefa dos/as 

educadores/as nessa experiência é investir na produção desse espaço-tempo, como terreno minado 

de provocações e de questões vivas para a construção do gosto do saber.  
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Resumo 

O foco do presente artigo está em discutir possibilidades pedagógicas para as hortas escolares 
agroecológicas, bem como suas implicações à educação ambiental a partir da experiência de um Grupo 
de Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora. O artigo compila e articula dados de uma 
investigação advinda de trabalhos de iniciação científica e de um relato de experiência proveniente de 
um projeto de extensão. A investigação foi produzida entre os anos de 2016 e 2018, sobre usos e 
finalidades das hortas de escolas públicas de Juiz de Fora (MG) e seus resultados indicam a ausência de 
um viés contra hegemônico na construção discursiva da educação ambiental praticada nas hortas, cuja 
prevalência consiste no apagamento de lutas, injustiças e conflitos socioambientais, bem como de seus 
atores, nas relações que estabelecem com o alimento. Dado este problema, o projeto de extensão, 
desenvolvido entre os anos de 2018 e 2019, teve por objetivo formar professores/as de escolas da rede 
pública de Juiz de Fora - MG, em diálogo com movimentos sociais ligados à agricultura urbana de base 
agroecológica, para contribuir no processo de melhoria das hortas escolares e no trabalho pedagógico 
nelas/por meio delas desenvolvido. O percurso proposto favoreceu os pressupostos da agroecologia, 
que, ao ser transposta para as escolas urbanas como uma experiência educativa estruturada 
coletivamente através de encontros formativos, pôde atender a demandas referentes ao exercício do 
rompimento das fronteiras disciplinares, à percepção de aspectos sócio críticos sobre consumo e às 
relações ambiente/sociedade. Na pesquisa e na extensão, apostamos numa escola e numa horta escolar 
como produção cultural e como espaço-tempo em processo contínuo de produção de sujeitos. 

Palavras-chave: Agroecologia escolar, educação ambiental; formação docente; hortas escolares 
urbanas.  
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Resumo 

A horta escolar, hoje, comporta objetivos diferentes de outrora. Objetivos referentes à educação 
ambiental e à educação alimentar _que por vezes convergem _ trazem desafios para escolhas de 
conhecimentos com correspondentes configurações, recursos e fazeres, os quais compõem a prática 
educativa e a materializam como equipamento pedagógico. Porém, a imersão em contexto de 
disciplinarização do conhecimento, de preconceitos ao trabalho agrícola braçal, de um modelo 
hegemônico de agricultura comercial e de padronização alimentar enviesa a postura crítica requerida. 
São reflexões do artigo Hortas escolares no Brasil e a importância de parâmetros pedagógicos..., alertando que 
referenciais teóricos contra-hegemônicos mostram-se valiosos na elaboração de parâmetros 
pedagógicos. Conceitos relativos à agroecologia, à agricultura orgânica, à agricultura urbana e à 
sustentabilidade têm sido buscados e mesclam-se aos predominantes compondo fazeres híbridos e que 
precisam ser requalificados. Estudos indicam um número crescente de hortas escolares, 
predominantemente nas séries iniciais da Educação Básica. É o caso de Questões sociais no contexto de hortas 
escolares com análise da prática de uma professora enfocando a atividade em uma escola pública. 
Constata-se a possibilidade de contextualização e apresentação de questões sociocientíficas às crianças 
concomitantemente ao processo de leitura e escrita. A investigação corrobora a necessidade de 
parâmetros pedagógicos e expõe que não há um modelo a ser seguido, mas uma prática a ser construída 
localmente. É o que podemos depreender na experiência premiada A horta natural e pedagógica IMIRA 
CI..., na qual percebe-se que a prática reflexiva pode criar condições da transição da curiosidade ingênua 
para a curiosidade epistemológica, tornando as ações cada vez mais arrojadas e coerentes com o ambiente 
problematizador da realidade que se pretende instaurar. Evidenciam-se, com a horta pedagógica, as 
possibilidades educativas disciplinares, interdisciplinares e de abordagens de temas transversais, além do 
caráter mobilizador e agregador da comunidade escolar. 

Palavras-chave: Alimentação Escolar; Educação Alimentar; Educação Ambiental; Questões 
Sociocientíficas; Aulas Práticas. 

HORTAS ESCOLARES NO BRASIL E A IMPORTÂNCIA DE PARÂMETROS 

PEDAGÓGICOS: PRESENÇAS, AUSÊNCIAS, EMERGÊNCIAS E INSURGÊNCIAS 

 Elizabete Cristina Ribeiro Silva Jardim – SME, Rio de Janeiro-RJ 

INTRODUÇÃO 

Coerente com as orientações institucionais internacionais e nacionais de setores que tratam 

de meio ambiente e da saúde alimentar, muitos são os projetos com hortas escolares em andamento 

no Brasil. No entanto, embora crescente, ainda são modestos os estudos acadêmicos sobre o tema. 

As experiências em curso apresentam objetivos para a educação ambiental e para a saúde alimentar 

e expressam críticas com diferentes níveis de aprofundamento ao modelo agroalimentar 

predominante. A adesão pouco fundamentada a uma prática pedagógica como a horta escolar pode 

comprometer suas finalidades. Há uma série de aspectos a serem considerados tendo em vista a 

complexidade envolvida na atividade agrícola e nos hábitos alimentares (XXXXXX) Com tal 
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perspectiva, identifica-se a necessidade da adequação pedagógica das hortas escolares a partir da 

análise das ações executadas no Brasil.  

A abordagem qualitativa ancorou-se na articulação de práticas, referenciais teóricos e 

procedimentos metodológicos contra-hegemônicos, os quais pautaram a eleição, a apreciação e a 

problematização do corpus e dos dados sobre experiências com hortas escolares. O esforço para a 

superação do pensamento linear e racionalizado, em prol do pensamento complexo e da emergência 

de compreensões, foi instrumentalizado com a Análise Textual Discursiva (GALIAZZI e 

MORAES, 2007). Foram identificados os sinais de avanços e as inconsistências pedagógicas em 

atividades em curso. O uso de referenciais teóricos com apelo contra-hegemônico permitiu captar 

elementos para a construção de parâmetros pedagógicos mais coerentes com as demandas 

contemporâneas na execução dessa prática educativa.  

Os recorrentes convites para publicações e para ministrar cursos, oficinas e palestras sobre o 

tema e as trocas de saberes, as observação e/ou acompanhamento próximo de novas experiências 

em diferentes espaços de educação sinalizam para a sua pertinência e a necessidade de ampliação 

das discussões. 

DEMANDAS CONTEMPORÂNEAS E FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA HORTAS 

ESCOLARES  

As práticas agrícolas já estiveram formalmente presentes nas escolas brasileiras com 

objetivos diferentes dos atuais. Compunham a disciplina Técnica Agrícola para a “iniciação para o 

trabalho” de estudantes _ do atual segundo segmento do Ensino Fundamental_ instituída com a Lei 

de Diretrizes e Bases para a Educação LDBEN N 5 692/71. A ênfase recaia no caráter técnico. A 

Lei 7044/1982 alterou os objetivos do ensino e retirou a obrigatoriedade da disciplina que, perdendo 

recursos materiais e humanos, foi sendo abandonada paulatinamente (SILVA, 2010). Nos últimos 

anos, preocupações ambientais e, mais recentemente com os agravos a saúde vinculados a dietas 

inadequadas, orientações institucionais nacionais e internacionais e as experiências em curso 

atribuem às hortas escolares objetivos que vão ao encontro daquelas demandas. Incluem tanto 

aspectos amplos da formação humana como específicos e que podem estar mais relacionados aos 

meios ou aos fins da atividade (XXXXXXXX) 

 Os objetivos podem recair no produto final (produzir alimentos para compor a alimentação 

escolar, p.ex.); no processo de execução (concentração, disciplina, o empenho físico, gasto de 

energia e melhoria no comportamento dos estudantes); na aquisição de competências (técnicas de 
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plantio e conceitos do ensino de Ciências, p. ex.); na interação com os outros (o trabalho coletivo e 

a cooperação entre os envolvidos melhorariam as relações entre os estudantes e desses com o 

professor e com a escola como um todo); e na interação com o ambiente, quando é afirmado o 

objetivo de promover o contato “com a natureza” (MOURÃO, 2013 apud XXXXXXX). Este 

último objetivo consta normalmente como pano de fundo para os demais objetivos, sendo que 

outros podem aparecer inseridos pelas condições proporcionadas por cada uma dessas etapas. 

O tempo de permanência, o espaço e as interações estabelecidas na escola respaldam o papel 

formativo para a saúde do estudante. Ao se inserir hortas na escola com finalidades voltadas à 

saúde, há que se considerar as dimensões que a compõem e a complexidade envolvida na 

transposição da agricultura para a escola urbana. As perspectivas da Sociologia das Ausências e da 

Sociologia das Emergências (SANTOS, 2002; 2007), da Complexidade (MORIN, 2005; 2007), 

aliadas aos princípios da Agroecologia e da Agricultura Urbana (CAPORAL et al., 2009; 

AQUINO e ASSIS, 2007) contribuem para abalizar as possibilidades das hortas escolares urbanas 

como anunciadoras e denunciadoras de ausências contemporâneas (FREIRE, 1996; SANTOS, 

2007).  

As Sociologias (SANTOS, 2002; 2007) indicadas dão sustentação para construção de ações 

pedagógicas emancipatórias ao denunciarem a vigência da produção ativa de ausências com o 

ocultamento de diversas realidades e a naturalização da visão hegemônica da realidade, 

instrumentalizando para a sua contraposição. São mutuamente complementares e, a partir da visão 

complexa, denunciam a produção ativa e intencional de invisibilidades pela imposição de um 

modelo hegemônico de realidade e direciona o olhar para a identificação de ausências, assim 

produzidas, promovendo conflitos e fornecendo subsídios para a educação emancipatória. 

Aplicadas a ação pedagógica como a horta escolar, trazem sua ampliação simbólica, permitindo 

identificar sinais de futuro, pistas ou traços de suas capacidades e possibilidades emergentes  

A Complexidade (MORIN, 2005; 2007) apoia na identificação das dimensões a serem 

consideradas nas ações. Os objetivos para a horta podem ficar comprometidos pela imersão no 

contexto sociocultural predominante, pela visão disciplinar e pelo modo fragmentado de conceber a 

realidade, conduzindo a uma percepção limitada do sistema alimentar. O pensamento complexo 

propõe a interlocução entre as diferentes áreas de conhecimento e saberes humanos e reconhece os 

variados caminhos que conduzem a aprendizagem, oferecendo referências para uma ação 

pedagógica acolhedora dos conflitos e paradoxos da realidade, possibilitando reelaborações para 

uma educação contextualizada e com mais sentido para a vida (SANTOS, 2003). 
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A Agroecologia e a Agricultura Urbana fornecem subsídios para a prática, revelando   

dimensões e referências ocultadas pelo modelo agroalimentar hegemônico. A agroecologia tem por 

base a complexidade e põe em questão os diferentes saberes e fazeres agrícolas e seus respectivos 

impactos ecológico, social, econômico, cultural, político e ético, oferecendo suporte para a adoção 

de agriculturas de base ecológica (CAPORAL et al., 2009).  A agricultura urbana refere-se a 

pequenos espaços em área urbana ou periurbana utilizados para a produção agropecuária 

(MACHADO; MACHADO, 2002), oferecendo elementos para adequação técnica para as pequenas 

áreas agricultáveis nas escolas. No espaço escolar, provocam insurgências, apoiando o exercício 

prático de discernimento das ausências no sistema alimentar e suas implicações para a saúde 

humana, podem conferir visibilidade e resgate do ocultado tornando-o presente e disponível. As 

perspectivas anunciadas complementam-se e reforçam-se em um movimento de valorização de 

inúmeras experiências sociais que põem em xeque os atuais modelos hegemônicos de 

funcionamento do mundo.  

A hegemonia caracteriza-se por uma atuação social informada por normas culturais 

dominantes e constituída por relações de poder desiguais e nas interações entre elas. Esse 

predomínio reduz a realidade, oculta a diversidade e a riqueza de possibilidades (SANTOS, 2013).  

A abordagem educativa libertadora defendida por Paulo Freire tem sido considerada 

importante em ações para a educação alimentar e nutricional (CONTRERAS e GRACIA, 2011). A 

educação libertadora é essencialmente crítica e mantem a preocupação com a coerência entre teoria 

e prática. É dialógica e entende o conteúdo enquanto prática para a liberdade e não para domesticar 

ou alienar. Problematiza questões cotidianas, instaurando a dúvida ao que parece inquestionável 

(FREIRE, 2008).   

A atividade agrícola na escola é profusa de possibilidades educativas. No entanto, pode ser 

desenvolvida reforçando os elementos do modelo hegemônico de produção agrícola e do sistema 

alimentar ou, como desejamos, problematizando-os. A problematização impõe arcabouço teórico 

consistente, aqui representados pelos referenciais supra citados. Busca-se, dessa forma, coerência 

aos objetivos formativos da Educação em Saúde, da Educação em Ciências e do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar -PNAE (BRASIL, 2006; 2011; 2013). Aposta-se na construção de um 

ambiente educativo crítico aos fatores que envolvem todas as etapas do sistema alimentar e os 

impactos ambientais, sociais, econômicos, culturais correlatos.  
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O suporte teórico contribui para o vislumbre crítico das diferentes formas de fazer 

agricultura, na adequação de objetivos e procedimentos na transposição didática para o espaço 

escolar. 

PRESENÇAS E AUSÊNCIAS: PESQUISAS COM HORTAS ESCOLARES NO BRASIL   

O número reduzido de estudos científicos sobre o tema em descompasso com a acentuada e 

progressiva proliferação de experiências com hortas escolares no Brasil foi identificado por 

XXXXX (2015) e Oliveira (2017). Ambas evidenciaram o crescente interesse da academia pela 

investigação do tema. Um outro estudo reforça aquelas conclusões ao fazer um mapeamento de 

trabalhos realizados com hortas com objetivos voltados para a Educação Ambiental em periódicos 

nacionais.  Nesse caso, também, indica-se a predominância de relatos de experiência vinculados a 

projetos de extensão das universidades e a carência de pesquisas e aprofundamento teórico 

(IARED, MARTINS e MEURER, 2018). 

 XXXXX (2015), no período de 2000 a março de 2015, identificou a horta escolar como 

tema principal em doze teses e dissertações entre as dezenove que mencionavam o tema e o 

predomínio de objetivos voltados para a saúde alimentar. Cinco das investigações traziam a ênfase 

na educação ambiental. Três dos estudos expressavam objetivos e conteúdo da disciplina Ciências. 

A horta escolar aparece, ainda, como uma atividade promotora da democratização do espaço e de 

socialização do conhecimento pela possibilidade de participação da comunidade em quatro das 

investigações analisadas. Os estudos provenientes de diferentes áreas de conhecimentos e, portanto, 

exibindo variadas perspectivas, mostravam-se mais afinados com os projetos de hortas em 

andamento em municípios brasileiros, ou seja, a preocupação com a adoção de hábitos alimentares 

saudáveis. Estabeleciam conexão com outros aspectos relacionados direta ou indiretamente ao tema, 

nos quais se incluem as questões ambientais, a atividade física, o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar- PNAE. 

Os estudos citados revelam o reconhecimento do papel educativo multifuncional e 

multidimensional da horta escolar; da sua característica interdisciplinar e transversal, ao demandar 

sensibilidades e conhecimentos de diferentes ordens e áreas; de proporcionar a visibilidade da 

problemática ambiental envolvida na produção de alimento, independentemente de quais sejam os 

seus objetivos primeiros; da sua boa acolhida no espaço escolar e da possibilidade do envolvimento 

dos vários atores sociais da comunidade escolar e de seu entorno; e do seu potencial convocador e 

agregador de outras atividades tanto relativas a aspectos ambientais quanto alimentares. A presença 
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de expressões como orgânico, saudável, sustentável, natural, para qualificar elementos da horta, 

pode conduzir a encaminhamentos que põem em xeque o modelo agroalimentar vigente (XXXXX, 

2015).  

Abrangendo o mesmo período, XXXX (2015) localizou em duas bases de dados científicos 

nove artigos com o assunto horta escolar. Três trazem a horta como tema central e os demais 

somente fazem alusão à mesma. Os achados reforçam a pouca expressividade numérica de artigos 

sobre o tema e a presença relativamente recente e progressiva das hortas escolares em artigos cujo 

foco é a preocupação com a saúde alimentar.  A maioria dos artigos é oriunda de publicações da 

área da saúde e, ainda que a horta apareça de modo secundário, fica evidenciado o mérito de seu 

potencial educativo para ações voltadas ao consumo de alimentos saudáveis. Comum aos nove 

artigos, independente da área de origem e respectivos objetivos, está a associação da horta ao PNAE 

e a outras ações educativas e promotoras do consumo alimentar saudável. A vinculação às 

proposições do PNAE e ao conceito de alimento saudável conduzem para referências a elementos 

dos princípios agroecológicos e, portanto, para a abordagem contra-hegemônica. 

METODOLOGIA 

A constatação da insuficiência das produções acadêmicas e, portanto de conhecimento 

sistematizado sobre o tema, conduziu a investigação para a identificação e análise crítica de 

experiências concretas com hortas escolares a fim de elaborar parâmetros pedagógicos que 

subsidiassem ajustes e a estruturação de novas experiências. A Análise Textual Discursiva - ATD 

afinada aos referenciais teóricos utilizados, permitiu a emergência de compreensões sobre 

fenômenos e discursos por meio de processo interpretativo auto-organizado das informações obtidas 

(GALIAZZI e MORAES, 2007). Assim, informações dispersas foram transformadas em textos 

estruturados e fundamentados. Nesse caso, além de ampliar e compreender a realidade posta em 

suas muitas dimensões, foram prospectadas as ausências e as emergências. 

A metodologia orientou a decomposição e a identificação de unidades de significado em três 

conjuntos de textos que relatam experiências com hortas escolares no Brasil: o relatório de um 

estudo nacional do Observatório da Educação/CAPES/INEP/ NUTES/UFRJ sobre o PNAE; 91 

formulários com relatos de experiências com hortas de municípios selecionados em uma premiação 

nacional sobre gestão do PNAE; os registros de uma experiência emblemática de práxis relativos ao 

projeto Horta Escolar Urbana: espaço para a construção de práticas educativas inovadoras para a 

Educação em Ciências e Saúde /FAPERJ de Apoio à Melhoria do Ensino em Escolas da Rede 
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Pública Sediadas no Estado do Rio de Janeiro2011/Observatório da Educação/  

CAPES/INEP/NUTES/UFRJ, cujo objetivo foi a estruturação físico-pedagógica da horta. Os dois 

primeiros são referentes à alimentação escolar e exibem informações de diferentes regiões 

brasileiras e, embora não tenham a horta como tema central, neles foi forte a sua presença 

(XXXXX,2015). 

PRESENÇAS, AUSÊNCIAS, EMERGÊNCIAS E SINAIS DE INSURGÊNCIAS: HORTAS EM 

ESCOLAS BRASILEIRAS 

As hortas escolares vêm marcando presença, nos últimos anos, no contexto de documentos e 

orientações governamentais e não governamentais e, igualmente, de inúmeros projetos no Brasil. A 

escola tem sido identificada como espaço e tempo propícios ao desenvolvimento de Educação 

Alimentar e Nutricional crítica, especialmente para estudantes urbanos. A análise de experiências 

brasileiras demonstra que, em muitas, o intento crítico e de ações potencialmente insurgentes tem 

como obstáculo o histórico de exploração, de dicotomia e preconceitos referentes ao trabalho físico 

e o intelectual, de desigualdades, de exclusão e de padronização alimentar que caracteriza a 

atividade agrícola Brasil, bem como o processo inadequado de sua transposição para o ensino 

formal, marcadamente tecnicista e discriminatório. Condição agravada pelo uso de abordagens 

tradicionais nas ações educativas em saúde e que passa a compor um panorama complexo que 

promove ausências. Consequentemente, as hortas escolares no Brasil adotam, por vezes, 

procedimentos que contradizem os seus objetivos anunciados, corroborando a necessidade de 

estabelecimento de parâmetros pedagógicos que sustentem sua implantação e desenvolvimento 

(XXXXX, 2015).   

O confronto epistemológico entre os elementos hegemônicos e contra-hegemônicos, em 

experiências com hortas no Brasil, identificou justaposições de procedimentos que reforçam os 

modelos de educação, de saúde e de agroalimentação que se pretende superar com outros coerentes 

com demandas críticas. Tem-se, assim, um cenário heterogêneo, no qual estão mescladas formas 

contraditórias de perceber a realidade, ora com repúdio aos componentes hegemônicos, ora 

exaltando-os. 

 Pode-se afirmar a presença de sinais de emergência e até intenção de insurgências na 

adoção de opções contra-hegemônicas, porém ainda há pouco entendimento sobre conceitos como 

educação alimentar e nutricional, alimentação saudável, agroecologia, alimento orgânico, 

agrotóxico, sustentabilidade entre outros que permeiam a atividade agrícola na escola, fragilizando 
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os pressupostos importantes. Os reflexos dessa fragilidade foram percebidos na formulação dos 

objetivos em sua relação com a conjuntura local e nacional e, especialmente, quando se busca 

estabelecer a correspondência destes com as etapas de execução. Nesse caso, surgem contradições 

na estruturação física da horta e em diferentes momentos da ação pedagógica em que são 

observadas a valorização de aspectos que se opõem aos objetivos centrais e descuidos e 

desconsideração de outros importantes na consolidação de conceito amplo de alimentação saudável 

e saúde.  A despeito das incoerências apontadas, há na heterogeneidade uma riqueza de 

conhecimentos produzidos na ação docente que se apresenta na forma de estratégias criativas e de 

alcance de objetivos importantes, atestando o valor das intervenções e seu reconhecimento como 

experiências a serem valorizadas e problematizadas (XXXX, 2015).  

ALGUMAS POSSIBILIDADES PARA EMERGÊNCIAS E INSURGÊNCIAS 

O empenho em realizar ações pedagógicas inovadoras pode ser comprometido pelo modo 

que nossa visão de mundo está estruturada pelos padrões predominantes da agricultura 

convencional e modos de consumo alimentar e, ainda de organização do conhecimento por 

disciplinas. Por isso, XXXX(2015) recomenda referenciais pedagógicos críticos como suporte na 

problematização da realidade, no estabelecimento de conflito de conhecimentos, na criação de 

situações desestabilizadoras e identificação dos sinais de emergências para apoiar as ações 

educativas, que precisam ser intensa e continuamente criticadas.  

A elaboração de hortas escolares não deve ficar condicionada as características gerais da 

horta convencional para produção comercial. As escolhas dos cultivares e a forma de plantio 

precisam ser analisadas pedagogicamente.   

Os técnicos são importantes, no entanto, a ação não pode ser planejada sem a regência do 

professor. Os conhecimentos agronômicos e sobre alimentação precisam ser adequados aos 

objetivos para aquele espaço escolar e não ser resultado de uma reprodução acrítica de um modelo 

de outro contexto e com outros propósitos. A perspectiva de tratar a horta como um equipamento 

pedagógico orienta para as especificidades e adequações coerentes com a sua função educativa e 

com o local de execução.  

Os objetivos atuais para a horta só ganham sentido no esforço pela superação da abordagem 

disciplinar e na crítica ao modelo agroalimentar hegemônico. Tal superação requer aprendizados 

que podem ser buscados em outros espaços. Aceitar apoio de grandes empresas vinculadas ao setor 

agrícola convencional é uma perigosa armadilha e, portanto, deve ser visto com cautela. Os 
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princípios da agroecologia têm ganhado adesão de integrantes de setores e de instituições 

governamentais e não governamentais importantes e materialidade em organizações e movimentos 

sociais. São situações, produções e experiências que merecem ser conhecidas e reconhecidas por 

educadores de todas as disciplinas para subsidiar tanto a prática pedagógica e a atitude 

transdisciplinar que esta requer (XXXXX, 2015).  

Adotar atitude transdisciplinar exige exercício, rigorosidade, abertura e tolerância, além da 

não desvinculação entre teoria e prática. O rigor faz considerar todos os elementos que compõem 

uma situação. A abertura admite o desconhecido, o inesperado e o imprevisível. A tolerância aceita 

escolhas, inclusive as opostas aos princípios da transdisciplinaridade. Requer a compreensão de que 

a educação é um processo essencialmente transdisciplinar e a percepção de que o ser humano deve 

ser considerado de modo integral e integrado: cognição, sensibilidade e o corpo e suas mútuas 

interferências (NICOLESCU, 2005). 

 A compreensão da cadeia alimentar e a religação aos processos que a compõem – do plantar 

ao comer – se fortalecem com ações educativas concretas sistematizadas.  A participação efetiva, 

física e intelectual no cultivo propicia o estabelecimento de vínculo com o alimento produzido e 

confere significado às ações subsequentes de culinária e consumo. Organizar e visibilizar 

adequadamente o encadeamento de cada uma dessas etapas parece ter papel importante no estímulo 

ao ato de experimentação de novos sabores. 

As experiências e pesquisas realizadas mostram que os objetivos esperados para as hortas 

escolares são muitos, diversificados, distintos, por vezes abstratos e mutuamente influenciados, o 

que pode induzir ao espontaneísmo pedagógico. A atitude transdisciplinar de educadores e a 

explicitação crítica dos objetivos desde o planejamento da horta até o consumo ajudam a orientar a 

elaboração ou ajustes na estrutura física, na seleção e a organização dos conhecimentos, a escolha 

dos recursos materiais e humanos e a preparação das estratégias didáticas e do processo de 

avaliação. 
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Resumo 

O artigo apresenta resultados de análise de experiências com hortas em escolas brasileiras. Baseia-se em 
pesquisa que evidenciou o aumento progressivo de projetos com hortas no Brasil e a incipiência de 
registros de investigações sobre o tema. O esforço problematizador foi sustentado por referenciais 
teóricos e metodológico com abordagens contra-hegemônicas, quais sejam, as Sociologias das 
Ausências e das Emergências, a Complexidade, o ideário Freireano, os princípios da Agroecologia e da 
Agricultura Urbana e a Análise Textual Discursiva. Nas experiências em curso são declaradas intenções 
ecológicas e de crítica ao modelo agroalimentar vigente. No entanto, percebe-se a adesão pouco 
fundamentada aos conceitos envolvidos. Foram identificadas inconsistências pedagógicas nos e entre os 
objetivos e os recursos didáticos, procedimentos e a estruturação física das hortas que comprometem a 
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consolidação dos preceitos anunciados de alimentação e ambiente saudáveis. O uso de referenciais 
teóricos citados mostrou-se fundamental para problematização e identificação das ausências e sinais de 
emergências e a potencialização de insurgências nas experiências com hortas e, consequentemente, na 
construção de parâmetros pedagógicos afinados com as atuais demandas da educação ambiental e da 
educação alimentar. A atuação do/a professor/a junto ao especialista em agricultura é indispensável na 
adequação da transposição didática.  A escolha dos conhecimentos, recursos e cultivares, o 
envolvimento físico e intelectual dos estudantes em cada uma das etapas que compõe o sistema 
alimentar _do plantio ao consumo_, requer atitude crítica e transdisciplinar para a superação do modelo 
agroalimentar hegemônico e de produção comercial, bem como das barreiras disciplinares. A busca de 
apoio em agentes, instituições e experiências afinadas com os princípios agroecológicos mostra-se 
promissora.  

Palavras-chave: Educação em Ciências; Educação Alimentar; Complexidade; PNAE. 

QUESTÕES SOCIAIS NO CONTEXTO DE HORTAS ESCOLARES 

Denise Ana Augusta dos Santos Oliveira – SMEDC, RJ 

INTRODUÇÃO 

O artigo discute os dados obtidos com o desenvolvimento de atividades didáticas no 

contexto de uma horta escolar e é parte integrante da pesquisa de mestrado profissional em Ensino 

de Ciências. A pesquisa foi desenvolvida com crianças, na faixa etária de oito aos doze anos, do 

Ensino Fundamental de uma escola municipal de Duque de Caxias (RJ). O interesse pela 

investigação se relaciona a aspectos pessoais, profissionais e acadêmicos da autora deste trabalho.  

Na esfera pessoal, o interesse pela compreensão dos modos como a humanidade vem 

historicamente interagindo com os aspectos naturais e, mais especificamente com os modos de 

produção de alimentos, surge pelo fato de ser filha de trabalhadores rurais e ter vivenciado algumas 

das marcas sociais sobre o trabalhador que vive dos frutos da terra. Passando pela esfera 

profissional, o fato de ser professora de escolas periféricas e que atende a filhos de trabalhadores 

humildes, vê-se nessas crianças a imagem da criança que outrora quem escreve essas palavras já foi 

e que agora se vê diante de muitas histórias marcadas pelos impactos que as ações humanas 

exercem sobre o ambiente. E, por fim, ao atingir a esfera acadêmica, há o confronto entre as 

promessas vendidas em nome de causas justas e humanitárias, porém com interesses políticos e 

econômicos que estão envolvidos na produção de alimentos no mundo. 

Assim, tem início um longo processo de reflexão sobre as possibilidades que se ampliam ao 

trazer a dimensão educativa da agricultura para o espaço escolar. Possibilidades que podem se 

relacionar ao distanciamento da humanidade da natureza, ao desenvolvimento científico e 

tecnológico na produção de alimentos e de bens de consumo, nos impactos que tais 
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desenvolvimentos operam sobre os modos de ver e de viver das pessoas em suas múltiplas 

realidades e na degradação ambiental tanto em espaços urbanos, quanto nos rurais. São aspectos 

que afetam a infância e “diante das constatações, emerge a atenção necessária para as características 

dos primeiros anos do Ensino Fundamental” (XXXXXX; XXXXXX, 20XX, p. XX). Foram 

consideradas as demandas da alfabetização linguística nesta etapa da educação escolar e que 

favorece a área da linguagem em detrimento do ensino de ciências, o que reflete a valorização 

social da linguagem em pesquisas sobre como a criança aprende (SOLOMON, 1993). 

Pautados por experiências e pesquisas consolidadas sobre as hortas escolares (SILVA, 2010; 

2015), temos discutido em alguns trabalhos a relevância e a urgência da inclusão de discussões 

sociocientíficas nos anos iniciais do ensino fundamental. A continuidade das reflexões e 

experiências pedagógicas que consideram a horta escolar como um espaço favorável para o 

desenvolvimento, nos move a pensar sobre a grandiosidade de ações educativas e de impacto 

socialmente relevante.  

A pesquisa foi desenvolvida no contexto da inserção da dimensão educativa da agricultura, 

segundo os objetivos: (i) reflexões sobre o contexto da horta escolar, como um espaço de 

abordagens de questões sociocientíficas, partindo da premissa do protagonismo infantil; (ii) 

elaboração e aplicação de um guia de sequências didáticas; (iii) análise dos resultados das propostas 

didáticas que conduziram à tomada de decisões e ao protagonismo infantil, por meio das rodas de 

conversa e; (iv) avaliação das contribuições do processo à produção textual coletiva que originou o 

produto educacional final desta pesquisa: um livro infantil. 

Os resultados geraram algumas discussões sobre os interesses sociais e econômicos no 

desenvolvimento científico e tecnológico na produção de alimentos (XXXXXXXX; XXXXXXX, 

2017); sobre o uso e ocupação do solo (XXXXXX; XXXXX, 2018); sobre as possibilidades 

educativas no contexto de uma horta escolar (XXXXXXXX; XXXXXXXXX, 2016, 

XXXXXXXX;XXXXXXXX, 2017, XXXXXXX; XXXXXXXX, 2018) e rendeu a produção de 

materiais educativos para aplicação nas aulas de ciências no Ensino Fundamental (XXXXXXXX; 

XXXXXXXX, 2019). 

Assim aprofundaremos as discussões sobre as categorias de análise identificadas, na 

pesquisa. Trataremos de que modo os temas sociais e complexos estão presentes em temáticas 

relacionadas à agricultura. Desse modo, conceituaremos o que chamamos de questões 

sociocientíficas, na sequência situaremos o leitor sobre como a pesquisa foi desenvolvida e, por fim, 

apresentamos as discussões dos resultados e os novos olhares. 
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QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS PARA CRIANÇAS: DILEMAS E POSSIBILIDADES 

Ao se pensar nos impactos que o desenvolvimento científico e tecnológico tem operado nos 

modos de viver nos espaços sociais, destacamos a infância como a parte mais frágil dessa relação. 

A infância, amparada e protegida por dispositivos legais. Entretanto, algumas questões sociais 

controversas e complexas impactam decisivamente na qualidade de vida da população, e muitas se 

relacionam a crescente produção de alimentos no mundo e um número alarmante de pessoas que 

ainda sofrem pela privação de alimentos, em outra ponta há famílias que precisam escolher entre as 

opções (ou a falta delas) que o sistema de produção hegemônico produz.  

Os aspectos retratados evidenciam a importância de a escola incluir a discussão sobre 

questões sociocientíficas e, consequentemente, discutir as concepções que os alunos apresentam 

sobre as interações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade (REIS; GALVÃO, 2008). Com isso, 

torna-se possível desvelar aspectos que parecem naturais, mas que estão permeados por interesses 

secundários, dentre os quais envolvem aspectos éticos, políticos, econômicos, sociais e ambientais.  

Chamamos de questões sociocientíficas aquelas que se relacionam à ciência e à tecnologia e 

que se apresentam como complexas, controversas, polêmicas ou de difícil solução. Nos primeiros 

anos de escolarização se exige, além da elaboração de estratégias de ensino, também a seleção de 

conteúdos procedimentais, atitudinais e conceituais, de modo que alunos e professores façam parte 

da discussão de todo processo e podem desenvolver habilidades para que os estudantes exercitem o 

pensamento crítico para a tomada de decisões sociais (PÉREZ, 2012). 

A abordagem de questões sociocientíficas nos anos iniciais pelas possibilidades dos alunos 

discutirem as relações de causa-consequência sobre os avanços da ciência e tecnologia como 

produto das ações humanas, assim, impregnadas de interesses presentes no cotidiano, vai além dos 

aparatos tecnológicos propagados pela mídia de massa como sinônimo de progresso e avanço. 

Ciência e tecnologia estão intimamente ligadas à evolução do ser humano, permeadas pelas ações 

de quem decide no processo de desenvolvimento (PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2009; FABRI; 

SILVEIRA, 2012). 

Para efeito de ilustração basta imaginar uma situação hipotética, entretanto socialmente 

recorrente, em que famílias veem-se diante da escolha sobre que alimentos consumir. Sabe-se da 

necessidade de consumo de frutas e legumes, isso é fato. Mas, de outro lado, existe realmente a 

consciência sobre a quantidade de agrotóxicos utilizada na produção de vegetais? Esses alimentos 

frescos chegam igualmente a todas as regiões do país? Em algum momento se considera o peso no 
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orçamento que a aquisição desses alimentos para muitas famílias? Ou ainda, as escolhas 

impulsionadas pelos apelos midiáticos, propagandas sedutoras que prometem sabor e satisfação 

com chamadas cada vez mais atraentes que seduzem a sociedade a consumir seus produtos, 

nutritivamente pobres e potencialmente lucrativos, e a indução que as embalagens proporcionam ao 

consumo sem, no entanto, revelarem a sua real composição e implicações que trazem a saúde 

humana pela adição de aditivos químicos.  

A alimentação humana revela-se como uma importante questão sociocientífica a ser 

trabalhada nos anos iniciais do ensino fundamental. Diariamente as pessoas tomam decisões a 

respeito do tipo de alimento que irão consumir, embora muitas desconheçam e não se questionem 

sobre sua origem, seu valor nutricional e os efeitos que seu consumo tem para a saúde. A qualidade 

dos alimentos ofertados para a população é, em muitos casos, duvidosa. Estes e outros problemas 

relacionados à alimentação tangem a sociedade à medida que aumentam os índices de desnutrição e 

de doenças associadas à obesidade. Outro fator de agravamento da questão é o ritmo de vida 

acelerado e as extenuantes cargas horárias de trabalho que as sociedades modernas exigem se 

tornam motivos que induzem as pessoas ao consumo de alimentos processados, de baixo custo e 

valor nutricional, possibilitou sua abrangência por todo mundo, mudando os hábitos de consumo de 

grande parte da população de muitos países. 

Existe uma contradição entre os indicadores que remetem à necessidade de retomar as 

origens da alimentação humana com a produção local e produtos não processados e a tendência pela 

busca de alimentos mais fáceis de preparar em que se questiona a viabilidade de ”buscarem-se 

matérias-primas vindas diretamente da horta ou do pomar, quando se percebe globalmente um 

aumento crescente das zonas urbanas, em detrimento das zonas rurais?” (NITZKE et al., 2012, p. 

3). Essa é uma questão complexa e que ainda não há uma resposta; entretanto, iniciativas de 

sustentabilidade envolvendo a produção de alimentos e qualidade de vida começa a fazer parte dos 

eventos científicos e cresce no cenário mundial questões relacionadas à alimentação saudável, ao 

ponto de empresas do ramo alimentício começam a pensar em estratégias de produção de alimentos 

com o menor impacto ao meio ambiente e visando a segurança alimentar (ibid.). 

Assim, torna-se necessário o envolvimento da escola em ações que promovam reflexões, 

além da transposição de conteúdos didáticos sobre alimentação e saúde. É urgente pensar em 

estratégias didáticas de impacto para que os próprios alunos se questionem sobre o que estão 

ingerindo, vislumbrando alternativas mais saudáveis e estabelecendo uma relação crítica sobre o 

custo e o benefício das escolhas que fazem diariamente sobre seu consumo de alimentos. 
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Outra temática que decorre da alimentação, mas não se limita a ela, que no contexto da 

criança possibilita reflexões bem próximas a situações vivenciadas está relacionada ao consumo. O 

consumo se constitui como uma questão sociocientíficas controversa, pois o consumo é inerente a 

vida humana, entretanto o consumo inconsciente ocasiona problemas de ordem social, econômica, 

política e ambiental. A produção de resíduos é resultante do consumo e já é um problema de ordem 

mundial que traz sérios agravamentos, principalmente, em regiões mais pobres ou mais afastadas 

dos centros urbanos. O descarte dos resíduos é um problema de impacto global, pelo qual, ações 

individuais não darão conta, exigindo, assim, ações exigem políticas públicas e coletivas na 

obtenção de alternativas para a minimização dos impactos ambientais. 

Um dos problemas do lixo é a elevada produção, sendo necessária a redução do consumo 

para diminuir a produção de resíduos. Entretanto, é preciso mudanças nos hábitos da população, o 

que é bastante complexo devido aos apelos de mídia e marketing ao consumo. Hoje, a principal 

finalidade das embalagens é estimular o consumo, em vez de proteger os produtos. Produtos 

alimentícios, por exemplo, passaram a ter mais importância em função das estratégias de marketing 

do que o seu valor nutritivo (PINHEIRO JUNIOR, 2010, p. 69). Tais problemáticas exigem novas 

abordagens. Viecheneski, Lorenzetti e Carletto (2012), Teixeira e Cicillini (2013) trataram dessa 

temática coma uma possibilidade de contextualizar e integrar o currículo escolar. 

A temática água contempla a potabilidade, a distribuição, as chuvas e os desastres naturais, 

possibilitando leituras em sala de aula. Os meios de comunicação tratam o tema de maneira 

sensacionalista, despertando sentimento de culpa, medo e incertezas (VISSICARO; FIGUEIRÔA; 

ARAÚJO, 2016). Uma característica dessas campanhas refere-se a possibilidade de discutir o uso 

racional direcionadas ao consumidor residencial, problematizando “a ideia de neutralidade da 

ciência em relação as causas do desperdício e ações de combate” (ibid., p. 1601). As implicações 

éticas e políticas que se relacionam a distribuição de água potável são veladas pelas mídias de 

massa. 

POR QUE HORTA ESCOLAR? 

Alimentação, saúde, consumo, produção de resíduos e água são condizentes ao contexto de 

uma horta escolar. Classificamos tais temáticas como questões sociais complexas e que se 

relacionam ao desenvolvimento científico e tecnológico. Reafirmando a necessidade de inserção de 

questões sociocientíficas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, apresentamos o ambiente 
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prático, concreto e aplicado das hortas nos espaços escolares como uma possibilidade ou estratégia 

de ensino.  

As abordagens sociocientíficas que se relacionam a agricultura são amplas e possibilitam 

discussões sobre como a agricultura modificou a relação entre o homem e a natureza (SANTILLI, 

2009). A humanidade acessou regiões antes desconhecidas, tornou-se proprietária de terras, 

domesticou plantas e domou animais em um processo lento e gradual que, evoluiu em ciclos de 

transformações sucessivas, sempre atreladas a uma combinação de interesses ambientais, sociais, 

econômicos e culturais e as necessidades humanas de tempos em tempos (HARLAN, 1995, apud 

SANTILLI, 2009). 

Entendendo a complexidade das relações que se estabelecem socialmente entre os interesses 

da produção ao consumo final, a dimensão educativa cresce potencialmente no compromisso de 

uma formação que abarque as dimensões que colaborem para o bem estar e compromisso social. As 

práticas agrícolas refletem o resultado da ação do homem sobre um espaço natural e revela o lado 

sombrio em que, no mundo, milhões de pessoas ainda vivem em uma situação de insegurança 

alimentar, não pela incapacidade de produção de alimentos, mas pela incapacidade de distribuí-la 

igualmente (ibid.). 

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia possui implicações sociais no contexto da 

agricultura, que se relacionam ao uso do conhecimento químico e biológico na produção de 

alimentos, aos impactos socioambientais pela ação do homem de maneira indiscriminada e às 

implicações relacionadas à alimentação humana – do acesso ao alimento à segurança alimentar que 

o alimento oferece a saúde humana. Construir conhecimentos, atitudes e comportamentos sobre a 

relação do homem-natureza, de maneira que favoreçam a preservação do meio ambiente, saúde, 

higiene pessoal e alimentação como forma de desenvolver responsabilidades no cuidado com os 

espaços de vivência, são abordagens necessárias que compõem a abordagem comum em CTS. 

A horta escolar representa a inserção da agricultura em um espaço de educação formal, onde 

as práticas educativas são resultado de uma ação intencional e planejada com vista a atingir 

objetivos previamente estabelecidos. Representa possibilidade para ensinar e aprender ciências da 

natureza e a abordagem das temáticas sociocientíficas.  

O potencial da horta escolar se revela em ações educacionais que integram as questões 

ambientais, com vistas às mudanças de atitudes, à cooperação, solidariedade, respeito e tolerância. 

Tais aspectos estão intrinsicamente relacionados aos aspectos humanísticos necessários à 
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convivência social. Assim, temos três eixos fundamentais e indissociáveis de conhecimentos e 

habilidades para a condução das ações na horta escolar: a agricultura, a alimentação e o pedagógico. 

Parece consenso a opinião favorável à participação de crianças e adolescentes nas hortas 

escolares (SILVA, 2015). As discussões que emergem da horta escolar buscam romper com o 

imediatismo das proposições rasas sobre a introdução de hortaliças na alimentação infantil ou de 

uma proposta de educação ambiental, por vezes, fadada ao fracasso. A articulação com diferentes 

áreas do conhecimento é tarefa quase imprescindível aos professores que prezem por uma educação 

voltada às questões sociais. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Os dados da pesquisa foram tratados à 

luz da análise interpretativa dos resultados e foram categorizados em unidades gerais de significado 

(MOREIRA; CALEFFE, 2008). A pesquisa se desenvolveu em dois momentos distintos e 

interdependentes, envolvendo diretamente 24 crianças, entre 8 e 12 anos de idade, do 3° ano do 

ensino fundamental de uma escola municipal de Duque de Caxias (RJ). As atividades fizeram parte 

do planejamento das aulas dos meses de março a outubro de 2017. 

 Em sala de aula, estiveram concentradas as partes conceitual, teórica e sobre a ciência e 

seus desdobramentos sociais com a utilização de sequências didáticas. Posteriormente, as crianças 

participaram de todo processo de construção da horta escolar com o apoio de agentes da 

comunidade escolar, incluindo uma engenheira agrônoma residente na região, na manutenção e nos 

tratos culturais. Muitas vozes foram ouvidas e silenciamentos foram rompidos o que possibilitou 

registros orais e escritos. A professora-pesquisadora foi responsável pela coleta, organização e 

análise dos dados por meio de observação e anotações em diário de campo, gravações em áudio, 

registros fotográficos, registros escritos e de desenhos realizados pelas crianças.  A pesquisa foi 

aprovada pelo comitê de ética e pesquisa e devidamente autorizada pelos atores envolvidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

As análises estão associadas aos blocos das sequências didáticas, e que foram estruturadas 

de tal forma que possibilitassem aproximar termos considerados complexos ao público infantil 

(SILVA; SCHNEIDER; SCHUCK, 2014). O diálogo foi essencial ao fazer ciência com as crianças 
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e para as crianças, explorando possibilidades de uma visão mais ampla sobre os temas de interesse 

(CASTELFRANCHI et al., 2008).  

A discussão sobre a aplicação que a humanidade faz com os conhecimentos científicos e a 

finalidade dos diversos aparatos tecnológicos tem início, em resposta à pergunta se as invenções são 

sempre boas foi que sim. Em ocasião da entrevista realizada durante a visita do químico, uma aluna 

retoma um questionamento que surgiu no desenvolvimento envolvendo o uso de agrotóxicos na 

produção agrícola. A atividade que teve como ponto de partida a história da Branca de Neve com 

uma abordagem de temas químicos, de fenômeno natural aos usos e interesses humanos. Houve o 

esclarecimento dos motivos que justificam o uso de certos produtos na produção agrícola em larga 

escala e a necessidade de adoção de hábitos de segurança alimentar. 

As descobertas feitas pelas crianças anunciam que a presença humana nos espaços naturais 

já representa um processo de transformação. Retirada de matéria prima, alimentos e os rastros 

humanos. A horta escolar possibilita, além de um laboratório vivo, como também um espaço a céu 

aberto para o ensino de valores e atitudes, na medida em que as ações humanas na modificação dos 

ambientes podem ser observadas e vivenciadas. 

Com a presença dos insetos na horta escolar e o reconhecimento dos riscos e benefícios que 

poderiam oferecer as plantações, foi planejada uma atividade de pesquisa sobre os mesmos. A 

escolha dos insetos investigados se deu pelo interesse dos próprios alunos. Os trechos a seguir 

foram extraídos de produções escritas dos alunos e indica algumas aprendizagens e que foram 

reescritas para facilitar a compreensão na leitura. 

O espaço de observação e intervenção para a construção da horta escolar apresentava muito 

lixo e mato alto. Não era uma imagem recente, mas houve o estranhamento sobre cenas comuns do 

dia a dia, de modo que a situação pudesse ser problematizada. O descarte dos resíduos é um 

problema de impacto global, pelo qual ações individuais não darão conta do problema. As ações 

exigem políticas públicas e coletivas na obtenção de alternativas para a minimização dos impactos 

ambientais. 

As práticas das hortas escolares nos espaços rurais e em escolas do campo são igualmente 

importantes e necessárias. Nesses espaços, os motivos que justificam sua presença estão mais 

voltados à valorização do trabalho agrícola, do trabalhador rural e do conhecimento da comunidade 

local, de forma a incentivar e valorizar a região onde a escola está inserida e pensar sobre como a 

ciência e a tecnologia afetam a vida local. 
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Um tema relevante ao trazer a agricultura para o interior da escola é a o uso de agrotóxicos. 

A temática foi recorrente ao longo do desenvolvimento desta pesquisa. Para as crianças, a 

descoberta sobre as práticas da agricultura convencional - que faz uso indiscriminado de 

agrotóxicos-  foi impactante. As crianças expressaram a necessidade de adotar hábitos de higiene 

com os alimentos antes de consumir.  

A criança demonstra curiosidade no funcionamento tanto do mundo natural quanto do 

mundo social. Ela observa o comportamento das pessoas junto aos elementos da natureza e a outras 

pessoas, aprendendo com o que observa e, com isso, reproduzido o comportamento num futuro 

próximo. As marcas da desigualdade e exclusão são uma violência para elas em uma sociedade em 

que a efetividade suprime o valor da afetividade, as marcas das relações socialmente estabelecidas 

tornam-se mais profundas. 

A contextualização da horta no espaço escolar coopera para o exercício crítico sobre a 

produção, consumo, malefícios e benefícios que o desenvolvimento científico e tecnológico 

promove na produção de alimentos. As discussões de temas complexos que permeiam a sociedade 

foram (re) significados no contexto da horta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo desenvolvido aponta a importância de ampliar a participação da criança nos 

processos decisórios na realidade em que está inserida, trazendo ao contexto escolar. Indica que o 

exercício crítico da cidadania deve ser estimulado desde a infância e deve se estender por toda a 

vida. O trabalho evidenciou que uma horta no espaço escolar possibilita a aproximação da 

comunidade local, que se vê diante de situações de conflitos e precisa aprender a compartilhar, 

dividir, incluir, respeitar as diferenças e a diversidade de vida abundante nos espaços naturais e 

sociais. 

As possibilidades e a riqueza de abordagens metodológicas instrumentalizam as crianças 

para o exercício crítico da cidadania enquanto estão em processo de consolidação da leitura e 

escrita. Na proposta, a criança fala, reflete sobre uma situação apresentada e se apropria de 

situações contextualizadas de aprendizagem, vislumbrando novas possibilidades de abordagens 

didático-metodológicas. 
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Resumo 

O artigo discute os resultados de uma pesquisa de abordagem metodológica qualitativa, de natureza 
interpretativa, com observação participante desenvolvida nos anos iniciais do Ensino Fundamental de 
uma escola municipal. O objetivo é discutir os dados obtidos, passados dois anos da publicação dos 
primeiros trabalhos, que abordaram as possibilidades didáticas que emergem do contexto da horta 
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escolar e as discussões sociocientíficas na fase em que a criança aprende a ler e escrever. São 
apresentadas as discussões teóricas que embasam este estudo. O desenvolvimento das atividades foi 
orientado por sequências didáticas que contemplam o protagonismo infantil e por rodas de conversa. 
Os resultados indicam que as crianças possuem olhar atento e crítico às questões sociais que se 
relacionam ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e que o trabalho do professor deve inserir a 
criança nos processos decisórios, compartilhando as responsabilidades e exercendo a formação para a 
cidadania. 

Palavras-chave: Ciência-Tecnologia-Sociedade; Questões Sociocientíficas; Horta Escolar; Ensino 
Fundamental. 

A HORTA NATURAL E PEDAGÓGICA IMIRA CI: UMA EXPERIÊNCIA COLETIVA E 

INTERDISCIPLINAR NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL HELIÓPOLIS –SP 

Marisa Ferreira Lima – ETESP 

Debora Orellana – ETESP 

INTRODUÇÃO 

As hortas escolares têm sido consideradas atividades educativas importantes para a 

abordagem de vários conteúdos em diferentes níveis de ensino. Uma horta na escola pode 

potencializar aprendizagens e valores relativos a educação ambiental e a educação alimentar que 

contribuem na formação integral de jovens (SILVA, 2015). Um território de aprendizagens, que 

estabelece contextos que permitem abordar os princípios alimentares e ambientais de forma 

sistemática e transversal em todos os níveis de ensino. Os conteúdos afins podem envolver todas as 

disciplinas do currículo e estarem interligados com a realidade local, para que os/as agentes possam 

notar a correlação dos fatos com uma visão integral do mundo. 

A partir de ações integradas é possível apoiar mudanças saudáveis nos hábitos que se 

referem à alimentação, à nutrição e à qualidade de vida de todos/as, além de trabalhar com as 

diferenças sejam étnicas, sociais, raciais, religiosas ou culturais. A tarefa convoca a coletividade 

local a fortalecer, através da convivência, as trocas de saberes e conhecimentos entre pessoas 

diversas, entre gerações, inclusive. A todos/as, oportuniza atitudes, desenvolvimento de projetos e 

maior atuação comunitária. 

O estímulo a inserção da educação alimentar e nutricional no currículo e no cotidiano das 

práticas educacionais apoia a identidade comunitária, através do respeito à diversidade cultural e à 

preferência alimentar territorial. Há possibilidade, ainda, de se colocar participação da sociedade 

civil no acompanhamento da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.  
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Com o entendimento exposto, a Horta Natural e Pedagógica IMIRA CI foi inaugurada no 

dia 29/08/2018 como parte do Programa de Orientação Alimentar elaborado por alunos no segundo 

ano do Ensino Técnico Integrado Médio de Nutrição e Dietética. O projeto teve início modesto com 

a intenção de acesso a ervas frescas para a realização de aulas práticas de preparações culinárias 

inerentes ao curso e contribuir em ações de educação alimentar para as crianças atendidas no Centro 

de Educação Infantil (CEI Cidinhas) que faz parte do mesmo complexo de ensino ao consumo de 

hortaliças. No entanto, rapidamente foi despertando o interesse de setores diversos da instituição de 

ensino a angariando adesões. Em sua curta existência já se destacou tendo sido reconhecida por 

suas ações afinadas aos princípios de sustentabilidade com uma premiação que envolvia as escolas 

de educação básica do estado de São Paulo.  Assim, hoje, a horta pedagógica IMIRACI consolida 

como seu objetivo geral a promoção da consciência ambiental e alimentar da comunidade escolar e 

do seu entorno.  

Para o alcance do objetivo anunciado, são realizadas ações com os seguintes finalidades: 

Oportunizar aos estudantes a conquista e manutenção do espaço público; proporcionar como 

atividade extracurricular um espaço de estudo, descoberta e aprendizagem; promover a vivência e o 

contato direto com o meio ambiente natural; Proporcionar a descoberta das técnicas de plantio, 

manejo do solo, cuidado com as plantas assim como técnicas de proteção da estrutura do solo; 

desenvolver de modo integrado, a consciência da responsabilidade para o meio ambiente; promover 

a responsabilidade social pela participação em grupo, incentivando o respeito pelo outro e o 

diálogo; criar um intercâmbio sistemático de informações no contexto ambiental através de 

observações, ações concretas e práticas a serem realizadas no ambiente escolar; viabilizar a horta 

como um espaço vivo, de reação em cadeia, que proporciona uma produção sustentável e fonte de 

alimentação saudável; trabalhar com motricidade. 

O presente relato expõe as possibilidades de aprendizado coletivo e o poder de mobilização 

de uma comunidade escolar e seu entorno proporcionados pela construção de uma horta 

pedagógica.  

BREVE REVISÃO DE LITERATURA 

As inúmeras tarefas demandadas em um ambiente de ensino dificultam a possibilidade de 

espaço e tempo para a reflexão ou aprofundamento teórico sobre a prática educativa cotidiana. 

Assim, há de se admitir que ações podem ser iniciadas como resultado de curiosidade ingênua e 

que a interação dialógica com a experiência promova paulatinamente a atitude crítica e a construção 
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da curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996). Assim, a experiência relatada parte do desejo de 

oferecer um aprendizado mais dinâmico e ampliado. 

Escolher práticas pedagógicas que contribuam para a formação ou melhoria de hábitos 

alimentares ainda é um grande desafio se considerarmos a complexidade do fenômeno alimentar e 

todo o conjunto de fatores da modernidade alimentar. A modernidade alimentar é caracterizada 

pelos diversos fatores que interferem no sistema alimentar humano promovendo o afastamento do 

comensal daquele do contexto original do alimento (FONSECA et al, 2011).  O Programa Nacional 

de Alimentação Escolar -PNAE tem sido aprimorado nos últimos anos a fim de ter participação 

efetiva no processo de enfrentamento da modernidade alimentar e em prol da educação alimentar, 

no entanto: 

Entende-se que é importante agregar ao PNAE ações educativas cotidianas e contínuas 

que mobilizem outras dimensões que conformam a constituição do repertório 

alimentar, contribuindo para o estabelecimento de uma relação positiva das crianças e 

adolescentes com os alimentos considerados mais saudáveis e adequados oferecidos 

nos cardápios escolares. As hortas escolares podem se configurar em terreno fértil 

nesse sentido (SILVA, 2015, p. 76). 

As hortas escolares têm sido avaliadas como práticas pedagógicas que possibilitam “a 

utilização de métodos interativos, favorecendo a religação de saberes compartimentalizados pela 

lógica disciplinar vigente” (SILVA et al, 2015). A atividade permite ampliar as discussões sobre 

alimentação correlacionando aos aspectos ambientais: 

Os aspectos apontados fazem da horta escolar um recurso que potencializa 

desdobramentos educativos para os campos da saúde e do meio ambiente e suas 

respectivas demandas contemporâneas, que se ampliam quando tais questões passam a 

ser compreendidas como temas transversais interconectados e indissociáveis a serem 

explorados em suas complexidades. (SILVA, 2015, p. 57) 

Iared et al (2018) chamam a atenção para a versatilidade do recurso devido a possibilidade 

de exploração de diversos conteúdos e temas curriculares, de integrar teoria e prática, de ser 

executado ao ar livre, de adequação a qualquer faixa etária e por ser um projeto de baixo custo.  

DESENVOLVIMENTO 

A Horta Natural e Pedagógica IMIRA CI foi construída na Escola Técnica Estadual 

Heliópolis (ETEC Heliópolis), em São Paulo e sua relevância e integração comunitária guardam 

relação direta com o histórico de organização da população local e a construção da ETEC para 
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compor o complexo de ensino CEU Heliópolis Professora Arlete Persoli juntamente com três 

Centros de Educação Infantil; o EMEI Antonio Francisco Lisboa; o EMEF Presidente Campos 

Sallles.  

A inauguração da ETEC Heliópolis, em 2009, foi resultado da mobilização da comunidade 

por meio da UNAS _União de Núcleos, Associações e Sociedades de Moradores de Heliópolis e 

São João Climaco _ órgão não Governamental administrado pelos moradores da região que 

buscavam melhorar o cenário de oportunidades de qualificação profissional para os jovens da 

região. Suas atividades foram iniciadas com cursos técnicos modulares de Administração, Design 

de Interiores, Informática e Nutrição e Dietética. A partir de 2010 foram implantados os cursos 

técnico em Edificações e o Ensino Médio Regular. Em 2012 ocorreu a implantação do Ensino 

Integral com o curso Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio de Informática e no ano de 2013 

foi implantado o Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de Nutrição e Dietética (Etim de 

Nutrição), e em 2014 o curso integrado EJA Edificações. 

Cerca de 90% dos jovens que frequentam a Etec Heliópolis são moradores da comunidade 

de Heliópolis e do entorno, o que contribui para maior integração entre comunidade e a escola. A 

unidade de ensino tem como proposta pedagógica trabalhar com projetos interdisciplinares e que 

atendam a comunidade externa. O objetivo é que os alunos apliquem os conhecimentos, teóricos e 

práticos aprendidos em sala de aula, em projetos que contribuam para sua formação acadêmica e 

que desenvolvam atitudes que contribuam para a construção de uma sociedade melhor para todos. 

A construção da horta foi uma iniciativa de uma turma do Curso Técnico Em Nutrição e 

Dietética, cujo eixo Tecnológico é Ambiente e Saúde.  O referido curso prepara o profissional para 

atuar em restaurantes, hotéis, creches, escolas, supermercados, hospitais, clínicas, asilos, Unidades 

Básicas de Saúde, indústria de alimentos. Em tais espaços, o técnico pode ter como atribuições: 

Acompanhar e orientar as atividades de controle de qualidade, higiênico-sanitárias e segurança no 

trabalho, em todo o processo de produção de refeições e alimentos; Acompanhar e orientar os 

procedimentos de preparo de refeições e alimentos; Coordenar a execução das atividades de 

posicionamento, transporte e distribuição de refeições; estruturar e gerenciar serviços de 

atendimento ao consumidor e ministrar cursos; Definir padrões de procedimentos, elaborar Manual 

de Boas Práticas em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) e implantar sistemas de 

qualidade; realizar pesagem de pacientes e aplicar outras técnicas de mensuração de dados corporais 

para subsidiar a avaliação nutricional; avaliar as dietas de rotina com a prescrição dietética indicada 

pelo nutricionista; Participar de programas de educação alimentar. 
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A proposta da elaboração da Horta Natural e Pedagógica IMIRA CI surge em 2018, como 

parte de disciplina ministrada pela professora Marisa Lima, no contexto do Programa de Orientação 

Alimentar elaborado pelos alunos no segundo ano do ETIM de Nutrição. A horta criada em 

Heliópolis leva o nome de Imira Ci, termo que significa planta-mãe em tupi-guarani. 

O espaço foi preparado pelos alunos com a ajuda de uma empresa que assessorou com a 

parte técnica, ferramentas e substratos. Já os canteiros foram construídos pelos alunos do curso de 

Edificações da mesma ETEC. Foi um trabalho intercurso e interdisciplinar.  

O objetivo inicial era a produção de hortaliças para o fornecimento de matéria-prima a ser 

utilizada em aulas prática de preparação culinária em disciplina do Curso de Nutrição e apoio em 

intervenção de educação alimentar para alunos do Centro de Educação Infantil (CEI Cidinhas) que 

faz parte do mesmo complexo de ensino. No entanto, rapidamente foram identificadas muitas outras 

possibilidades de aprendizado com o uso da horta que se transformou em um espaço de uso 

coletivo. Entre outros cultivares encontram-se ora-pro-nobis, peixinho, taioba, sálvia, cúrcuma, 

espinafre japonês e manjericões de diversos. 

Os estudantes do Curso técnico de Nutrição e Dietética aproveitam as plantas nos pratos que 

desenvolvem nas aulas práticas, nas quais desenvolvem receitas como a tortinha integral recheada 

com taioba e o patê de cenoura com os talos do legume, cebolinha e manjericão. Os diversos tipos 

de manjericão também vão para o molho de tomate e para a água saborizada de limão e ervas 

aromáticas. O aprendizado parece se tornar mais estimulante, como declara uma estudante do curso: 

“O estudo mais importante foi dos nutrientes, como cenoura, que é rica em vitamina A, as folhas 

verdes, como o espinafre japonês, que temos na horta, que é rico em ferro. Essa foi a nossa 

pesquisa, saber mais dos nutrientes dela". 

A população local, tem sido estimulada a ter hábitos mais saudáveis. As crianças que 

estudam nas escolas municipais do entorno visitam o local para aprender noções de agricultura. O 

Centro Educacional Unificado (CEU), que compartilha o espaço com a Etec, ofereceu aos seus 

frequentadores uma oficina de chás e bebidas aromáticas.  

A professora que coordena a iniciativa vê o espaço como uma oportunidade de aprendizado 

coletivo e multidimensional, abrangendo vários aspectos da formação humana: “Aprendi muito com 

a horta e pude ver como ela mexe com as pessoas”. Destaca a interação com a comunidade no 

entorno, tanto com expressões de apoio, como visitando a horta para colheitas pequenas e pontuais. 

Observa a surpresa dos alunos com as folhas molhadas pelo orvalho ou encantamento com o 

nascimento de uma cenoura. Os estudantes, em suas falas, corroboram a importância da atividade 
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para a mobilização de outras dimensões formativas: Estudante A: “Nessa época ficamos 

encarregados de cuidar da horta e essa parte foi a mais especial, porque era um momento onde 

parávamos toda a nossa correria, colocávamos o pé e a mão na terra, regávamos e cuidávamos da 

horta”. “ [...] É um momento de refúgio, um lugar para gente poder ter contato com a natureza”; 

Estudante B: "Minha experiência com a horta foi incrível porque eu vi a horta surgir, vi a primeira 

alface nascer! Fiz o Projeto de Apoio e Orientação Educacional usando a horta, trouxemos crianças 

que não conheciam e não tinham contato com a horta para poder conhecer esse mundo, algo além 

do que elas imaginam”. A estudante acrescenta que no projeto foram desenvolvidos música e um 

livreto para explicar às crianças, de forma lúdica, sobre o funcionamento da horta. Estudante C: 

"Minha experiência com a horta foi bem interessante, porque eu gosto muito de mexer com a terra e 

quando se mora em São Paulo não tem muito disso. É interessante também mostrar isso para outros 

alunos que nunca tiveram a experiência de poder plantar, colher, e ver se transformando". 

Além da horta, a unidade também desenvolve outras ações ligadas à sustentabilidade como o 

armazenamento e uso da água da chuva, um ecoponto para descarte correto de lixo e em breve terá 

uma composteira, para que resíduos orgânicos se transformem em adubo. No local, junto à horta, 

ainda tem um lago ornamental que está sendo construído pela equipe do curso de Edificações. Há a 

proposta de implantação de uma colmeia de abelhas nativas (sem ferrões) junto com as flores para 

as abelhas fazerem a polinização. A intenção é compor um mosaico de amostras pedagógicas. 

A PREMIAÇÃO1 

O “Prêmio Desafio 2030 – Escolas transformando nosso mundo” tem o propósito de 

reconhecer iniciativas de instituições do Ensino Básico em prol da sustentabilidade e que estejam 

ligadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) indicados na Agenda 2030 para 

o desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 estabelece 169 metas para erradicar a pobreza e 

promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. Sua elaboração se deu em 2015 por 

representantes dos 193 estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) que 

reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a 

pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento 

sustentável. Com o documento “Transformando o Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável” os países comprometeram-se a tomar medidas para promover o 

desenvolvimento sustentável. 
 

1 https://www.akatu.org.br/akatu-na-midia/agencia-brasil-horta-pedagogica-de-heliopolis-vence-desafio-2030/. 

http://www.desafio2030.com/
https://www.akatu.org.br/akatu-na-midia/agencia-brasil-horta-pedagogica-de-heliopolis-vence-desafio-2030/
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O Prêmio citado organizado pelo Instituto Akatu, uma organização não governamental sem 

fins lucrativos que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo 

consciente contou no corrente ano (2019), com 87 projetos inscritos, contemplando 62 escolas das 

redes pública e privada da Grande São Paulo e 43.100 alunos. Os dezoito trabalhos finalistas 

abordaram temas diversos como o descarte de resíduos e logística reversa, permacultura, nutrição e 

alimentação saudável e igualdade de gênero. A horta pedagógica da Escola Técnica Estadual 

(ETEC) Heliópolis, em São Paulo, venceu na categoria Ensino Técnico 

ENSINANDO E APRENDENDO AO ENSINAR  

Concordando com Paulo Freire, não temos tido medo de arriscar na busca por enriquecer 

nossa prática pedagógica e com isso aprendemos todos: “Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 23). É possível notar que a execução de uma 

prática educativa pode provocar uma reação em cadeia envolvendo e beneficiando o aprendizado de 

outros grupos não previstos inicialmente. E, em contrapartida, esses grupos agregam ações àquela 

prática e trazem saberes até então não vislumbrados.  

Consideramos que a escolha da atividade agrícola na unidade de ensino foi acertada por 

integrar grupos e conhecimentos diferentes, além de provocar a construção de outras atividades 

complementares contribuindo para uma formação integral dos estudantes envolvidos. Há aspectos 

positivos diretos que podem ser identificados nas relações interpessoais, na percepção dos 

estudantes em relação ao espaço escolar, no aprendizado dos conteúdos curriculares etc. No 

entanto, há outras dimensões da formação humana que só poderão ser observadas a longo prazo e 

que esperamos estar dando a nossa contribuição. 

O reconhecimento com a premiação citada representou um estímulo a mais e um indício de 

que estamos no caminho certo. 
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Resumo 

O artigo apresenta o relato de uma experiência com horta desenvolvida em uma unidade de ensino 
médio técnico no estado de São Paulo vencedora em premiação estadual que visava identificar 
iniciativas em prol da sustentabilidade. A horta pedagógica IMIRA CI começa como atividade de uma 
turma do Curso Técnico Integrado Médio de Nutrição Dietética, contagiando outros grupos e amplia 
seu objetivo geral para a promoção da consciência ambiental e alimentar da comunidade escolar e 
entorno. O relato expõe as possibilidades de aprendizado coletivo e o poder de mobilização de uma 
comunidade escolar e seu entorno proporcionados pela construção de uma horta pedagógica.  

Palavras-chave: Educação ambiental; Educação Alimentar; Aprendizagem; Desenvolvimento 
comunitário 
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Resumo 

Os trabalhos que compõem o referido painel partem da análise das representações sociais das práticas 
educacionais no cotidiano escolar e suas nuances. O ponto de convergência dos referidos trabalhos 
parte da análise sobre ao função das práticas educacionais na tentativa de construção de uma escola 
inclusiva a partir de três temas diferentes: a trajetória dos alunos e a construção do “fracasso escolar”; a 
educação matemática e seu caráter excludente; além dos processos de exclusão em torno do aluno com 
Transtorno do Espectro Autista. A Teoria das Representações Sociais é utilizada como constructo 
teórico-metodológico no intuito de compreender a dimensão normativa e os processos de 
transformação dos conhecimentos partilhados por um dado grupo, acerca da realidade social. O 
primeiro trabalho versa sobre as representações sociais de discentes de escolas municipais e particulares 
do município de Juiz de fora/MG, considerados casos de “fracasso” em sua trajetória escolar, e a 
função social da escola nesse processo. O segundo trabalho busca investigar elementos que permeiam o 
discurso dos docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de uma escola particular da Zona 
Oeste do município do Rio de Janeiro, quando significam a aprendizagem matemática e as implicações 
desses elementos nas práticas docentes, seguindo um caráter excludente particular da disciplina em 
questão. O terceiro estudo investiga as representações sociais de professores sobre o aluno com 
Transtorno do espectro Autista e as relações com as práticas de inclusão no contexto escolar, a partir 
da pesquisa nos municípios de Barra do Piraí/RJ Piraí/RJ, João Pessoa/PB, Juiz de Fora/MG. Assim, 
os resultados encontrados nos estudos descritos, tratam dos diferentes processos de exclusão 
vivenciados no contexto escolar quando abordamos a situação de alunos considerados “fora do 
padrão”, relacionando a função da escola e das práticas educacionais na produção e reprodução desses 
processos.  

Palavras-chave: Representações sociais; Práticas educacionais; Classes de aceleração; Matemática; (IN) 
Exclusão. 

A ESCOLA SOB O OLHAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE 

NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Marianna Jannuzzi da Silva Lopes – UNESA 

Telma Jannuzzi da Silva Lopes – UEMG 

Pedro Humberto Faria Campos – UNESA 

DESENVOLVIMENTO 

Uma das discussões atuais na área educacional repousa no âmbito da função social da escola 

brasileira e do ensino oferecido por essas instituições. Ao pensarmos nestas finalidades precisamos 

conceber que tal instituição em sua gênese tinha um papel na vida da sociedade e que sua função 

não permaneceu estática, transformou conforme a escola modernizou e ampliou o seu acesso. Para 

permearmos os caminhos em que se discute a funcionalidade da escola, se faz necessário o olhar 

para as ações realizadas neste âmbito, uma vez que essas são espelhos dos objetivos da mesma 

(LIBÂNEO, 2016).  
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Diversos entraves são apontados em relação à escola atual e a sua função social. É comum 

encontrarmos defensores do retorno da escola tradicional ou até mesmo aqueles que lutam por uma 

escola que cumpra missões sociais e assistenciais (LIBÂNEO, 2012).  

Em uma visão histórica a escola tem como principal função, embora não a única, a 

transmissão de conhecimento, porém nos últimos anos esta vem passando dificuldades em cumprir 

este papel social (MENDONÇA, 2011). 

Mendonça (2011) sugere que atualmente a escola no Brasil sofre críticas de todas as ordens: 

inadequação às novas demandas sociais; abandono do status do conhecimento, da ordem e 

disciplina; obsoletismo institucional; ausência de inovações e tantos outros que ouvimos em nosso 

dia-a-dia. Mas, existe um consenso no que diz respeito a esse formato de escola oferecido à 

sociedade: estas instituições não conseguem mais ensinar a todos, fato este que leva aos estudantes 

a carência de aprendizagem dos conteúdos escolares.   

Muito se discute em possíveis estratégias e até reformas que visam à melhoria da educação 

no Brasil, porém pouco se ouve o aluno, sujeito que vivencia este processo. Através das narrativas 

dos estudantes podemos captar pistas em relação à problemática descrita acima. Observar e 

conhecer a visão que os alunos têm da escola, pode contribuir para desvendar quais atividades 

oferecidas a eles no âmbito escolar, os agradam, ou até mesmo justificam sua presença e suas ações 

neste espaço. A partir do momento que descobrirmos o que de fato é importante na escola para este 

aluno, sugestões e contribuições podem surgir e favorecer na aquisição de conhecimentos destes 

sujeitos. 

Sousa (1999) aponta que para a escola realizar sua função social é preciso incluir 

integralmente todos no processo educativo. Incluir o aluno no processo de escolarização é dar 

acesso ao exercício de sua cidadania com a finalidade de oferecer ao cidadão condições de inclusão 

social, de participação social e política na sociedade. Para ela “a exclusão escolar é a não educação” 

(SOUSA, 1999, p.93). Podemos dizer então, que a exclusão de um grupo qualquer no âmbito 

escolar é a negação da própria função da escola.  

As duas pesquisas que serão apresentadas a seguir têm por objetivo entender como um 

grupo de crianças constroem suas perspectivas e dilemas sobre a temática escola e sua função 

social. A partir dos estudos será possível observar como a escola é representada por alunos de 

classes sociais distintas. 
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ESTUDO 1 

A pesquisa intitulada “Representações Sociais de escola elaboradas por alunos 

pertencentes ás Classes de Aceleração” teve como objetivo principal identificar e analisar de que 

maneira os alunos de Ensino Fundamental de Turmas de Aceleração concebem a escola e sua 

função social a partir de estudos das Representações Sociais elaboradas por estes sujeitos, com base 

no pressuposto que estas representações orientam e guiam suas práticas escolares. 

Em seu aspecto teórico metodológico o trabalho teve como fundamentação a Teoria das 

Representações Sociais, proposta por Moscovici em 1961. Caracterizou-se por ser de cunho 

qualitativo, uma vez que essa abordagem considera ambiente, realidade social, momento histórico, 

quando o que se objetiva é compreender o comportamento, a experiência humana e entender o 

processo pelo qual as pessoas constroem significados e os descrevem. 

 O estudo teve como lócus uma escola municipal localizada em uma área periférica da 

cidade de Juiz de Fora -MG. A amostra da pesquisa foram 33 alunos do oitavo/nono ano do Ensino 

Fundamental, pertencentes às Classes de Aceleração. As turmas de aceleração de estudos segundo o 

artigo 49 das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica destinam-se a estudantes com 

atraso escolar, àqueles que por algum motivo, encontra-se em descompasso idade/ano. O programa 

objetiva corrigir a defasagem entre a idade e o ano que os alunos deveriam estar cursando. É 

considerada uma estratégia pedagógica que tem como finalidade a adequação do fluxo escolar e é 

entendida também como uma questão política, pois, a partir dela surgem planos educacionais 

determinados (BRASIL, 2013). 

Para a coleta de dados referente ao tema elaboramos materiais projetivos. O estudo foi 

dividido em três etapas. 

A ETAPA I foi aplicada de forma coletiva e consistiu em duas fases respectivas: 1) 

discussão da poesia “Escola é” de Paulo Freire; 2) Leitura e debate do livro “Quando a escola é de 

vidro” da autora Ruth Rocha. A ETAPA II se baseou em entrevistas episódicas, alicerçada pela 

aplicação de cenários, neste contexto utilizaram-se três estórias de imagens construídas com base 

em acontecimentos que faziam parte do cotidiano escolar destes alunos. As estórias eram elucidadas 

para o entrevistado e em determinado momento este deveria continuá-las. A ETAPA III consistiu 

no mecanismo de indução de metáforas. Utilizamos como recurso uma caixa de objetos. Após 

análise dos objetos, duas questões eram postas para que o sujeito respondesse e as justificassem: 
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Questão 1: Se a Classe de Aceleração fosse um destes objetos, qual ela seria? Por quê? Questão 2: 

Qual objeto representa melhor a escola para você? Por quê? 

Ao realizarmos a ETAPA I percebemos o desagrado em torno do maior período escolar 

destinado as classes de aceleração, segundo os alunos é cansativo permanecer este período na 

escola, pois as aulas são chatas, os professores falam muito e eles copiam excessivamente. 

Os discentes revelaram que a turma é composta apenas por repetentes e que a dinâmica 

escolar é alterada devido a este fato. Segundo os entrevistados a reprovação foi à causa de 

pertencerem ao programa, por isso o cotidiano escolar é modificado, uma vez que segundo os 

mesmos “não são capazes de aprender como os outros”.  

Durante as interlocuções captamos a representação que os alunos fazem em relação as suas 

aprovações na escola, ficou explícito que eles sentem que foram aprovados sem aprender. “Eu 

passei sem saber nada. Nós não pode segurar lugar. Eles querem que nós vai embora da escola pra 

desocupar o lugar pra outras crianças que tão vindo, senão não tem vaga pra todo mundo e a sala 

fica lotada“ (S17). 

O modelo tradicional como as aulas são ministradas foi evidente, revelando-nos total 

insatisfação e cansaço por parte dos alunos. Segundo estes, eles copiam e decoram, essas ações se 

repetem e não se traduzem em aprendizagem. Ficou nítido que para os estudantes é necessário que 

os docentes demonstrem que se importam com eles para que prossigam em suas aprendizagens.  

Os alunos revelaram ao longo da dinâmica que sentem que são tratados como inferiores, 

pois estão nas turmas de aceleração. Os conteúdos ensinados para os alunos foram julgados como: 

bobo e fácil porque são incapazes de aprender o que é lecionado nas outras salas. Caracterizaram as 

matérias como inúteis.  

Captamos através da análise das falas dos alunos que em determinados momentos eles 

sentem excluídos e diminuídos na escola, por fazerem parte do programa. O discurso dos sujeitos 

revelou algumas práticas exercidas pelos docentes que contribuem para o sentimento de 

incapacidade dos mesmos e que comprovam que os professores não acreditam no potencial dos 

entrevistados. Os estudantes exprimiram suas convicções insatisfatórias a respeito do 

relacionamento professor/aluno e também ao juízo que os docentes fazem deles.“Os professores 

não falam que nós é burro, eles falam assim: eu não vou dar isso para vocês porque vocês não vão 

conseguir!” (S2).  
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Observamos que as câmeras e as grades na escola simbolizam para os entrevistados a ideia 

de prisão, através desta atividade constatamos que os sujeitos acreditam que a escola possui um 

ideal de aluno, no entanto suas particularidades não encaixam nesta exigência. 

Os alunos expressaram seus sentimentos a respeito da reprovação. Foi perceptível que tal ato 

além de fazer parte da história de cada um deles, contribui para que se sintam inferiores aos demais 

estudantes da escola. “ Eu sempre fui o cavalão velho no meio dos pequenos. Toda sala tem um 

velho burro. Eu me senti burro no meio daqueles pequenininhos inteligentes e eu lá sem saber 

nada” (S31). 

Percebemos que a Aceleração de estudos é concebida de forma positiva por alguns alunos, 

estes alegaram que nessas turmas se sentem inteligentes, pois conseguem executar as tarefas 

solicitadas pelos professores, outros discorreram a respeito de não estarem no meio de alunos “tão 

pequenos”, pois só o fato de anteriormente serem os maiores da sala para eles representava 

incapacidade. Porém quando refletiram sob a funcionalidade do projeto as conclusões foram 

negativas, alegando novamente que estavam sendo “expulsos da escola” para saírem de forma 

ligeira.“A aceleração serve pra quem tá na idade errada como a gente ir embora e para ter uma 

sala com todo mundo na idade certa. Só nós que é burro que tem que ir embora” (S17). 

A segunda fase da ETAPA II foi calcada na construção de cenários, esta oportunizou aos 

entrevistados que dialogassem a respeito de seus sentimentos através de uma personagem, com isso 

deslocamos os mesmos da figura principal o que traduziu em resultado satisfatório. 

O cenário 1 descrevia a estória de uma aluna que tinha muita dificuldade na escola, sua 

aprendizagem era lenta e suas notas em atividades eram insatisfatórias. Como consequência, ao 

findar o ano letivo, a protagonista foi reprovada. No ano seguinte ocorreu à mesma situação: ela 

permaneceu com dificuldade e foi reprovada novamente. Como solução para enfrentar suas 

dificuldades escolares ela foi incluída na turma de Aceleração de Estudos.  

Ao continuarem o episódio os sujeitos discorreram que a Aceleração de estudos é composta 

apenas por alunos com dificuldades cognitivas e reprovados. Detectamos que questões relacionadas 

à faixa etária dos alunos são consideradas, ser semelhante no tamanho e na idade é visto de forma 

significativa. Foi perceptível que os sujeitos se identificavam com as características dos integrantes 

da classe, o que de certa forma traz um consolo para os mesmos no sentido que se torna perceptível 

à dificuldade do outro, sendo assim concebem que não estão sozinhos nesse processo. Percebemos 

o projeto como algo que contribuiu para o sentimento de pertença na turma. “Ele viu que tinha 

muita gente lá dentro que tinha a mesma dificuldade do que ele e que queriam recuperar o ano. Ele 
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se sentiu menos mal, porque ele não ia ser o único meio sem ler. Antes ele se sentia mal, porque ele 

era o único que não sabia ler da sala dele. Ele chegou no sexto por ponto de conceito, caderno 

completo” (S4). 

Ao relatarmos o segundo cenário que narrava à estória de uma aluna regressa da Turma de 

Aceleração e que através do projeto havia conseguido alcançar a sua classe de origem, tínhamos 

como objetivo identificar como os alunos projetam o futuro após participarem do programa, além 

de captarmos concepções a respeito da escola e de sua função social. Em síntese os alunos pontuam 

como benéfico do projeto o reencontro com a turma que frequentavam antes da primeira 

reprovação. Observamos no decorrer dos discursos a baixa expectativa que estes alunos possuem 

em relação ao programa e em relação a si. Na percepção dos alunos as Classes de Aceleração 

trazem prejuízos futuros para os mesmos. 

O sentimento de incapacidade na aprendizagem perante aos demais ficou novamente 

explícito no instante em que supúnhamos que a personagem havia recebido uma mesma prova que a 

turma, ao questionarmos aos entrevistados os resultados obtidos por ambas as partes, apreendemos 

que em quase a totalidade das falas a nota da turma foi superior aos pontos obtidos pela aluna que 

frequentou a aceleração, o que nos leva a observar a descrença que os participantes têm no 

programa e nos seus desempenhos quando comparados a estudantes que não frequentaram o 

projeto. As explicações dos alunos pontuavam em torno da escassez do tempo para a transmissão 

dos conteúdos e para as dificuldades dos mesmos.  

O terceiro cenário narrava a estória de uma aluna que decidiu interromper os estudos após 

diversas reprovações e resultados insatisfatórios na escola. Ao prosseguirem o episódio descrito, 

todos os sujeitos discorrerem que ao abandonar a instituição escolar a protagonista perdeu as 

chances de ter um futuro melhor. 

Apreendemos que estudar tem a conotação de possibilitar um futuro melhor, sendo este 

somente conquistado através de um bom emprego. Os sujeitos relataram que abandonar a escola já 

foi um desejo, porém tal ação só não foi concretizada por interferência da família. 

Após a aplicação da terceira etapa baseada em indução de metáforas constatamos que a 

maioria dos discentes representam as classes de aceleração à imagem de uma tartaruga. A relação 

Classe de Aceleração-Tartaruga foi utilizada uma vez que os sujeitos discorreram que esta turma 

“está sempre perdendo” e “ficando para trás” em relação às outras da escola. Caracterizaram a 

turma e os seus componentes como lentos na aprendizagem.  
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Para reproduzir a escola os discentes escolheram em demasia a figura de uma casa e de uma 

algema. No que diz respeito à associação da escola com prisão, acreditamos que se deve ao fato de 

os alunos se sentirem amarrados às regras impostas pelo estabelecimento, percebemos nos discursos 

que falta liberdade para eles serem quem são.  Ao igualarem a escola com a casa percebemos maior 

proximidade em relação às atividades mecânicas desenvolvidas no âmbito, em casa eles: arrumam a 

cama, lavam louça, fazem comida e na escola: copiam, decoram e obedecem a regras. Percebemos 

que em ambos ambientes são passivos às normas. 

Sugerimos que algumas particularidades apontadas como solução política para a reprovação 

em massa contribuem em parte para a inclusão dos estudantes no processo educacional. Percebemos 

que em determinados momentos estas são positivas no que se refere ao sentimento de pertença de 

grupo, porém no que diz respeito a aspectos cognitivos as expectativas ainda são baixas.  

ESTUDO 2 

O estudo em questão teve como desafio a apreensão da construção da função social da 

escola em crianças do 2º ao 6º ano do Ensino Fundamental em uma escola particular tradicional 

centenária na cidade mineira de Juiz de Fora. Dedicou a analisar como as crianças no período 

operatório (de 8 a 12 anos aproximadamente) percebem a função da escola.  Tratou-se da análise da 

organização, evolução e manifestação das Representações Sociais sobre a funcionalidade da escola 

através da frequência e hierarquia da colocação de seus elementos constitutivos e da comparação 

das Representações Sociais de escola entre meninos e meninas. 

Fundamentou-se na Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici e nos estudos de 

Gerard Duveen quanto à ontogênese das Representações Sociais que procuram compreender os 

processos de construção de conhecimentos criados pelos homens para explicar o mundo e sua 

inserção dentro dele. 

A pesquisa compreendeu três fases que se complementaram: o levantamento quantitativo 

dos elementos constitutivos da escola, a sua hierarquização e por fim a ancoragem dos sentidos de 

escola na vida cotidiana das crianças observadas. Constituiu-se de um estudo do tipo etnográfico 

composto por um dispositivo em forma de um jogo de construção, cujo foco possibilitou uma visão 

ampla e integrada de uma unidade complexa composta de múltiplas variáveis (a escola).  

Analisamos através da aplicação individual e em duplas o jogo “A construção de minha escola”, a 

frequência e a hierarquia das colocações dos elementos constitutivos da escola e sua funcionalidade. 

O jogo composto por duas maquetes e personagens de biscuit teve a duração de 20 minutos e foi 
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filmado. Seu pressuposto básico residiu na função social da escola que engendra as atividades que 

nela são realizadas. 

Neste contexto procurou-se também responder ao desafio de analisar os significados que as 

crianças selecionadas atribuíram aos elementos constitutivos da escola quanto a sua função social e 

funcionalidade; comparar as Representações Sociais de escola existentes no período operatório 

focalizados de maneira individual e em duplas; analisando a constituição e a emergência das 

Representações Sociais de escola observadas; destacando o papel das interações sociais de gênero 

na percepção dos objetos complexos. 

O que se pode registrar é que a frequência dos elementos que representam o pátio e a quadra 

de esportes aponta para a importância das atividades recreativas como momento de socialização e 

integração. A colocação de salas avulsas aponta a estrutura escolar vivida pelas crianças e quanto 

este espaço já não os atrai. As aulas especializadas denunciam uma divisão de responsabilidade 

quanto ao aprendizado dos alunos. Foi observado que os alunos possuem muitos professores: 

esportes, música, literatura, artes, informática e isto enfraquece a figura do professor da sala de 

aula. Sua atuação fica fragmentada e sua autoridade diluída em meio a tantas pessoas diferentes. O 

que vem a justificar os alunos não estarem preocupados em identificá-los. As meninas destacaram 

suas salas, pátio, outras salas, salas de aulas especializadas e foram diferenciando as funções da 

escola. Os meninos destacaram o pátio e a quadra (principalmente os mais velhos). Eles estão 

presos às interações e socializações promovidas pela quadra e pátio. As duplas femininas tendem a 

reforçar os espaços femininos como a sala de aula. A Informática predomina nas duplas masculinas. 

As meninas vão percebendo a escola como uma organização com outras funcionalidades. Vão 

percebendo que a escola é complexa. Na análise da frequência pode-se observar que os meninos 

colocam mais meninos no pátio que as meninas. As meninas usaram mais adultos que os meninos. 

Usaram mais alunos que alunas. Elas utilizaram mais cadernos e livros, o que indica que assimilam 

mais a função de estudar e aprender proposta pela escola. Os meninos ocuparam o espaço de sala de 

aula com carteiras e cadeiras, as meninas com a mesa da professora, carteiras e material escolar. As 

meninas usam mais professoras que os meninos e são mais ligadas à figura da professora. As 

meninas destacaram suas salas, pátio, outras salas, salas de aula especializadas e foram 

diferenciando as funções da escola à medida que foram ficando mais velhas. As meninas mais 

velhas vão diferenciando mais as funções administrativas. Os meninos em duplas percebem mais o 

espaço administrativo do que jogando individualmente. As duplas femininas tendem a reforçar os 

espaços femininos de conversas como corredor e a sala de aula. A quadra indica ser um espaço 
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masculino para os meninos. Pode-se observar que as meninas descentram mais rapidamente que os 

meninos. E que em duplas o efeito de diferenciação é mais acentuado. A função estudar só foi 

colocada quando indagados objetivamente para que servia a escola. Os alunos veem o professor 

como aquele que ensina matérias que precisam saber sem, contudo determinarem para quê. Todos 

colocaram que é preciso ir à escola para aprender. Alguns alunos nomearam professores, sempre 

associados ao fato de gostarem muito deles ou serem professoras de suas salas. Com a idade as 

crianças evoluem na percepção da estrutura de poder na escola registrando que o Diretor (aquele 

que pune), a Supervisão (aquela que encaminha ao Diretor), Secretaria (espaço formal da escola). 

Também se percebeu um declínio da recreação a favor de atividades mais elaboradas e 

intelectualizadas. Alguns pontos relacionados ao desenvolvimento do estágio operatório foram 

observados: houve uma evolução da visão egocêntrica centrada nas necessidades e interesses da 

criança para uma visão mais descentrada onde o outro aparece com direitos como os seus, revelados 

nas construções minha sala/a sala do outro, principalmente com a evolução das idades nas meninas. 

O que se registra é que a escola tem cumprido o seu papel de interação social, mas tem se 

distanciado da vida da criança que se tornou muito mais rica e dinâmica. A percepção dos 

elementos constitutivos da escola e sua funcionalidade foram afetadas pela interação das duplas. As 

meninas são mais ligadas à figura do professor e as mais velhas vão diferenciando mais as funções 

administrativas que os meninos.  

CONCLUSÃO 

Os estudos nos permitiram compreender como a percepção do aluno em relação a si mesmo 

e em relação à escola se transformam à medida que: estes são submetidos a programas políticos de 

correção de fluxo; avançam nas etapas escolares e se tornam protagonistas neste âmbito. 

As narrativas extraídas nas pesquisas nos fazem pensar que cada criança tem uma história 

pregressa que precisa ser conhecida. A imagem que o estudante/entrevistado faz de si se constrói a 

partir da trajetória escolar dos mesmos, e da interação com o outro.  Desta forma constroem suas 

identidades e representações de escola e de mundo. 

Em síntese ao estabelecermos um comparativo entre os estudos observamos divergências 

entre os discursos dos sujeitos no que diz respeito à função social da escola, porém em ambas a 

pesquisa percebeu-se a ausência da finalidade de ensinar e aprender.  

Os dados do estudo 1 sugerem que as escolas possuem lógicas calcadas na exclusão 

daqueles que não se adequam ao perfil exigido, o que resulta e reforça uma sociedade desigual. As 
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crenças da nossa sociedade em torno do “repetente” são na maioria das vezes calcadas na ausência 

de êxito nas capacidades intelectuais do indivíduo, portanto participar de uma turma composta 

apenas por reprovados seria expor de forma inegável para todos os envolvidos no processo que, 

estes discentes possuem baixo desempenho escolar, esta situação cria representações em torno do 

objeto, o que resulta em práticas excludentes de toda a comunidade perante a classe de Aceleração. 

Os estudantes concebem o programa como uma estratégia política com a finalidade de “expulsá-

los” para fora da escola o mais rápido possível. Constatamos que à medida que os alunos participam 

do programa suas ilusões e perspectivas em relação à escola sofrem declínio e contribuiu para a 

baixa autoestima. 

Pontuamos que os alunos da escola particular (estudo2), não acreditam que a prioridade da 

escola seja o fluxo escolar, talvez pela própria política que embasa a realidade da escola pública 

brasileira. O modelo de escola descrito pelos sujeitos caracterizou-se por ser distante da realidade, e 

que se isenta dos valores morais e sociais. Perde-se espaço para a vida relacional para avançar na 

valoração do desempenho individual. 

A escola assume nestas duas pesquisas uma função social ambivalente, ou seja, é concebida 

como um espaço de socialização e acolhimento, porém a aquisição de conhecimento é direcionada 

para a margem do objetivo. A partir da finalidade descrita pelos estudantes observamos que a 

função social da escola vivenciada por eles contribui para diferentes acessos de saberes, fato este 

que leva à desigualdade social.  

A exclusão é um diferenciador formado por grupos sociais. Esta perpassa por situações 

simbólicas. Na escola, crenças, opiniões, atitudes e valores são adquiridos e compartilhados por 

professores, alunos, responsáveis e sociedade, ou seja, por meio das interações cotidianas e entre os 

diversos grupos que a compõe. 

Observar como a exclusão ocorre na escola nos permite perceber as crises nos vínculos 

sociais. A exclusão só é presente uma vez que há um grupo de incluídos. Alguns autores defendem 

que não existe exclusão, mas sim formas precárias de inclusão. É preciso nos debruçar sobre os 

rituais e procedimentos que levam à exclusão (CAMPOS 2001; 2017).  
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Resumo 

O artigo discute a partir de duas pesquisas a função social da escola, sendo a mesma analisada a partir 
da visão de alunos do Ensino Fundamental. Os estudos foram realizados com discentes da rede 
municipal e particular de ensino da cidade de Juiz de Fora- MG. A coleta de dados efetuou-se através 
de materiais projetivos, como: livro de literatura, poesia, construção de cenários, caixa de objetos e 
maquetes. O primeiro estudo realizou-se com sujeitos que possuíam trajetórias de insucesso escolar. 
Concluiu-se através das metáforas: “ser empurrado”, “um nada” e “tartaruga” que a estrutura escolar 
vivenciada por estes estudantes contribui para o sentimento de exclusão dos mesmos. Eles sentem que 
são aprovados sem aprender, pois, segundo os mesmos é de interesse da escola manter em seu espaço 
só quem é “bom aluno”. A figura de linguagem “ser empurrado” foi utilizada pelos entrevistados para 
representar a necessidade de eles desocuparem os lugares na instituição. Sugerimos que para os alunos a 
prioridade da escola é o “fluxo escolar” sobrepondo a aprendizagem. O segundo estudo apresenta a 
escola sob a ótica de alunos de uma escola particular. Os dados sugerem que a escola tem cumprido o 
papel de interação social, mas tem se distanciado da vida, o que a torna desinteressante. O revelador foi 
uma divisão de autoridade do professor devido ao fato de possuírem muitos docentes diferentes, o que 
leva a inferir que a função de ensinar atribuída a escola tem sido substituída por atividades extras. Com 
a idade as crianças evoluem na percepção da estrutura de poder na escola. Observamos um declínio da 
recreação a favor de atividades mais elaboradas e intelectualizadas. Percebeu-se uma evolução da visão 
egocêntrica centrada nas necessidades e interesses da criança para uma visão mais descentrada onde o 
outro aparece também com direitos.  

Palavras-chave: Ensino Fundamental; Representação Social; Função social da escola. 
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ALUNOS E PROFESSORES INCLUÍDOS EM UM MESMO PROCESSO: SABER 

MATEMÁTICA  

Patrícia Bastos Fosse Peres – UNESA 

INTRODUÇÃO 

A Base Nacional Curricular Comum - BNCC ressalta que os conhecimentos matemáticos 

são necessários a todos os alunos da Educação Básica “pelas suas potencialidades na formação de 

cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais” (BRASIL, 2018a, p. 265) como texto 

inicial de apresentação da área. Dentre as competências específicas referentes ao Ensino 

Fundamental, o documento descreve que os conhecimentos matemáticos possibilitam “desenvolver 

o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, 

recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo” (idem, p. 267). 

Para isso, o ensino da matemática nos anos iniciais deve ter como objetivo o letramento 

matemático. Segundo a BNCC,  

o Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento 

matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, 

comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de 

conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, 

utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o 

letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos 

matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo (BRASIL, 

2018a, p. 266, grifo nosso). 

Letramento é um termo proveniente da interpretação de litteracy na língua inglesa e designa 

o indivíduo que passa do estado de não saber ler e escrever ao estado de saber. De maneira 

correlata, dizemos que o indivíduo está alfabetizado. Contudo, a noção de letramento contempla um 

aspecto social. O conceito de letramento centra-se na “capacidade de desempenhar tarefas 

funcionais que demandam conhecimentos e estratégias desenvolvidos em situações de uso 

sociocultural” (ORTIGÃO, SANTOS, LIMA, 2018, p. 378). O indivíduo que aprende a ler e 

escrever deixa de ser analfabeto e passa a ser alfabetizado, o que não significa, necessariamente, 

que ele seja letrado. Essa mudança de condição do não saber para saber traz implicações sociais.  

O letramento matemático relaciona-se ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo de 

usar os objetos de conhecimento na leitura dos fenômenos da vida cotidiana e na resolução de 
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problemas. Em uma perspectiva sociológica, podemos dizer que o indivíduo letrado é capaz de usar 

o que aprendeu nas práticas sociais. Os objetos de conhecimento matemático são significados na 

medida que os alunos interagem com eles em diferentes contextos sociais, na escola ou fora dela. 

Ser letrado significa “entender e saber aplicar as práticas de leitura, escrita e habilidades 

matemáticas para resolver problemas não somente escolares, mas de práticas sociais” 

(NACARATO, GALVÃO, 2013, p. 84).  

A fim de fornecer subsídios aos professores e gestores sobre os processos de 

desenvolvimento da alfabetização e do letramento dos estudantes nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental das escolas públicas, o governo propõe a realização da Avaliação Nacional da 

Alfabetização – Provinha Brasil que acontece no 2o ano. Através dessa avaliação, pretende-se 

prevenir o diagnóstico tardio e possibilitar a implementação de medidas que contribuam, 

efetivamente, com a aprendizagem dos alunos. 

Contudo, o documento que regulamenta a Provinha Brasil (BRASIL, 2007) utiliza, 

indistintamente, os conceitos de alfabetização e letramento. A alfabetização matemática refere-se à 

aquisição da linguagem matemática, códigos e normas segundo o rigor acadêmico. Já o letramento 

matemático constitui-se pelo uso da linguagem como forma de comunicação e compreensão dos 

processos sociais. As questões propostas limitam-se a avaliar o nível de alfabetização matemática 

dos alunos, ficando a avaliação à margem do processo de letramento.  

Os resultados da Provinha Brasil e Prova Brasil, avaliações que integram o SAEB propostas 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, mostram que os alunos estão muito longe de serem 

considerados indivíduos letrados. O índice de proficiência dos alunos em matemática avaliados pela 

Prova Brasil em 2017 encontra-se no limite inferior do nível básico, muito próximo ao nível que 

indica insuficiência na aprendizagem. Apenas 15,5% dos alunos avaliados possuem nível de 

proficiência considerado adequado em matemática, sendo que a maior parte dos estudantes, 51,4%, 

encontram-se no nível básico de aprendizagem, muito mais próximos da insuficiência do que seria 

considerado adequado, e 33,1 % dos alunos tiveram aprendizagem considerada insuficiente em 

matemática, segundo critérios da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação – MEC 

(BRASIL, 2018b). 

O baixo aprendizado em matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental anunciado 

pelos resultados das avaliações em larga escala mostram que a escola pouco tem promovido o 

letramento matemático. As crianças adquirem práticas de letramento em suas interações sociais no 

seio familiar e em diferentes grupos sociais, práticas essas que são muito diferentes das validadas 
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pela escola. Elas parecem muito mais aptas a resolver problemas que envolvam matemática em suas 

vivências cotidianas do que nas situações propostas pela escola. A julgar pelos resultados 

divulgados pelo MEC sobre o SAEB, parece que o ensino da matemática está longe de atingir o que 

deveria ser seu principal objetivo: a aprendizagem matemática dos alunos. Diante do exposto, 

afirmamos que a maior parte dos alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental não são letrados 

matematicamente, condição que promove a exclusão social. 

Ainda segundo a BNCC, o letramento matemático está associado às formas de organização 

da aprendizagem. O desenvolvimento das habilidades necessárias ao processo de letramento “está 

intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem matemática” 

(BRASIL, 2018a, p. 266). Diante do exposto, faz-se urgente o investimento em ações que garantam 

o aprendizado dos alunos.  Acreditamos que o tratamento dispensado aos objetos de conhecimento 

matemático passa pelo fazer do professor e que a forma como o professor ensina depende da forma 

que ele representa a aprendizagem.  

Por essa razão, desenvolvemos o presente trabalho que teve como objetivo investigar 

elementos diferenciados das representações sociais da aprendizagem da matemática, identificadas 

na literatura e por um grupo de professores dos anos iniciais do ensino fundamental em 

desenvolvimento profissional em serviço na perspectiva da Educação Matemática e as implicações 

desses elementos nas práticas docentes. Conhecer os significados da aprendizagem matemática 

atribuídos pelos professores, ajudou-nos a compreender como o fazer pedagógico redunda na 

aprendizagem dos alunos. Essa pesquisa foi realizada com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES/PROSUP) – código de 

financiamento 001. 

QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Propusemos um estudo qualitativo, modalidade de pesquisa que se constitui pela análise e 

compreensão das relações entre os sujeitos e das significações atribuídas ao objeto de pesquisa e 

que conferem sentido às ações dos sujeitos nos seus grupos de pertença. O campo escolhido para 

desenvolvimento da pesquisa foi uma escola da rede privada situada na Zona Oeste do município do 

Rio de Janeiro, na qual as professoras encontram-se em desenvolvimento profissional em serviço. 

Esse modelo de formação favorece as trocas discursivas, pois, as questões que propulsionam o 

processo de aprimoramento dos conhecimentos profissionais das professoras surgem no espaço-

tempo psicossocial que se institui a escola e que é vivenciado pelos atores sociais. Entrevistamos 10 
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professoras dos anos iniciais do ensino fundamental, todas com formação em Pedagogia, sendo 3 

professoras egressas. Apenas uma das professoras egressas recebe formação continuada na 

instituição que leciona. 

As análises das entrevistas foram feitas de acordo com o Modelo da Estratégia 

Argumentativa – MEA, que tem, dentre outras contribuições, na Teoria da Argumentação de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014). O MEA, proposto por Castro e Bolite-Frant (2011), permite-

nos compreender a dinâmica dos processos discursivos e remontar o esquema argumentativo 

elaborado pelas professoras na defesa do que acreditam. Elas se posicionam a favor de uma 

determinada prática em detrimento de outra.  

A organização do jogo argumentativo está fundada nas práticas sociais que determinam 

normas e regras consensuais que regulam o que é dito. A análise das entrevistas nos permite extrair 

muito mais do sentido literal do que se fala; traz à tona os implícitos que impregnam a linguagem. 

De acordo com Castro (2016, p. 167), “os implícitos remetem a essas leis sociais que regulam a 

interação linguística entre os indivíduos”, logo, dão acesso às representações sociais acerca do 

objeto, sistemas de referências que o sujeito recorre ao se deparar com situações que necessitam ser 

compreendidas ou explicadas. A Teoria das Representações Sociais articulada à Teoria da 

Argumentação possibilita apreender como as professoras representam a aprendizagem.  

Conhecer o processo representacional da aprendizagem matemática pelas professoras 

permite compreender aspectos do funcionamento do sistema cognitivo. Para falar e se posicionar 

frente ao objeto, os sujeitos buscam referências já existentes acerca do objeto que se relacionam e se 

articulam a outras. Na tentativa de significar a aprendizagem matemática, as professoras 

justificavam o que fazem através das referências que possuem, evocando marcadores da Pedagogia 

Tradicional. Encontramos ressignificações para esses marcadores nas análises das falas das 

professoras. Isso ocorre porque para acomodar o “novo” que elas reconhecem em suas práticas e 

que, ainda, constitui-se um conjunto impreciso de abordagens pedagógicas, as professoras usam os 

marcadores da Pedagogia Tradicional, forte referência na formação e nas suas experiências 

profissionais, porém, fazem de maneira singular. 

As representações sociais possuem caráter normativo e contra normativo, isto significa, que 

as representações sociais que as professoras têm da aprendizagem matemática possuem implicações 

éticas, pois, determinam o que elas julgam que pode e que não pode ser feito em determinadas 

situações, o que ensinam e como ensinam. Investigamos nesse trabalho a relação entre as 

representações e as práticas educativas. Segundo Campos (2017, p. 44), “noção de prática teria 
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como referência básica a ação, o agir dos grupos; e, a ação comporta, então, necessariamente três 

componentes, o comportamental, o afetivo e o cognitivo”. Segundo o autor, o alto grau de ativação 

das cargas afetivas mobilizadas pelos indivíduos pode afetar a relação entre as práticas e as 

representações. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quando as professoras foram indagadas sobre a aprendizagem matemática dos alunos, elas 

se remeteram aos processos de ensino-aprendizagem, tomando como referência inicial suas 

experiências de vida enquanto alunas. Para inferir sobre a aprendizagem dos alunos, as professoras 

retomaram os processos de aprendizagem vivenciados por elas enquanto alunas e falaram de uma 

experiência impregnada de sentimentos negativos como dor, medo e desconforto. O medo leva à 

fuga, o indivíduo foge daquilo que não compreende e, se não compreende, não aprende, colocando-

o à margem do processo de letramento matemático.  

“Tem pessoas mais velhas que dizem [imitando a voz] Meu trauma é matemática. 

Odeio matemática. [retornando ao normal] Mas é uma matéria difícil das pessoas 

gostarem porque, assim, eles não entendiam, não compreendiam o processo.” (S6) 

“[...] a matemática é vida. [...] E eu quero que essa vida esteja viva dentro dos meus 

alunos, eu não quero que morra. Eu não quero que fique apagada e nem que se 

transforme em um monstro como foi comigo” (S9) 

“Eu usava a Internet para mudar porque eu achava aquilo pesado, tão parecido com o 

que eu tinha sofrido anteriormente, assim, com medo. Eu adorava, mas tinha, assim, 

um medo [...] Mas eu procurava mesmo lá com o ensino tradicional, fazer algumas 

coisas diferentes” (S4) 

As professoras reconhecem que não aprenderam matemática na sua formação inicial e 

profissional. As experiências vivenciadas pelas professoras em suas formações iniciais 

trazem implicações na formação profissional. Elas dizem que, para ensinar 

matemática, precisam saber e saber ensinar. Ensinar sem saber traz insegurança e 

compromete a aprendizagem dos alunos. Quando as professoras não sabem ou não 

compreendem aquilo que ensinam, elas usam o livro didático como referência para seu 

trabalho ou buscam na Internet atividades prontas que possam ajuda-las a ensinar. 

“Eu acho difícil quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, é muito difícil. 

Eu tinha um problema muito sério com a matemática” (S3) 
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“Eu acho que essa é a maior dificuldade: como você vai ensinar aquilo que você 

não sabe? Ou aquilo que você até busca, mas ninguém te ensinou ou de uma forma 

melhor” (S3) 

“Eu sempre ensinei matemática. Só que de uns anos para cá tem um diferencial, eu 

entendi a matemática e não reproduzi o que está no livro e passar aquele exercício e 

ficar ali massacrando aquela criança” (S7) 

As professoras evocam a metáfora do percurso para explicar como aprendem e ensinam 

matemática, consequência do processo de desenvolvimento profissional que vivenciam na 

instituição que trabalham, já que não podem ensinar sem saber. A metáfora do percurso, marcador 

da Pedagogia Tradicional, aparece ressignificada na fala das professoras. Segundo Mazzotti (2002, 

2016), o percurso é algo que a professora faz e que conduz o aluno por um caminho que o leva da 

condição de não saber à condição de saber. Encontramos nas análises dos discursos, a ideia de que 

as professoras precisam se colocar no lugar do aluno e entender como ele pensa, referências da 

Pedagogia Nova. O percurso é algo que é feito também pelas professoras. Assim, elas aprendem 

matemática e aprendem a ensinar matemática, condição que traz segurança na prática pedagógica. 

Elas dizem que precisam saber matemática e saber ensinar. Professoras e alunos percorrem os 

mesmos caminhos no processo de ensino-aprendizagem. 

“E aí, eu passei pelo mesmo processo que as crianças passaram na alfabetização 

matemática, eu passei junto com elas. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. 

Pior se eu falasse que eu não queria passar (risos) [...] Quando eu comecei a entender 

isso, eu comecei a achar mais fácil ensinar matemática. [...] Quando eu comecei a 

andar por várias estratégias, eu me colocando no lugar de aluno, eu comecei a achar 

muito mais fácil” (S10) 

“A gente tem todo um percurso. Então, a gente se inteira do que vai ser feito, desse 

percurso que nós vamos percorrer. A gente também faz todo esse percurso pra, 

depois, a gente ensinar” (S7) 

“[...] tem um percurso, tem um caminho que você segue, que você sabe aonde você 

quer chegar, porque, você foi ensinada para fazer isso. É essa diferença que eu acho 

que todo professor deveria ter no seu desenvolvimento enquanto profissional” (S8) 

Para fazerem os percursos, as professoras mencionam que seguem um roteiro. O roteiro, 

marcador da Pedagogia Tradicional, é algo que aprisiona ou engessa o trabalho docente, pois, é 

conferido o sentido de orientação que deve ser seguida como única forma de ensinar. Nas análises 

das entrevistas, encontramos novo significado conferido pelas professoras; o roteiro tem caráter 
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organizacional na prática docente. O roteiro ajuda a professora a compreender o percurso didático 

que deve ser feito e que leva à aprendizagem dela e dos alunos. Elas elaboram os roteiros com seus 

pares, tarefa que colabora no aprimoramento dos conhecimentos profissionais. 

“O roteiro para mim faz toda a diferença, né? É o roteiro que a gente aprende aqui, 

o passo-a-passo, o como eu vou perguntar, em que momento eu vou perguntar, em que 

ordem eu faço essas perguntas, faz toda diferença. Me ajuda a organizar a linha, 

organizou primeiro o meu pensamento e não me deixa embaralhar a cabeça do meu 

aluno” (S3)    

“A gente não tinha assim uma visão linear, a gente não tinha assim, o que seguir, 

entendeu? Hoje a gente constrói, depois a gente faz a ficha e, aí, eles entendem o 

porquê daquilo ali. Até eu entendo o porquê daquilo ali.” (S7) 

A negatividade atribuída à maneira como aprenderam faz com que as professoras busquem 

ensinar de uma maneira diferente. Essa necessidade manifesta-se a partir da percepção das 

professoras de que a forma como aprenderam era ineficiente e excludente. Elas aprenderam de uma 

forma e querem ensinar de outra maneira. Para elas, repetir o que é proposto pelos livros didáticos 

não promove mudança, marcador da Pedagogia Tradicional. Por essa razão, as professoras 

defendem o trabalho autoral, marcando a identidade do grupo. O fato delas serem autoras do 

trabalho faz com que se sintam diferentes, elas acreditam que não são tradicionais porque criam o 

próprio material, discutem e fazem parte do processo de concepção desse material. A autoria 

aparece relacionada à produção de material e a possibilidade de usar ou não o livro didático de 

acordo com o entendimento que elas têm da matemática.  

“Eu peguei a escola numa grande mudança. Assim, de bem tradicional, assim, de 

usar livro em uma Educação Infantil, um livrinho, a passar a criar o próprio 

material, construir, os professores serem autores desse material. Eu me sinto muito 

envaidecida de ver assim, ah, esse trabalho tal e ver que eu participei daquilo, que eu 

criei aquilo junto, discuti aquele material, entendeu? Faço parte daquele processo, 

entendeu? Eu me sinto muito envaidecida. Então, eu peguei uma escola que tinham 

essas coisas de um livro que a gente seguia para uma escola com outra visão, de 

sermos autores do nosso trabalho, de trocar, de ter uma pessoa para trocar com a 

gente, trocar mesmo, não é impor o que a gente tem que fazer, é sentar e trocar, 

entendeu? [...]trocar e ser autor do meu trabalho“ (S1) 

“Eu sempre busquei escolas assim que olhassem o professor e o trabalho docente 

como um trabalho autoral, né. [...] Eu nunca senti o livro como norteador do meu 
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trabalho, né? O livro é um material didático bom, não sou contra o livro didático, 

eu acho que é importante, mas é um...não é ele que vai me guiar” (S10) 

O par ensino-aprendizagem aparece de maneira indissociável nos estudos e na presente 

pesquisa. Segundo a BNCC, as formas de organização da aprendizagem devem orientar as práticas 

docentes no processo de letramento dos alunos.  As professoras defendem que a forma como os 

alunos aprendem depende da forma que elas ensinam. O fato de alguns alunos não aprenderem é 

atribuído à prática docente. 

“As crianças são diagnosticadas com dificuldade de aprendizagem. Eu esse ano 

mesmo recebi uma aluna de uma escola grande, onde ela estava desde bebê e ela foi 

tachada pela escola com muitas dificuldades. E ela chegou aqui no segundo ano e 

ela deu conta, principalmente, no trabalho na matemática, onde ela não dava conta lá 

no primeiro ano [...] Não era dificuldade de aprendizagem, era dificuldade de 

ensinagem”. Então, muitos alunos ali estão com diagnósticos, estão enfrentando 

problemas com aprendizado porque o professor não sabe ensinar” (S3) 

“Eles é que não conseguiram. Opa, calma aí. Se está difícil pra todo mundo, quem 

tem que rever alguma coisa, sou eu, né?” (S1) 

“Eu não me atentava para como os alunos aprendiam. Eu me preocupava como eu ia 

ensinar, mas eu não me preocupava como eles iriam aprender. Eu não conseguia 

fazer essa associação de que eles vão aprender de acordo com a maneira que eu 

vou ensinar” (S9) 

As professoras, protagonistas do presente trabalho, reconhecem que saber matemática e 

saber como ensinar garante a inclusão delas e dos alunos. O trabalho docente pode ser excludente 

ou promover a aprendizagem, garantindo o letramento em matemática e, consequentemente, a 

inclusão social. 

CONCLUSÕES 

A aprendizagem do aluno determina o ensino, singularidade encontrada nessa pesquisa, 

visto que, na Pedagogia Tradicional, é o ensino que determina a aprendizagem. Para ensinar, as 

professoras dizem que precisam fazer de uma forma diferente da que aprenderam, dada a 

ineficiência reconhecida nos processos de ensino-aprendizagem que vivenciaram em suas 

experiências pessoais.  
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Para isso, elas assumem o papel autoral em suas práticas. As professoras são autoras, pois, 

determinam os caminhos que percorrem com os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Elas 

escrevem os roteiros ou fichas que orientam o fazer pedagógico.  O material elaborado pelas 

professoras determina os percursos didáticos feitos por elas e pelos alunos e que, efetivamente, 

conduzem à aprendizagem de ambos.  

Os resultados mostram que o par ensino-aprendizagem aparece fortemente engendrado na 

fala das professoras e se reflete nas práticas. Elas legitimam a forma com que aprendem na 

formação que recebem; a aprendizagem aparece ressignificada. As professoras se referem ao 

desenvolvimento profissional em serviço como um momento de transformação pessoal. Não se trata 

apenas de uma transformação em seu trabalho, mas de um movimento iniciado a partir do 

desenvolvimento profissional, com consequências para problemas pessoais antigos com a disciplina 

matemática. Elas validam o que fazem, pois, se dá certo com elas, dará também com seus alunos. 

Acreditam que as práticas de professoras autoras, maneira como se identificam, promovem a 

aprendizagem necessária ao processo de letramento, garantido a inclusão social. 

Embora não tenhamos identificado achados que indiquem mudança nas representações 

sociais da aprendizagem matemática, o processo vivenciado por essas professoras tensiona as 

representações existentes. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria Normativa Nº 10, de 24 de abril de 2007. Institui a Avaliação de 
Alfabetização “Provinha Brasil”. Brasília: MEC, 2007. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/ 
provinha_brasil/legislacao/2007/provinha_brasil_portaria_normativa_n10_24_abril_2007.pdf >. Acesso em: 5/10/2019. 

______. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018a. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/ 
BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 05/07/2019. 

______. Ministério da Educação. Sistema de avaliação da educação básica (SAEB): evidências da edição 2017. 
Brasília: INEP, 2018b.  

CAMPOS, P.H.F. O estudo das relações entre práticas sociais e representações: retomando questões. Psicologia e 
Saber. Rio de Janeiro, 6(1), 2017. p.42-46. 

CASTRO, M.R. Revisitando o ferramental teórico e metodológico do MEA. In CASTRO, M.R. et al. Análise das 
interações em educação: retórica, argumentação, comunicação e representações sociais. Nova Iguaçu: Marsupial, 
2016. p. 161-192. 

CASTRO, M.R.; BOLITE FRANT, J. Modelo da Estratégia Argumentativa – Análise da fala e outros registros em 
contextos interativos de aprendizagem. Curitiba: UFPR, 2011. 

MAZZOTTI, T. A metáfora do percurso no debate sobre políticas educacionais no Brasil contemporâneo. In VALE, 
J.F.M. et al. Escola pública e sociedade. São Paulo: Saraiva/Atual, 2002. p. 124-132. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/%20BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/%20BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf


DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1603 

NACARATO, A. M.; GALVÃO, E.S. O letramento matemático e a resolução de problemas na provinha Brasil. Revista 
eletrônica de Educação, São Carlos, v.7, n.3, p.81-96, 2013.  Disponível em: http://www.reveduc.ufscar.br/index.php 
/reveduc/article/view/849. Acesso em: 02/10/2019. 

______. A palavra situada. In CASTRO, M.R. et al. Análise das interações em educação: retórica, argumentação, 
comunicação e representações sociais. Nova Iguaçu: Marsupial, 2016. p. 99-132. 

ORTIGÃO, M.S.R; SANTOS, M.J.C; LIMA, R.L. Letramento em Matemática no PISA: o que sabem e podem fazer os 
estudantes? Zetetiké. Campinas, v.26, n.2, 2018. p.375-389. 

PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA L. Tratado da argumentação: a nova retórica. Tradução: Maria 
Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2014 

Resumo 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC determina que o ensino da matemática tem como 
objetivo a formação para a cidadania. Para alcançar as competências específicas determinadas para os 
anos iniciais do Ensino Fundamental, ressalta a importância do comprometimento com 
desenvolvimento do letramento matemático. O aluno letrado deve ser capaz de estabelecer relação 
entre o que aprende na escola e as situações que demandam o uso dos objetos de conhecimento no 
exercício diário da cidadania. Indivíduos letrados estão, verdadeiramente, incluídos na sociedade. 
Contudo, os resultados pífios em matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental nas avaliações 
em larga escala propostas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb mostram que nossos 
alunos estão em situação de exclusão social, uma vez, que não se encontram letrados. Diante de tal 
problemática, desenvolvemos o presente trabalho cujo objetivo foi investigar elementos diferenciados 
das representações sociais da aprendizagem da matemática, identificadas na literatura e por um grupo 
de professores dos anos iniciais do ensino fundamental em desenvolvimento profissional em serviço na 
perspectiva da Educação Matemática e as implicações desses elementos nas práticas docentes. Trata-se 
de uma pesquisa de abordagem qualitativa que teve como aporte teórico-metodológico a Teoria das 
Representações Sociais articulada a Teoria da Argumentação. Para isso, entrevistamos 10 professoras de 
uma escola particular na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. A aprendizagem aparece atrelada 
a sentimentos negativos como medo e desconforto vivenciados pelas professoras e a processos de 
aprendizagem pouco eficazes. Novas práticas aparecem como solução para antigas experiências 
pessoais. A mudança se dá através do trabalho autoral. O desenvolvimento desse trabalho incluiu 
professoras e alunos em um mesmo processo de ensino-aprendizagem e promove, efetivamente, o 
letramento. Embora não tenhamos encontrado mudanças nas representações sociais, os sujeitos dessa 
pesquisa estão em transformação, movimento que tensiona a rede de significações da aprendizagem 
matemática. 

Palavras-chave: Aprendizagem Matemática; Representações Sociais; Teoria da Argumentação; 
Formação de Professores; Inclusão Pedagógica. 

PRÁTICAS EDUCACIONAIS E OS PROCESSOS DE (IN) EXCLUSÃO DOS ALUNOS COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA ESCOLA COMUM 

Sabrina Araujo de Almeida – IFRJ/Pinheiral 

Judith Perez Ferreira – SEEDUC/UNESA 

INTRODUÇÃO 

Desde a Antiguidade as ações relacionadas às pessoas com deficiência são carregadas de 

conceitos como o extermínio, castigo, invisibilidade ou até mesmo caridade. Com a evolução da 

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php
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ciência, é possível perceber a presença de uma patologia que necessita de “tratamento”, ou seja, um 

atendimento é criado para tratar a doença e trazer qualidade de vida às pessoas com limitações 

físicas, intelectuais e sensoriais. A partir do conhecimento sobre a patologia, surge a seguinte 

questão “Será que esse sujeito aprende?”; “Quais são as condições para que a aprendizagem 

aconteça?”.  

. Neste contexto, percebe-se a capacidade de aprendizagem de muitos alunos, antes 

considerados “incapazes de aprender”, construindo então o modelo pedagógico, centrado nas 

possibilidades do sujeito que substitui o modelo médico, centrado na doença, construindo os 

primeiros passos para o conceito de Inclusão Educacional.  

Desta forma, surgem os serviços de atendimento pedagógico para as pessoas com 

deficiência, reconhecida como uma modalidade de atendimento denominada Educação Especial, 

reconhecendo que estas são capazes de aprender, abrindo caminhos para a utilização de diferentes 

estratégias envolvendo-as no processo de escolarização.  

Diante do exposto, um estudo preliminar a partir do levantamento sobre pesquisas realizadas 

e que trazem como tema as representações sociais da Educação Inclusiva deu início ao presente 

trabalho, pois após análise, constatou-se que, segundo os resultados descritos nos trabalhos, o 

discurso dos professores sobre a educação inclusiva permanece centrado em torno das questões 

afetivas como: caridade, amor, justificando a criação de práticas diferenciadas para o atendimento 

da pessoa com deficiência na escola comum, mostrando que ainda não conseguimos superar o 

modelo médico centrado na “doença” e que ainda existem questões a serem analisadas que 

impedem a utilização de um modelo pedagógico, centrado nas “possibilidades”, no processo de 

escolarização de pessoas com deficiência. 

Assim, o presente trabalho buscou investigar sobre as representações sociais de professores 

sobre o aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir do discurso frequente de que “a 

inclusão ainda está no outro”, pois “não me sinto capaz de incluir”. Diante do objetivo proposto, 

procurou-se na pesquisa constatar a possibilidade de encontrar no imaginário social de professores 

as percepções sobre o aluno autista, revelando através do desafio verbalizado o medo, o 

desconhecimento e o despreparo. 

Atualmente, tal tipo de transtorno é considerado uma deficiência, com comprometimentos 

severos de “comunicação verbal e não verbal usada pra a interação social”, além de “ausência de 

reciprocidade social” e “falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de 

desenvolvimento”, de acordo com o artigo 1º da Lei 12.764/2012 - Lei Berenice Piana, que instituiu 
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uma Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

(BRASIL, 2012). 

Neste cenário é que está alicerçado o presente trabalho, chamado por Moscovici (2012) de 

pano de fundo de uma investigação social que procura mostrar a relação entre inclusão e exclusão 

no processo de escolarização do sujeito a partir  das representações socias de  professores quanto a 

inclusão do aluno com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) na escola comum. 

A teoria utilizada como base para o referido estudo é a Teoria das Representações Sociais, 

considerada uma teoria que nos permite compreender a dimensão normativa e os processos de 

transformação dos conhecimentos partilhados por um dado grupo, acerca da realidade social. De 

acordo com Guareschi “Se prestarmos atenção ao nosso agir, veremos que é impossível pensar, 

falar, e mesmo agir, sem que por detrás, como pressuposto, haja algo que tem a ver com a cultura, 

as crenças, os valores: é a isso que designamos de Representações sociais” (2009, p. 13). 

Neste sentido, Martínez e Urquízar (2012) afirmam existir uma “reconceitualização da 

educação especial”, caracterizada por mudanças de importante destaque no cenário educacional, são 

elas: “mudanças ideológico-institucionais, evolução dos serviços para as pessoas com handicaps e, 

por fim, mudanças no âmbito do conhecimento científico”. 

O Transtorno do Espectro Autista é um conceito novo para as diferentes áreas da Saúde e 

Educação, assim como a descrição da patologia, o diagnóstico, prognóstico e tratamento, pois, 

apesar de muitas pesquisas, ainda existem muitas dúvidas e incertezas. 

Quanto à escolha do segmento a ser pesquisado, a Educação Infantil, foi escolhida por ser o 

início da vida escolar, pois com o oferecimento do atendimento a crianças em creches desde o 

nascimento até os três anos e com a expansão da obrigatoriedade da Educação Infantil de quatro a 

cinco anos a todo o cidadão brasileiro, a descoberta da deficiência é muitas vezes sugerida ou 

diagnosticada com a ajuda da escola, os pais passam a se conscientizar de tal questão com o apoio 

ou não da escola, além da mesma começar a se preparar para oferecer atendimento diferenciado a 

esse aluno. 

Diante do objetivo proposto, procurou-se na pesquisa constatar a possibilidade de encontrar 

no imaginário social de professores as percepções sobre o aluno autista, revelando através do 

desafio verbalizado o medo, o desconhecimento e o despreparo. 
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METODOLOGIA 

A metodologia aplicada no referido estudo tem como finalidade colher, no discurso de 

professores da Educação Infantil, as representações sociais de exclusão presentes nas práticas do 

contexto escolar, escondidas no terreno movediço do discurso politicamente correto, que envolve a 

inclusão educacional na escola comum. Teve como base a análise das representações sociais sobre o 

aluno autista, a função social da escola e a tarefa, que representam as práticas exercidas no contexto 

escolar. 

Através dos estudos de Guimelli e Jacobi nos anos 1990, sobre as representações sociais da 

função do enfermeiro foi possível compreender o que ele chama de processo de ativação sugerindo 

que existam práticas diferenciadas com relação ao cuidado, onde algumas são prescritas pela 

doença, através do papel tradicional sugerido pelos médicos e as outras são representadas por um 

papel próprio de atendimento, relacionado à autonomia do enfermeiro com relação ao cuidado 

(GUIMELLI, 2003, p.68). Estes estudos foram responsáveis por inspirar a construção da presente 

pesquisa.  

A metodologia utilizada na investigação do referido estudo teve como principal objetivo a 

realização da análise sobre as representações sociais de professores da Educação Infantil sobre o 

aluno autista, a fim de compreender até que ponto estas representações são marcadas por práticas 

relacionadas às concepções de inclusão e exclusão. 

Na construção e consolidação do objeto de pesquisa a suspeita que orientou esta proposta de 

estudo é de que no imaginário do grupo de professores exista a imagem de um profissional 

responsável pelo aluno com TEA, capaz de atendê-lo na escola comum através de cuidados e 

formas diferenciadas de atendimento que não são de responsabilidade dele, mas de um “cuidador” 

sugerindo que existam práticas de exclusão presentes no modelo de escola inclusiva.  

A hipótese é que as novas práticas pareçam estar em situação contraditória com 

representações antigas no caso da inclusão e, que a partir do estudo realizado, sejam identificadas 

representações e suas transformações.  

Assim, contamos com 243 professores, dos seguintes municípios: Juiz de Fora/MG, Barra 

do Piraí/RJ, Piraí/RJ e João Pessoa. A escolha por estes foi baseada em alguns critérios 

estabelecidos pela pesquisadora como: possuir estratégias de inclusão na escola comum; ter 

classificação segundo o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) satisfatória, estarem em posição 
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de referência para outros municípios no respectivo estado com relação ao desenvolvimento da 

população, além da criação de  políticas públicas municipais de inclusão.  

Entretanto, tal estudo faz uso de duas metodologias diferentes para análise dos resultados, a 

fim de compreender até que ponto estas representações são marcadas por práticas relacionadas às 

concepções de inclusão e exclusão.  

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário composto de uma 

questão de Evocação onde os professores responderam: “O que lhe vem à cabeça quando você ouve 

a expressão “Aluno Autista?”.  

Para organizar e gerar dados para análise no estudo, foi utilizado o software EVOC 2003→ 

(Ensemble de programmes permettant l’analyse des evocations), no qual o raciocínio procura 

associar a frequência das palavras e expressões evocadas pelos sujeitos, obedecendo a ordem das 

evocações, permitindo a identificação dos elementos das representações sociais que são 

considerados centrais a partir da produção discursiva (VÉRGÉS, 1992).  

Desta forma, para analisar dos dados colhidos recorremos à análise de conteúdo segundo 

Bardin, que considera a existência de uma “atração do investigador sobre o escondido, o latente, o 

não-aparente” contido no discurso dos sujeitos, refletindo em práticas existentes no contexto escolar 

(BARDIN, 2000).  

Após o tratamento dos dados foram encontrados os resultados e, em seguida, organizados a 

partir de um quadro de quatro casas, levando em conta a frequência e a ordem das evocações 

elaboradas por professores da Educação Infantil quanto ao “Aluno Autista”, conforme o quadro 1 

(anexo). 

A distribuição do que chamamos de “quadrantes”, seguiu a seguinte organização: O 

primeiro quadrante representou um possível Núcleo Central, que ABRIC (1994 p. 20) reconhece 

como o “Núcleo estruturante de uma representação”, enquanto os elementos considerados 

periféricos foram organizados nos três quadrantes restantes da seguinte forma: o segundo e o 

terceiro quadrante foram compostos por elementos considerados intermediários, e o quarto 

quadrante foi composto por elementos periféricos; todos relacionados direta ou indiretamente com o 

Núcleo Central. 

A segunda análise foi realizada a partir do estudo sobre as conexões entre os elementos de 

uma representação, ou seja, a Análise de Similitude, utilizando o método desenvolvido por Claude 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1608 

Flament na década de 1970, onde os resultados são apresentados em forma de “árvore” a partir do 

grau de conexidade entre os elementos (Sá, 1996).  

A partir da análise dos dados utilizando o método de análise de similitude foi possível 

identificar os laços que ligam os elementos de uma representação e descobrir suas relações de 

hierarquia, proporciona a sistematização interna de um conjunto de elementos que compõem uma 

representação (ABRIC, 1994 p. 72) 

RESULTADOS  

Segundo a análise do quadro, observa-se que o primeiro quadrante é composto por 

elementos considerados evocados com maior frequência, sinalizando um provável núcleo central 

das representações sociais dos professores sobre o aluno autista, onde os termos estão dispostos da 

seguinte forma: desafio com frequência mais elevada (53), seguido por 

atenção(43),isolamento(32),cuidado(30), socialização(28). 

Os dados mostraram que os professores veem o aluno autista como algo desafiador, que 

necessitam de construção de novas práticas, mas ao mesmo tempo carregam a visão assistencialista 

referente à atenção e o cuidado diferenciados que permeia essas práticas. Outro elemento 

importante se refere às características consideradas marcantes do Transtorno do Espectro Autista, 

como o isolamento e a dificuldade de socialização, que ao mesmo tempo exige do professor maior 

esforço, além da importância da socialização dos alunos que possuem tal transtorno.   

Com relação aos elementos do segundo quadrante, considerados intermediários e mais 

próximos do núcleo central, surgem: amor(39), seguidos de carinho (37) e dedicação (29). Estes 

elementos são próximos ao que consideramos como núcleo central, por apresentarem maior média 

de evocação. No caso dos resultados encontrados, percebe-se que, quando questionados sobre o 

aluno autista, o discurso “romantizado” pautado em laços afetivos, surge como secundário e não 

mais central. Tal fato mostra que, não significa que estes elementos deixaram de ser significativos, 

mas que são considerados relacionais. 

O terceiro quadrante revela elementos evocados naturalmente, que apresentam frequência 

inferior em relação ao primeiro e segundo quadrante, podendo ser reconhecidos como elementos 

que estabelecem uma relação de contraste com os outros elementos. Por outro lado, procuram 

sustentar os elementos do núcleo central com relação ao desafio. Assim, no terceiro quadrante 

identificamos como elementos intermediários e um pouco mais distantes do Núcleo Central: 
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Dificuldade (24), Aprendizagem (23),Interação(23), Paciência (22), Pesquisa(20) e 

Experiência(17), sinalizando ainda a dificuldade como parte do desafio a ser enfrentado com a 

prática diária com alunos com TEA, reforçando o elemento desafio citado no primeiro quadrante. 

As características do aluno autista como o déficit de aprendizagem e de interação aparecem como 

elementos que dificultam as práticas vivenciadas no ambiente escolar e que exigem experiência, 

paciência e pesquisa.  

No quarto quadrante, estão localizados os elementos considerados mais distantes do Núcleo 

Central e reconhecidos como periféricos, agrupados na periferia que mais se distancia do núcleo 

central e, portanto, para esse grupo, pode-se dizer que apenas tangencia as representações sociais 

sobre o fenômeno, porém ainda fazem parte do discurso, e, portanto, podem emergir ou 

desaparecer. Portanto, neste quadrante encontramos: Inclusão(25), Compreensão(19), 

Comunicação (19), Respeito (18), Estudo(17), Rotina(15) e Afetividade (15); e assim, podemos 

afirmar que as concepções de inclusão e suas condições para que o processo aconteça são fatores 

importantes, mas não centrais, segundo termos como “compreensão” e “respeito”. 

Portanto, para os professores da escola comum, a inclusão de alunos com TEA é algo novo, 

desconhecido, por isso trabalhar com este aluno não faz parte das suas experiências cotidianas, por 

existir, por muito tempo, um lugar específico para esta clientela, devido aos seus aspectos 

semelhantes à “Esquizofrenia”, considerado pelo senso comum como um território destinado às 

doenças mentais.  

O estudo sobre as representações sociais sobre o aluno autista mostrou que, apesar de 

considerarem o trabalho com esta clientela um desafio diário a ser transposto, os professores ainda 

admitem que necessitam dispensar maior atenção e afeto aos alunos para que estes sejam incluídos, 

discurso este pautado na visão assistencialista, baseado no cuidado e caridade, que por muito tempo 

permeou as iniciativas de atendimento à esta população.   

Para complementar a pesquisa inicial a partir do estudo dos quadrantes, foi realizada nova  

análise com base no método de Análise de Similitude e, para compreender as conexões existentes 

entre os elementos evocados anteriormente, foram criadas 13 categorias para a distribuição destes, 

os dados foram inseridos no software SIMI, um software que permite realizar a Análise de 

Similitude entre os elementos e a possível ligação destes com o Núcleo Central. 

Os elementos encontrados no estudo inicial foram organizados em 13 categorias, a partir da 

análise dos dados gerados pelo software EVOC, considerando a frequência de evocação e a relação 

entre os termos, para então, descobrirmos as relações entre os termos evocados, que, por mais que 
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não estejam localizados no Núcleo Central de uma representação, estabelecem relações que 

sustentam este núcleo, a partir das conexões estabelecidas entre os mesmos, conforme o quadro 2 

(Anexo). As categorias são compostas por elementos divididos conforme a descrição abaixo: 

- Categoria I – Desafio: elementos permeados por questões referentes às práticas de 

inclusão na escola regular, mostrando o quão desafiador é o trabalho com os alunos com TEA por 

conta do despreparo dos professores, marcado pelo “medo do novo”, do desconhecido. 

- Categoria II – Atenção: elementos refletem a noção de assistência, pois, para os 

professores da Educação Infantil, o trabalho com os alunos com TEA exige atenção, ajuda 

diferenciada e cuidados especiais. A atenção específica ao aluno com TEA que o professor seja 

paciente e dedicado, além de preocupado com o aluno e com a geração de novas expectativas de 

progresso dos mesmos. 

- Categoria III -  Isolamento: marcada por características do aluno com TEA referentes ao 

Isolamento, apontado com uma das causas da dificuldade de socialização, característica particular 

de tal Transtorno. Os elementos evocados apontam para um indivíduo isolado, que possui um 

mundo próprio, como se fosse uma ilha, introvertido, sozinho, sensível ao toque, mas que por outro 

lado se mostra carente em determinadas situações. 

- Categoria IV -  Déficit de Socialização: elementos referentes às dificuldades de 

socialização do aluno Autista, ou seja, características que interferem na relação com os pares, como: 

a falta de comunicação, interação, contato visual; a presença de comportamentos repetitivos 

(estereotipias); o estilo metódico e, por vezes, apático das pessoas com TEA. 

- Categoria V - Déficit de Aprendizagem: características observadas em pessoas com TEA 

no que diz respeito à construção da aprendizagem, revelando às dificuldades enfrentadas no 

processo, como dificuldade de abstração, concentração e limites. 

- Categoria VI – Afeto: foram citadas as relações afetivas presentes no trabalho do 

professor, como se a condição para a inclusão tivesse como base sentimentos que fizessem com que 

o aluno com TEA, recebesse mais carinho e amor, enquanto o professor revela os seus próprios 

sentimentos com relação à esta clientela, permeados pela a angústia, medo, insegurança e 

ansiedade. 

- Categoria VII – Inclusão: denominada Inclusão por sugerir elementos que façam parte do 

processo de inclusão como condição para “conviver com o outro de forma plena”, é como se 

perguntássemos “o que é necessário para incluir o aluno com TEA?”, gerando termos que 
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descrevem a aceitação do outro e a diversidade, acompanhamento pedagógico externo e que não 

corresponde às atividades desenvolvidas em sala de aula, a compressão; além de citar elementos a 

partir de concepções ainda não compreendidas pelo professor como: inclusão, exclusão e 

integração.  

- Categoria VII – Estudo: Os elementos relacionados enfatizam a questão da formação 

específica, as especializações necessárias, que escondem o quanto o professor sente-se 

despreparado para o trabalho com este tipo de alunado.  

- Categoria IX – Experiência: composta por elementos que mostram a experiência dos 

professores quanto ao TEA, como ele enxerga este aluno, o que ele sabe sobre ele, permitindo a ele 

afirmar que “apesar do Transtorno”, eles são capazes, ou seja, mais uma vez sugerindo práticas de 

exclusão no ambiente escolar. 

- Categoria X - Práticas inclusivas: trata das práticas de inclusão no ambiente escolar, 

marcadas pela especificidade do trabalho, necessidade de apoio e materiais especializados e que, 

não são de responsabilidade do “professor regente”, mas de professores especialistas na diferença, 

afirmando que um trabalho tão diferenciado é função de outras instituições, diferentes da escola 

regular.  

- Categoria XI -Direitos: são relacionados elementos que compõem o discurso 

“politicamente correto da inclusão”, enfim, colocando a garantia de diretos do cidadão “especial”, a 

busca pelo acesso, sucesso e permanência na escola comum; além da acessibilidade como condição 

para a inclusão social e educacional.  

- Categoria XII - Características do Aluno Autista: características do aluno, pois os 

professores citam as manifestações mais frequentes que presenciam na escola e que marcam o 

Transtorno no Espectro Autista, citando estes como fatores que interferem na socialização do 

sujeito e na construção da aprendizagem. 

- Categoria XIII - Características do professor: foram citadas as características 

necessárias para que o professor seja capaz de incluir o aluno com TEA, como se existisse um perfil 

profissional ou um “professor especialista”, responsável pela aprendizagem do aluno. 

Com relação à análise dos elementos que compõem a representação foram levadas em conta 

três grandes categorias: a primeira composta por elementos considerados importantes na 

organização das representações, ou seja, que constituem hipóteses de centralidade, com um número 

pequeno de palavras, mas com alto número de ocorrências, além das palavras com sentido relevante 
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apresentando 2/3 ou mais de ocorrências na categoria; segunda categoria, “com perfil mediano”, 

com base na alta relevância no conjunto de palavras “associada à baixa consistência interna”, ou 

com valor médio de acordo com as ocorrências, “com alta consistência interna”, apontando 

elementos periféricos, mas necessários na organização das representações; a terceira é formada pelo 

número significativo de palavras distintas, porém com menos ocorrências, indicando “uma baixa 

consistência interna”. (VASCONCELOS e CAMPOS, 2016 p. 90) 

A partir da organização das categorias descritas acima (quadro 2), estas foram submetidas ao 

método denominado análise de similitude, onde, por fim, foi gerada uma árvore máxima, que 

consiste em uma demonstração gráfica da representação do objeto pesquisado, estabelecendo uma 

ligação ente os elementos distribuídos em categorias a partir do número de evocações dos sujeitos 

pesquisados. Os critérios utilizados para a análise das categorias foi o grau de vizinhança entre os 

elementos da categoria, além do grau de associações significativas entre os elementos (CAMPOS, 

2003a). 

Segundo a árvore máxima da representação social do aluno autista atingida, a categoria 

“afeto” foi apresentada como elemento central da representação social do aluno autista, relacionada 

de forma próxima a outras duas categorias “desafio” e “atenção”. Enquanto os elementos 

pertencentes às categorias “estudo”, “práticas inclusivas” e “experiência” estabelecem relação 

com o núcleo central a partir da categoria desafio, sendo que a categoria “déficit de 

aprendizagem” está mais distante desta relação em relação as demais. Por sua vez, a categoria 

“afeto” abarca diferentes elementos que compõem categorias como: “características do aluno”, 

“déficit socialização”, “isolamento”, “inclusão” e “características do professor”; a categoria 

“direitos” também estabelece relação com o núcleo central, mas com valor menos significativo 

com relação as outras. Assim, a análise dos elementos foi confirmada em conformidade com a 

árvore limiar de 9%, conforme figura 1 (anexo). 

De acordo com a análise realizada e após identificar a representação social dos professores 

sobre o aluno autista, percebe-se que as questões afetivas ainda estão em evidência quanto à 

influência das práticas exercidas no ambiente escolar, como também estão ligadas às questões do 

cuidado segundo a categoria “atenção”, mostrando relações estreitas com os elementos que abarcam 

as características do aluno autista, assim como as do professor considerado preparado para incluir; 

em contra partida a categoria desafio também aparece ligada às questões necessárias para o 

atendimento deste aluno como algo novo, diferente e desafiador, como a “experiência”, o “estudo” 

e as “práticas inclusivas”.   
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CONCLUSÕES 

O estudo sobre as representações sociais do aluno autista mostrou que, apesar de 

considerarem o trabalho com esta clientela um desafio diário a ser transposto, os professores 

admitem que necessitam dispensar maior atenção e afeto aos alunos para que estes sejam incluídos, 

discurso este pautado na visão assistencialista, baseado no cuidado e caridade, que por muito tempo 

permeou as iniciativas de atendimento à esta população.  

A partir desta premissa foi possível afirmar que, de acordo com a análise dos estudos 

realizados, as representações sociais dos professores com relação a esta clientela têm como base a 

noção de exclusão. Isto se dá devido ao fato de que os professores da escola comum reconhecem a 

necessidade do estabelecimento de novas práticas a serem desenvolvidas no contexto escolar com 

alunos com TEA, mas que, por enquanto, não devem ser exercidas por ele, sugerindo o papel do 

professor considerado especialista, mas admitindo a necessidade de se inserir nesse processo e 

buscando a parceria de equipe multidisciplinar. 

A escola apresenta-se então como um lugar que, por mais que sejam construídas estratégias 

de inclusão, trabalha de forma inconsciente (por vezes até de forma consciente) de acordo com a 

lógica da exclusão, onde o sujeito é   “medido” de várias formas, reproduzindo o modelo de 

sociedade onde vence o melhor e mais forte.  

O discurso dos professores mostrou o quão é desafiador e difícil é o trabalho com o aluno 

com TEA, por conta de fatores como o despreparo, o desconhecimento sobre o assunto, a falta de 

apoio e recursos, o julgamento dos colegas quanto à tentativa de estabelecer novas práticas e as 

crises comportamentais de difícil controle. Portanto, o elemento considerado central a partir dos 

estudos realizados foi o desafio, que mostra preocupação do professor em construir novas práticas, 

pois caracteriza as práticas atuais como insuficientes para lidar com as diferentes questões presentes 

no contexto escolar, no caso da inclusão de alunos com TEA e de outros considerados diferentes 

por destoarem da lógica do controle. De acordo com Klein (2010, p.12) “o que tem sido recorrente 

na fala dos professores é a ideia de que a inclusão é um desafio, uma busca por um ideal: manter 

todos incluídos”. 

Enfim, para que a inclusão seja construída em bases sólidas é necessário não só prepará-la 

para receber o aluno diferente segundo a criação de atendimentos diversos, recursos e propostas 

inovadoras, é necessário rever o modelo de escola que temos atualmente e quais são as práticas que 

permeiam este espaço, reforçando o que Pacheco (2012, p. 26) afirma ser a necessidade primária 
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para o sucesso da inclusão: “Para que se concretize a inclusão é indispensável a alteração do modo 

como muitas escolas estão sendo organizadas. Para que a inclusão passe a ser mais do que um 

enfeite de teses será preciso interrogar práticas educativas dominantes e hegemônicas.”  
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ANEXOS 

Quadro 1. Quadrantes de distribuição das evocações dos professores com relação ao termo indutor “aluno autista”, após 
a análise dos dados com o auxílio do Programa EVOC. 

 
Frequência 

Ordem média de evocação  

Inferior a 3,2 Superior a 3,2 

>15 Núcleo Central 
53. Desafio (2,113) 
43. Atenção (3,093) 
32. Isolamento (2,156) 
30. Cuidado (3,133) 
28. Socialização (2,536) 

 
39. Amor (3,538) 
37. Carinho (3,595) 
29. Dedicação (3,276) 

 

<15 24. Dificuldade (2,167)  
23.Aprendizagem(2,783) 
23. Interação (2,783) 

25. Inclusão (3,360) 
19.Compreensão(3,579) 
19.Comunicação(3,842) 
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22. Paciência (3,045) 
20. Pesquisa (2,700) 
17. Experiência (2,882) 

 

18. Respeito (3,444) 
17. Estudo (3,294) 
15. Rotina (4,133)  
15. Afetividade (3,733) 

 
Quadro 2. Categorias de palavras evocadas pelos professores, após a análise dos dados com o auxílio do software Simi. 

CATEGORIA NÚMERO DE 

PALAVRAS 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

PALAVRAS MAIS 

FREQUENTES 

DISTRIBUÍDAS POR 

CATEGORIA 

1) Desafio  

2) Atenção  

3) Isolamento 

4) Déficit de Socialização 

5) Déficit de Aprendizagem 

6) Afeto 

7) Inclusão 

8) Estudo 

9) Experiência 

10) Práticas Inclusivas 

11) Direitos 

12)Características do Aluno Autista 

13) Características do professor 

9 (3,9%) 

7 (3,0%) 

8 (3,5%) 

10 (4,3%) 

8 (3,5%) 

11 (4,8%) 

12 (5,2%) 

10 (4,3%) 

9 (3,9%) 

14 (6,1%) 

8 (3,5%) 

58 (25,2%) 

66 (28,7%) 

121 (10,5%) 

141 (12,3%) 

50 (4,4%) 

89 (7,7%) 

36 (3,1%) 

139 (12,1%) 

101 (8,8%) 

95 (8,3%) 

66 (5,7%) 

90 (7,8%) 

16 (1,4%) 

112 (9,7%) 

93 (8,1%) 

116 (95,9%) 

138 (97,9%) 

32 (64,0%) 

83 (93,3%) 

23 (63,9%) 

126 (90,6%) 

90 (89,1%) 

87 (91,6%) 

63 (95,5%) 

76 (84,4%) 

5 (31,3%) 

43 (41,1%) 

16 (17,2%) 

TOTAL 230 (100%) 1.149 (100%) 901 (78,4%) 
 

Figura 1. Árvore máxima da representação social do Aluno Autista em professores 

 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1616 

Resumo 

O presente estudo teve como objetivo investigar as representações sociais de professores da educação 
infantil sobre os processos de exclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista em situação de 
inclusão na escola comum. A teoria utilizada como base para o referido estudo é a Teoria das 
Representações Sociais, considerada uma teoria que nos permite compreender a dimensão normativa e 
os processos de transformação dos conhecimentos partilhados por um dado grupo, acerca da realidade 
social. Tal pesquisa tem como base a realização do estudo das representações sociais de professores 
sobre o “aluno autista”, em quatro municípios, divididos da seguinte forma: Barra do Piraí/RJ 96, João 
Pessoa/PB 35, Juiz de Fora/MG 65, Piraí/RJ 47; todos professores da Educação Infantil, compondo o 
escopo de 243 participantes. Para compreender a importância da investigação sobre a noção de 
exclusão, o estudo aborda a relação de interdependência entre os termos exclusão e inclusão ficando 
clara a necessidade de aceitação do outro, principalmente no que tange a inclusão de alunos 
considerados diferentes na escola comum. O cenário escolhido para tal estudo foi o segmento de 
Educação Infantil e a proposta de inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista que vem 
sendo construída nas escolas. A partir desta constatação podemos inferir que o professor da escola 
comum reconhece a necessidade em construir práticas diferenciadas, além de admitir o seu papel em 
desenvolvê-las, admitindo que estas ainda são carregadas de exclusão, apesar do discurso sobre 
inclusão. Ao mesmo tempo, reconhece o papel do professor especialista e sua importância no 
desenvolvimento de questões específicas, que podem desenvolvidas em parceria, constatando suas 
dificuldades em adequar novas práticas do cotidiano escolar às antigas permeadas pela segregação e 
exclusão. 

Palavras-chave:Representações sociais; Inclusão Educacional; Aluno Autista; Práticas educacionais; 
Educação Infantil. 
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Resumo 

Este painel busca contribuir no campo da educação com pesquisas que se articulam a partir de teóricos 
que pensam/problematizam a interculturalidade e a diferença, seus tensionamentos, desdobramentos 
sócio-históricos e negociações/hibridizações que ocorrem no ambiente escolar e acadêmico. O 
primeiro artigo é uma análise de uma pesquisa empírica com estudantes negros e negras do Instituto 
Federal sobre como percebem sua negritude em interface com as relações sociais/interpessoais que 
vivenciam no espaço da escola. O segundo artigo se trata da análise de entrevistas com professores/as 
sobre como percebem as relações étnico-raciais presentes nas salas de aula e os desafios para a 
formação docente para implementação da lei nº 11.645/2008 no currículo escolar ao abordar a 
diferença, criança indígena, educação indígena e discussão do currículo escolar com base numa 
perspectiva inter/multicultural. O terceiro artigo aborda o bilinguismo do surdo, com um percurso 
histórico das filosofias/políticas educacionais pelas quais a educação de surdos passou no decorrer dos 
tempos até ao surgimento da atual política educacional para os surdos brasileiros. Os/as pesquisadores 
esperam que, com a problematização da diferença de negros/as, indígenas e surdos se possa avançar 
rumo a uma educação pública mais equitativa, inclusiva e transformadora.  

Palavras-chave: Educação; Diferença; Grupo Social; Estigma. 

NEGRITUDE EM UM DIÁLOGO INTERCULTURAL NA ESCOLA 

Greiciane Antunes – IFMS-NA 

Silvana Colombelli Parra Sanches – IFMS-NA 

Adir Casaro Nascimento – PPGE-UCDB 

INTRODUÇÃO  

O Núcleo de Estudos afro-brasileiros e indígenas do IFMS - campus Nova Andradina tem 

como missão promover a discussão, o estudo e o debate da história e da cultura africana e afro-

brasileira e das sociedades indígenas com a promoção, desenvolvimento e avaliação de projetos de 

extensão, pesquisa e ensino. Com estas iniciativas em concomitância, pretende-se a afirmação de 

identidades várias ligadas às diferenças étnico-racial, enfrentamento dos preconceitos religiosos e 

culturais e fomento da luta anti-racista no espaço escolar e entorno. 

Neste contexto, este artigo foi produzido por duas educadoras-pesquisadoras e a orientadora 

de uma delas que, por meio de reuniões do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas - 

NEABI, no qual um delas foi coordenadora em 2018 e 2019, é mulher, negra, concursada técnica-

administrativa com formação na área de Letras e a outra foi coordenadora-adjunta em 2017 e 2019, 

professora efetiva de sociologia, branca e doutoranda em Educação na Universidade Católica Dom 

Bosco na linha Diversidade Cultural e Educação Indígena. Em meio ao diálogo sobre 

negritude/branquitude, colonialidade, diferenças, religiosidades, vulnerabilidades da juventude 

negra, feminismos, dentre outros temas, e após conversas com a orientadora de doutorado, surgiu a 

necessidade de pensar como a diferença étnico-racial é percebida pelos estudantes. A partir de então 
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estas três mulheres pesquisadoras passaram a tecer os fios da investigação e análise para produção 

coletiva do conhecimento. 

Como se vêem? Como vivenciam o preconceito no município, bairro, escola, comunidade? 

As perguntas são muitas enquanto os dados societários são alarmantes. Sabe-se que no Brasil as 

principais vítimas de homicídio são jovens, negros e pobres (IPEA, 2017). Esta e outras variáveis 

mostram que é urgente a desconstrução da colonialidade do poder/saber/ser para que minimamente 

se possa garantir educação de qualidade, com reconhecimento das diferenças e valorização do 

outro. A hierarquia de raça, sexo e identidades baseadas na cor da pele são aqui denominadas de 

colonialidade do poder. A universalidade do eurocentrismo científico e a supervalorização da 

tradição judaico-cristã e filosofia greco-romana refere-se à colonialidade do saber. A invisibilidade 

de grupos sociais como indígenas e negros é denominada neste artigo de colonialidade do ser. 

METODOLOGIA 

A pesquisa é qualitativa e o instrumento de coleta de dados um questionário com perguntas 

abertas distribuído para doze estudantes do ensino médio técnico e superior que foram identificados 

pelas pesquisadoras através das características fenotípicas como negros (as). Os sujeitos da pesquisa 

responderam de forma escrita as perguntas em horários de intervalo das aulas nos corredores ou na 

própria sala de aula. Todas as pessoas abordadas aceitaram participar e demonstraram interesse e 

simpatia em relação ao tema da pesquisa. 

ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO 

O perfil dos sujeitos da pesquisa é o seguinte: eles têm entre 15 e 23 anos, sete são do sexo 

masculino e cinco do sexo feminino. Quanto à identidade de gênero todos e todas declararam ser 

cis. Quanto à sexualidade, onze disseram ser heterossexuais e um homossexual. A composição 

familiar foi em sua maioria colocada como mãe, pai e irmão (s), um escreveu que vive apenas com 

a mãe e outro disse que vive com o padrasto e a mãe. Todos disseram que são solteiros. 

Candau e Russo (2010) afirmam que apesar da resistência, a situação dos afrodescendentes 

na América Latina se configura em processos de violência, exclusão física, social e simbólica. A 

luta contra o racismo passa pela afirmação de direitos e reconhecimento de identidades culturais. As 

autoras (2010) colocam que há a predominância de uma ideologia de privilégios aos euro-
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descendentes e branquidade, o que inferioriza e subalterniza os grupos que não se encaixam e 

desvaloriza as contribuições que já foram feitas destes mesmos grupos na construção da sociedade. 

Candau e Russo (2010) lembram que na América latina só a partir dos anos 80 a educação 

começa a contemplar as diferenças culturais. Entretanto, se admite a interculturalidade apenas na 

educação de grupos subalternos, como as sociedades indígenas. Não existe, em quaisquer destes 

países, de acordo com as autoras, uma proposta de educação para todos que coexistam diferentes 

grupos sociais sem a hierarquização de modelos culturais. 

Neste sentido, as perguntas objetivaram saber: como cada estudante se coloca com relação à 

raça/etnia; como o Instituto Federal contribui para a construção de sua autoestima; se lida com 

preconceitos em suas relações interpessoais e sociais e quais mudanças sugeriria para maior respeito 

às diferenças. Eis as respostas: 
Figura 1. Quadro demonstrativo das respostas dos estudantes sobre negritude em campus rural do Instituto Federal 

 COMO SE VÊ EM RELAÇÃO À RAÇA/ETNIA 

1 Negro, por meio de minha descendência. 

2 Pardo, pois eu acho que a minha pele não é escura o suficiente para ser moreno ou negro. 

3 Me vejo como morena. 

4 Na minha certidão minha raça está como parda, mas me considero morena, pela cor, cabelos, etc. 

5 Negro, pela pele. 

6 Eu acho que sou moreno, pois não tenho a tonalidade de pele correta para ser negro ou pardo. 

7 Eu me considero negra, pois acho que há vários tons de negro e além do que sou descendente. 

8 Negro, quando tinha uns cinco anos eu vi uma mulher negra e comentei com minha mãe. Ela disse que ela 
era igual a mim, desde então comecei a me ver negro. 

9 Pardo, eu não me importo com a cor da minha pele. 

10 Moreno, pois não tenho todos os aspectos físicos de uma pessoa negra impostos pela sociedade, porém a 
forma de ser tratada não me diferencia do negro só do branco. 

11 Moreno/negro. 

12 Moreno, sou um brasileiro miscigenado e minha família tem pessoas do Candomblé e eu curto de tudo. 

 SER ESTUDANTE DO INSTITUTO FEDERAL CONTRIBUI PARA A AUTOESTIMA? 

1 Não. Mas aprendemos a ser forte perante a sociedade quando julgadora. 

2 Sim, na forma de que toda vez que faço uma tarefa ou atividade com sucesso é uma grande conquista. 

3 Não, de forma nenhuma. 
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4 Não exatamente. Todos se respeitam, mas como adolescente às vezes me sinto mal ao me comparar com 
outras garotas. Entretanto o Instituto com seus eventos, feiras, etc… acabam ajudando com isso. 

5 Na minha opinião isso não interfere. 

6 Acho que estudar no IF não altera em nada a minha autoestima. 

7 De certa forma sim, principalmente com palestras voltadas para as relações individuais e sociais do aluno. 

8 Não, por conta que a maioria das vezes que estou com baixa autoestima é relacionado a algo do ambiente 
escolar, principalmente por conta da comparação. 

9 Depende do tempo, porque há vezes em que eu estou feliz e outras não. 

10 Sim, pois para a sociedade não sou apenas um negro, sou um negro estudante de uma faculdade federal, até 
mesmo para a polícia a forma de ser abordado fica diferente. 

11 De uma certa maneira sim, pela convivência com as pessoas. 

12 Sim, pois além de ser negro estou cursando uma faculdade federal, por ser negro não tive muitas regalias na 
vida como frequentar uma escola particular, era tudo muito caro. Hoje chegar onde cheguei é um motivo de 
orgulho para mim e para toda a minha família. 

 COMO AVALIA OS PRECONCEITOS EM RELAÇÃO À JUVENTUDE NEGRA? 

1 Principalmente pela cor, a forma como somos vistos. Para mim enquanto houver cotas e dia da consciência 
negra haverá racismo e outros preconceitos, eu vejo de uma forma que parece que os brancos são superiores 
e precisamos dessa vantagem!! 

2 Eu acho que no meu meio de convivência as relações étnico-raciais são boas e há pouco preconceito. Porque 
eu convivo com jovens negros e sempre os trato e meus outros amigos da mesma forma. 

3 Que até hoje a juventude tem preconceito com quem é preto, pardo ou moreno. Por causa disso que alguns 
jovens têm a autoestima baixa, o que pode levar a pessoa a cometer suicídio ou ter problemas como 
mutilação. 

4 Em minha comunidade não há sinais explícitos de preconceito, mas, sei que a sociedade em si é 
extremamente preconceituosa e os jovens negros sofrem frequentemente com esse preconceito nas ruas, 
escola e até mesmo no trabalho. 

5 Não pois as pessoas não se importam. 

6 A sociedade se mostra bem tolerante com relação ao convívio com pessoas de raças diferentes, mas sempre 
tem preconceito. 

7 Bem, na minha cidade vejo que o incentivo a comunidade negra vem aumentando com festivais, palestras, 
onde eles estão se destacando. Porém ainda há muito preconceito. E principalmente a juventude vem lidando 
com esse fator histórico, que se evidencia na sociedade atual. 

8 Bom, nunca vivi uma situação parecida com isso, porém é claro que existe sim o preconceito, mas com o 
passar do tempo nossa visibilidade vem aumentando. 

9 Na minha comunidade nunca ouvi falar de problemas raciais, todos vivem pacificamente. 

10 Existe preconceito, a polícia não aborda um menino negro na favela igual aborda um menino branco em um 
bairro de classe superior, são questões econômicas também. 

11 Não há tanto preconceito e discriminação no meu meio comparando com as notícias nacionais. 
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12 Na minha cidade esta questão é bem tranquila. vejo uma comunidade miscigenada, onde a juventude negra, 
parda e morena não sofre com preconceitos, estão inclusos projetos sociais como capoeira, futebol, voleibol, 
dentre outros. 

 QUAIS MUDANÇAS SUGERIRIA PARA A SOCIEDADE LIDAR COM AS DIFERENÇAS? 

1 Direitos. Igualdade. Respeito à cultura. 

2 ter uma educação familiar para aprender a conviver em sociedade. 

3 Não praticando Bullying com a raça, cabelo, estilo e sexualidade. 

4 Penso que cada um deve se policiar para evitar o preconceito e ajudar os que sofrem com isso. A sociedade 
somos nós, então nós que devemos mudar. 

5 Infelizmente não consigo opinar. 

6 As pessoas deveriam buscar entender o que as leva a ter preconceito por meio de palestras que explicam 
acerca do tema. 

7 A aprendizagem das pessoas desde as séries iniciais sobre culturas diferentes para que não ocorra 
preconceitos no futuro. Claro além da conscientização da população em geral. 

8 Ações através das quais os jovens negros se identifiquem e consigam maior visibilidade. 

9 A lei já existe para isso, mas mesmo assim há pessoas que nunca mudarão de opinião. Considerando isso, 
talvez em um futuro mais próximo elas possam considerar que todos somos iguais. 

10 Oportunidade para todos de forma igual. Qualidade de ensino. Respeito ao próximo. 

11 Aceitando as pessoas do jeito que são, tendo um olhar que não seja de preconceito. 

12 Respeito além de tudo é a base primária. Acho que as classes sociais seriam um segundo fator de 
desigualdade. Independente de valores monetários não deveria haver racismo. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Com relação à primeira pergunta/problema é possível afirmar que há uma distorção de 

sentidos e significados no que se refere a muitas das respostas de como estes jovens se vêem em 

relação a sua raça/etnia, revelando falta de conhecimento das bandeiras de luta do próprio 

movimento negro. Observa-se nas respostas a ideia de colorismo muito presente no Brasil. Para 

Munanga (2004), pelo fato de existir muitos brasileiros aparentemente brancos que trazem 

marcadores genéticos africanos, se autodeclarar negro (a) é uma decisão política. 

A última resposta desta primeira questão é interessante porque apresenta uma justificativa de 

hibridização a partir da prática de uma religiosidade afro-brasileira por parte de familiares. Há 

respostas que mostram que se ver representado por negros e negras adultos possibilitou se 

considerar negro/negra ainda na infância. E, há uma resposta que admite que o tratamento dado a 
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pessoas não-brancas, independentemente da tonalidade da pele negra, mais clara ou mais escura, os 

diferenciam dos brancos no tocante ao tratamento recebido pelas pessoas em geral. 

A segunda indagação foi feita para abordar a interseccionalidade entre raça/etnia e 

escolarização ao pensar as relações interpessoais destes jovens e as respostas revelam, ora uma 

constatação de que não há relação explícita, ora aparece como facilitador de ascensão social apesar 

da existência do racismo e, uma mudança de perspectiva ao vê-los como sujeitos que acumulam 

conhecimentos e produtivos profissionalmente. 

Na terceira problematização proposta há uma ausência do reconhecimento do racismo 

estrutural em quase todas as respostas. Ao ler discursos de jovens negros que não apóiam as ações 

afirmativas ou não percebem o emaranhado de tensões produzidas em suas relações sociais pelo 

racismo estrutural, constata-se nas respostas os resultados da colonialidade do ser/saber/poder. 

Quijano (2005, p. 118) coloca que “[...] quando olhamos nosso espelho eurocêntrico, a imagem que 

vemos é necessariamente parcial e distorcida”. Aqui caberá a figura do educador em ciências 

humanas, dos professores de sociologia e filosofia, dos profissionais da educação que 

problematizam o status quo e apontem para o assustador crescimento do pensamento fascista no 

país. Nesse sentido, continua-se com Quijano: “É tempo, enfim, de deixar de ser o que não somos”. 

(2005, p. 126). 

Com relação à última questão, as respostas são curtas, algumas se limitam a palavras. 

Destaca-se aqui a menção da necessidade de qualidade de ensino e políticas públicas de inclusão. O 

vínculo entre classe e raça/etnia aparece na última resposta, o que mostra um conhecimento maior 

das desigualdades sociais por parte deste(a) jovem. 

Segundo Walsh (2006), um projeto político pedagógico decolonial, pautado na Lei 

11.645/2008, e, sua anterior 10.639/2003 que fruto de luta intensa do movimento negro, quem vem 

a sulear o trabalho de um(a) professor(a) ou educador(a) para além de significar um giro 

epistemológico e político é, principalmente para os (as) atores sociais negros e negras, um projeto 

de existência e de vida. 

A problemática da baixo-autoestima da nossa juventude negra tem sua consequência no 

racismo, este que é estrutural e acontece tanto na concepção individual, institucional ou estrutural 

(ALMEIDA, 2018). Diante da dificuldade de valorização da identidade negra, pode-se fazer a 

seguinte observação de que perdura dois posicionamentos: um de orgulho ao pertencimento étnico-

racial, que acontece através da valorização da ancestralidade por meio da retomada de aspectos 

sócio-culturais de negritude como penteados africanos, prática da capoeira e estudo das religiões de 
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matriz africana e afro-brasileira e a outra de descaso e negação dos fenótipos e aspectos culturais 

negros. 

De acordo com a maioria dos discursos referente ao enunciado como se vê podemos fazer a 

seguinte observação: A recusa em se declarar como negro, nada mais é que uma questão de 

identidade. Através destes discursos, talvez possamos considerar que essa resistência em que se 

nega a posição fenotípica de ser negro, ou seja, um sentir vergonha de se declarar negro seja 

consequência de um passado longínquo de escravidão, pois em suas construções identitárias não se 

identificam com algo negativo. 

É muito comum nas Américas, principalmente a latina, as pedagogias de 

dominação/subalternização que silenciam e apagam as diferenças culturais e a estrutura desigual e 

racial de poder forjada pelas gerações. Arroyo (2014) coloca que é urgente a aproximação, 

enquanto educadores(as), de pedagogias de resistência, das pedagogias do sul que se constroem 

com e a partir dos novos movimentos sociais, que tem a potência epistemológica e política de dizer, 

sim, a mudança é possível. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vê-se, assim, que os sujeitos Outros, nossos entrevistados, para escrever como Arroyo 

(2014) não se reconhecem marginais, excluídos, desiguais, e, sim conscientes, politizados, mesmo e 

apesar de movimentarem-se em um espaço subalternizado de estigma com relação à cor da pele e 

preconceitos vários com relação às diferenças culturais. 

Como Walsh (2016) afirma, as insurgências não podem pretender somente desconstruir a 

estrutura colonial de poder, mas reinventar formas outras de ser e pensar o entorno e para isso a 

pedagogia deve se entrelaçar à militância intelectual e ativismo. Pensar então o bem viver é atuar 

nas brechas, onde se conecta interesses epistêmicos às necessidades sociais de existência. 
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Resumo 

O artigo trata da análise da percepção de estudantes jovens negros e negras matriculados em um 
campus rural do Instituto Federal sobre as relações étnico-raciais na sua cidade, bairro e comunidade e 
como as vivenciam em interface com aspectos identitários e societários. O texto está ancorado em 
autores pós-críticos que pensam as desigualdades e diferenças a partir da articulação entre 
modernidade/colonialidade. A investigação é uma pesquisa qualitativa com a utilização de questionário 
com perguntas abertas. Resultou em respostas escritas nas quais vários estudantes não se reconhecem 
negros mas revelam passar por situações de preconceito, dentre outras descobertas. A construção da 
autoestima da população negra passa, assim, pela necessidade de políticas públicas e educacionais que 
promovam diálogos interculturais e atuação pedagógico-militante de atores sociais do campo da 
educação nas brechas da colonialidade, ao buscar a reinvenção da sociedade. 

Palavras-chave: Juventude; Negritude; Diferença. 

O BILINGUISMO DOS SURDOS E O TRANSITAR NAS TEORIAS DO CONHECIMENTO 

Bruno Roberto Nantes Araujo – UFMS 

Heitor Queiroz de Medeiros – PPGE-UCDB 

INTRODUÇÃO 

Embora um termo já bastante usado nos dias atuais ainda é bastante desconhecido em 

termos de sua funcionalidade no contexto linguístico, todavia iremos neste momento inicial 

esclarecer algumas dúvidas sobre o bilinguismo, como Descartes (2009) descreve nos seus preceitos 

lógicos: “jamais devemos acolher uma coisa como verdadeira sem antes examiná-las 

cuidadosamente”. Segundo a enciclopédia livre digital o termo Bilinguismo aplicado ao indivíduo, 

“pode significar simplesmente a capacidade de expressar-se em duas línguas.” Ou seja, uma 

coexistência de dois sistemas linguísticos diferentes em que os falantes utilizam alternadamente, a 

depender das circunstâncias, com igual fluência ou com a proeminência de um deles. Isso acarreta 

um “certo domínio” das duas línguas e os diferentes momentos a utilizar-se delas. LUCIANO 

(2017, p.309) coloca que “as línguas carregam e sustentam mundos, valores e existências humanas 

e não humanas únicas, porém diversas, interdependentes”. Já FANON (2008, p. 15) “ o caminho 

lógico é examinar a linguagem, na medida em que é através dela que criamos e vivenciamos os 

significados. Na linguagem está a promessa do reconhecimento; dominar a linguagem, um certo 

idioma, é assumir a identidade da cultura”.  No texto “Antropologia dos sentidos” de David Le 

Breton (2016, p. 29): 
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[...] a língua assim como o corpo é um provedor constante de significações. Frente a 

uma mesma realidade, indivíduos e corpos impregnados de culturas e histórias 

diferentes não provam as mesmas sensações e não decifram os mesmos dados: todos 

são sensíveis às informações que reconhecem e que reenviam ao seu sistema de 

referência própria. 

Nos estudos da fenomenologia Josgrilberg (2015) explica que a linguagem faz mediações 

em todos os lados, pois nela encontra essencialmente questões dos sentidos. Com essas falas 

podemos entender que no bilinguismo a aquisição de línguas não se limita apenas a compreensão de 

dois ou mais idiomas, mas é a interiorização e a tradução de duas ou mais culturas, de universos 

diferentes, valores e conceitos e sentidos diversos. Vai muito além da comunicação apenas, mas 

parte da tradução e interpretação de “mundos” diferentes. 

No Brasil, não podemos afirmar que somos monolíngues, ou seja, que falamos uma única 

língua, a Língua Portuguesa, embora ela seja nossa língua oficial temos diversas outras línguas 

sendo faladas, e que até mesmo antes do descobrimento já eram faladas pelos nativos. Cavalcante 

(1999b) completa que no país existe vários contextos bilíngues, de minorias linguísticas, contextos 

de imigração, de fronteira, de zonas rurais, indígenas e de comunidades surdas. Observando por 

essa ótica percebemos que o bi/multilinguismo é fator mais efetivo e contemporâneo do que 

imaginávamos. Falamos várias línguas e dialetos diariamente sem ao menos perceber, o que vai 

determinar são os grupos e comunidades onde se expressam as línguas, no caso faremos um 

enfoque para os indivíduos surdos e a língua de sinais. 

Segundo Quadros (2004) pesquisadora e autora de vários estudos relacionados à surdez, 

define língua como “sistema de signos compartilhados por uma comunidade linguística comum”. 

Explica que a língua é um fato social, um sistema coletivo de uma determinada comunidade 

linguística e que a língua é a expressão linguística que é tecida em meio às trocas sociais, culturais e 

políticas.   Ou seja, cada país tem sua língua de sinal devido às práticas sociais, os contextos 

históricos, políticos e culturais. Com exceção alguns países como exemplo Estados Unidos e 

Canadá onde possuem a mesma língua de sinais a língua de sinais americana, ALS - American sign 

language (GESSER,2009). 

Para Gesser (2009, p.21) na educação de surdos, “a língua de sinais tem todas as 

características de qualquer língua humana natural e que nós quanto indivíduos de uma cultura de 

língua oral, entendamos que o canal comunicativo diferente (visual-gestual) que o surdo usa para se 

comunicar não anula a existência de uma língua natural [...]”. Podemos perceber nas falas acima 
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que ambas afirmam que a língua está diretamente relacionada à cultura de cada comunidade, grupo 

ou meio inserido. 

Stokoe (1960) apud Silveira (2007), pesquisador da Língua Americana de Sinais em seus 

estudos certificou que a língua de sinais tem sim o seu status de língua, relata que ela adquiriu 

reconhecimento pelas características linguísticas, essa concepção stokeana postula que, para uma 

língua ser considerada natural, ela precisa ser utilizada por uma comunidade como meio de 

comunicação difusora de valores constituintes de uma identidade que os assemelha, e também 

devem existir falantes que a adquiriram como primeira língua. Assim como Fernandes (2005) que 

define um indivíduo bilíngue é um agente que usa e atualiza dois sistemas simbólicos distintos, com 

signos distintos objetivando representar conceitos. 

[...] estudar e observar os dois tipos de linguagem que estão sendo utilizados pelo 

indivíduo bilíngue é, sobretudo, observar as diferentes formas de pensamento, na 

medida em que todo pensamento é estruturado em categoria de signos, sendo esses 

signos dependentes tanto das percepções do indivíduo como das leis e convenções 

sociais e culturais que determinam as categorias de simbolização e referências daquele 

determinado código. FERNANDES (2005, p.22) 

A autora reforça que cabe ao indivíduo bilíngue realizar as convenções entre as línguas 

conforme a bagagem linguística adquirida, ou seja, os vocabulários apreendidos, os conceitos já 

internalizados. “A LIBRAS é a língua utilizada por surdos dos centros urbanos que convivem entre 

si nas escolas e associações de surdos espalhadas pelo território brasileiro[...]” (LEITE, 2005, p. 

27). A língua de sinais é o sistema mediador comunicacional dos surdos, no caso do Brasil a Libras 

é a língua de instrução ou língua materna e o português é ensinado como segunda língua conforme 

comenta Quadros (2006). 

Partindo desse pressuposto vamos fazer um “link” com o surdo agora, cidadão surdo 

brasileiro tem o direito de ser instruído em sua língua materna a Libras - Língua Brasileira de 

Sinais, está regulamentada através da Lei 10.436 de 24 de abril de 2002. Em seu artigo 1º diz: “É 

reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 

outros recursos de expressão a ela associados”. Segue ainda no parágrafo único da mesma lei que a 

Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua 

portuguesa. Portanto, o surdo deve adquirir a primeira língua a Língua Brasileira de Sinais e 

também a Língua Portuguesa na modalidade escrita.  A partir desta Lei podemos garantir 

legalmente ao surdo uma educação bilíngue, ele deve aprender as duas línguas ambas de 

modalidades diferentes.  Quadros (2004, p.9) define: 
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Modalidades das línguas: oral-auditiva, visual-espacial, gráfica-visual – as línguas 

apresentam diferentes modalidades. Uma língua falada é oral-auditiva, ou seja, utiliza 

a audição e a articulação através do aparelho vocal para compreender e produzir os 

sons que formam as palavras dessas línguas. Uma língua sinalizada é visual-espacial, 

ou seja, utiliza a visão e o espaço para compreender e produzir os sinais que formam 

as palavras nessas línguas. Tanto uma língua falada, como uma língua sinalizada, 

podem ter representações numa modalidade gráfica-visual, ou seja, podem ter uma 

representação escrita.  

O surdo convive nesses diversos ambientes linguísticos o da Língua de sinais e o da língua 

escrita/falada, no Brasil a Libras e a Língua Portuguesa nas modalidades escrita e oral. Com essa 

fala percebemos a bagagem cultural que os surdos devem adquirir e desenvolver no seu processo 

educacional, e quão específico e sistemático deve ser esse ensino.  Neste ponto os Estudos Culturais 

vêm com a perspectiva de lançar-se numa luta contra a interpretação da surdez como deficiência, 

como indivíduos doentes ou como uma experiência de incapacidade. Mas sim, por uma identidade 

calcada pela diferença, essa pela modalidade linguística gestual-visual. Sá (2002). 

A aquisição da língua é um fator de extrema importância para o crescimento intelectual e 

cultural do indivíduo, tendo um status na sociedade e a família tem essa incumbência de propiciar 

essa contribuição cultural. Pensando nos familiares de surdos, surgem os seguintes 

questionamentos: a grande maioria de filhos surdos são de pais surdos ou ouvintes? Como as 

crianças surdas irão adquirir a primeira língua a Libras, caso seus pais forem ouvintes? Todo 

familiar de surdos é bilíngue? A escola em que estes surdos estão inseridos é de fato uma escola 

bilíngue?  Os familiares sabem e entendem a importância do filho surdo ser bilíngue? Quadros 

(2005, p. 04) em seu texto o bi do bilinguismo praticamente responde alguma destas questões: 

Os pais ouvintes precisam descobrir este mundo essencialmente visual-espacial e 

conhecer a língua de sinais. As crianças surdas e seus pais ouvintes poderiam 

compartilhar o bilingüismo: língua portuguesa e língua de sinais brasileira e ir além 

descobrindo os vieses das culturas e identidades que se entrecruzam. Possibilitar a 

aquisição da linguagem das crianças surdas implicará um desenvolvimento mais 

consistente do seu processo escolar. 

Afirma que os pais devem conhecer esta modalidade linguística precisam praticá-la para o 

melhor desenvolvimento de seus filhos surdos.   Para tentarmos entender alguns entraves que 

impediram os surdos de avançarem mais na questão linguística, cultural e social abordaremos no 
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próximo item um breve relato histórico sobre as tendências pedagógicas ou políticas educacionais 

dos surdos na sociedade. 

AS TENDÊNCIAS EDUCACIONAIS NA EDUCAÇÃO DE SURDOS 

Segundo a história da Educação de Surdos no mundo, não se encontra registros sobre o 

processo educacional antes do século XVI devido à diferença da língua, eram sujeitos ágrafos e 

ainda não existia uma escola especializada para surdos. Segundo relatos históricos (Silveira, 2007) 

havia sim pessoas surdas, mas em destaques nas famílias mais nobres dos quais eram orientadas 

pelo clero a fim de torná-los cidadãos educáveis e letrados. Surge a partir de então os primeiros 

ensaios de uma educação para surdos, podemos citar vários nomes da história que por sua vez 

trouxeram diversas contribuições neste âmbito educacional tais como: Gerolamo Cardamo (1501-

1576), Juan Pablo Bonet (1579-1633), o francês Pedro Ponce de Leon (1510-1584) entre outros. 

Tantos foram os feitos destes padres, monges, médicos, pesquisadores e professores. Alguns 

como intuito de instruí-los e alfabetizá-los criando alternativas, recursos e códigos para tal, outros 

com a intenção de normalizá-los perante a sociedade acreditando que a oralidade seria o caminho 

para isso.  No final do século XIX, a educação oralista ganha muita força enfatizando a fala 

(oralidade) e a ampliação da audição e implicitamente rejeitando qualquer uso da língua de sinais. 

Segundo Honora e Frizanco (2009) foi a partir do Congresso de Milão na Itália em 1880, com a 

decisão que o melhor método de Educação para os Surdos seria a aprendizagem da fala ou 

oralidade, o Oralismo. A premissa básica do oralismo era fazer uma reabilitação do surdo em 

direção à “não surdez” e aos padrões de normalidade preconizados pela sociedade comenta Fronza 

e Muck (2012). Esta abordagem passou a ser amplamente criticado devido proibir os surdos de 

sinalizar, os forçava a treinos de leitura labial e da fala os colocando ainda em situações de 

constrangimento e até mesmo sofrimento. 

Neste período aconteceu um silenciamento dos sujeitos surdos, houve uma caracterização de 

colonialidade das línguas de sinais pela língua falada na modalidade oral. Assis (2014) apud 

Quijano (1997) cunhou o “conceito de colonialidade como algo que transcende as particularidades 

do colonialismo histórico e que não desaparece com a independência e descolonização.” O autor 

ainda argumenta que esse processo começou com uma colonização interna de povos com 

identidades diferentes, mas que habitavam os mesmos territórios e foram convertidos em espaços de 

dominação interna.  Para FOUCAULT(2006) “Não há relação de poder sem constituição correlata 
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de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de 

poder”. 

Nesse sentido, podemos enxergam essa colonização dos surdos pelos ouvintes, na 

apropriação e imposição do aprendizado da Língua Portuguesa na modalidade oral num certo 

período na história da educação de surdos no mundo, sendo brutalmente forçados a oralizar. Foi 

uma era de silenciamento linguístico das línguas de sinais, uma imposição de uma cultura ouvintista 

sobre a cultura surda. 

Para Quadros (1997) embora essa abordagem pretendesse propiciar a aquisição da língua na 

modalidade oral como forma de integração social, pelo contrário, só acentua a desigualdade entre os 

surdos e ouvintes. 

Somente no século XX, praticamente após cem anos desta abordagem educacional surgem 

os primeiros estudos sobre a língua de sinais americana (ASL), com os trabalhos do já mencionado 

Willian Stokoe (1960) e de Klima Bellugi (1979). Com estes estudos comprovaram cientificamente 

que a língua de sinais é uma língua. A partir destas pesquisas começou-se a repensar novas 

propostas de ensino para surdos.  Segundo Fronza e Muck (2012) essa nova proposta ganhou 

impulso na década de 70 e foi chamada de Comunicação Total, onde essa abordagem garantisse a 

facilidade de comunicação através do uso da fala até a leitura labial como a escrita, o desenho, a 

língua de sinais, a expressão facial, os aparelhos de amplificação sonora e o alfabeto manual.  

Nesta abordagem eram usados simultaneamente os sinais e a fala, onde também propiciou 

críticas entre os surdos e ouvintes, pois como Quadros (1997) expõe, as estruturas gramaticais das 

línguas são essencialmente diferentes o que acarretaria um sistema artificial chamado de português 

sinalizado, remetendo ao então bimodalismo.  Isso causou um confronto entre línguas deixando a 

língua de sinais congelada à estrutura da Língua Portuguesa, omitindo assim, a sua rica morfologia 

além de trocar as ordens dos sinais fazendo interpretações errôneas nos discursos.  Por conta desses 

impasses muitas críticas a essa abordagem foram levantadas e sobre a ótica dos surdos, das devidas 

dificuldades ainda encontradas enquanto sua escolarização, sobretudo aos avanços das pesquisas 

linguísticas surgiu à proposta educacional bilíngue e bicultural.   Saviani e Duarte (2010, p. 423) 

colocam que “valor da educação é para a promoção do homem”. E a primeira definição de educação 

era enquanto comunicação entre pessoas livres em graus diferentes de maturação humana, tanto do 

educando quanto do educador. Para a comunidade surda essa perspectiva educacional era a mais 

racional e libertadora, respeitando seus aspectos culturais, sociais e linguísticos. O Bilinguismo, eis 

aqui a mais atual proposta para educação de surdos, a maior vertente dos pesquisadores do 
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cotidiano nos estudos surdos permeados pelos Estudos Culturais, Hall (1997) refere-se às 

identidades culturais como “aspectos de nossa identidade que surgem de nosso ‘pertencimento’ a 

culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais”. Segundo Fronza e 

Muck (2002) “lutam pelo respeito à individualidade, à cultura e à língua própria desses sujeitos, 

reconhecendo-os como membros de uma comunidade surda”.  

Barbosa (2012) em seus estudos cita uma fala de Bhabha apud Fanon (2012, p. 221) 

“reconhece a importância crucial para os povos subordinados de afirmar suas tradições culturais 

nativas e recuperar suas histórias reprimidas”. Assim como as comunidades surdas, isso, por meio 

da Língua de sinais. Skliar (1998) explica que o bilinguismo tem como aspecto humanista e liberal 

onde se considera a igualdade natural entre ouvintes e surdos. Já na desigualdade, mostra uma 

limitação de oportunidade social. 

Skliar (1998); Perlin (2006); Strobel (2008) também criticam alguns tipos de métodos de 

bilinguismo utilizados na educação de surdos, o bilinguismo progressista, o bilinguismo crítico.  

Os autores colocam que ainda existem muitos métodos “bilíngues” na educação de surdos 

onde ainda permeiam ou enfatizam uma visão ouvintista ou com o predomínio da Língua 

Portuguesa sobre a Língua de sinais. Sendo assim deve haver um comprometimento real com a 

educação de surdos e o bilinguismo dos surdos e não adaptações ouvintistas. Deve-se respeitar a 

perspectiva analítica do surdo, um viés cultural e linguístico próprio do surdo. No Brasil iniciou os 

estudos sobre essa vertente dos surdos a partir da década de 80 e 90, por alguns pesquisadores do 

qual deixamos em destaque a professora doutora em Linguística Lucinda Ferreira Brito do Rio de 

Janeiro. Ela mesma em seus estudos afirmou que o bilinguismo é a única solução para o surdo, 

enfatizou também a aceitação da língua de sinais como a única modalidade de língua que permite 

aos surdos desenvolverem seu potencial linguístico e cognitivo e integrar-se na sociedade, além de 

apontar para a aquisição do português como segunda língua.  Neste sentido podemos remeter o 

bilinguismo também no contexto da interculturalidade, segundo estudos de Munsberg e Silva 

(2018) colocam que além de reconhecer as diferenças, destacam-se os aspectos que proporcionam o 

diálogo e a interação mútua entre as culturas. “Portanto, é mais do que a coexistência de culturas; 

implica diálogo cultural, o que pressupõe miscigenação de diversas culturas”. (MUNSBERG; 

SILVA, 2018, p. 147) 

Góes (1996), Quadros (1997, 2005), Fernandes e Rios (1998), Salles et al. (2002) e Correia 

e Fernandes (2005) “são unânimes ao destacarem o bilinguismo como a proposta de ensino mais 
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adequada para os surdos, por considerar a língua de sinais como sua língua própria[...]” (FRONZA 

e MUNCK, 2012, p. 82) 

Essa proposta dá o poder de transitar em dois ou mais universos culturais diferentes, o poder 

de se entender através do outro, das maneiras de pensar, agir e se relacionar. É o interagir com duas 

ou até mais línguas, respeitando suas particularidades, suas significações. Todo esse movimento do 

bilinguismo juntamente com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2007) e as leis vigentes sobre a Educação Especial e a Acessibilidade, trouxeram forças 

para as associações, para as escolas e para as comunidades surdas do país impulsionando para a 

então legalização da Libras pela Lei federal nº 10.436/02 e consequentemente sua regulamentação 

organizacional através do Decreto de nº 5.626/05. Do qual irá estabelecer regras e critérios para as 

adequações necessárias nas instituições de ensino, na educação em geral e nos órgãos públicos 

garantindo o acesso à educação, a formação de professores, a criação de sistema de avaliação o 

Prolibras - prova de proficiência para tradutores e intérpretes de Libras e professores de Libras, a 

criação de curso de ensino superior com ênfase em Libras o Letras Libras e a fomentação de 

concursos públicos.   

Vale salientar que todo esse grande avanço abriu também oportunidades aos surdos em sua 

formação e sua inserção no mercado de trabalho. Nos estudos de Karl Marx, “Uma contribuição 

para a crítica da economia política” descreve que na produção social, os homens contraem 

determinadas relações necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que 

correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. 

Ainda coloca que não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu 

ser social é que determina a sua consciência. 

O processo histórico da educação dos surdos foi permeado por períodos de vários 

movimentos e lutas onde a comunidade surda sobre as tentativas de uma “ideal” perspectiva 

educacional para eles, e o bilinguismo a perspectiva atual, veio para dar liberdade e autonomia aos 

surdos, criando assim condições para que possam transitar em todos os âmbitos da sociedade.  

  ESCOLA BILÍNGUE PARA SURDOS  

A escola bilíngue para surdos é de fato um sonho da comunidade surda brasileira conforme 

vimos pelas reivindicações, movimentos e lutas. Os surdos querem respeito, dignidade social e 

querem mais oportunidades. É numa escola bilíngue para surdos que irão adquirir a língua de sinais 

com seus pares, além de apropriarem-se da identidade surda, a cultura será fortalecida e 
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consequentemente divulgada.  Uma lei recentemente sancionada a Lei nº 13.146 de julho de 2015 

dispõe em seu Art. 1º: 

[...] é instituída da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. (BRASIL, 2015) 

Continua na mesma Lei no Capítulo IV sobre o Direito à Educação mais especificamente em 

seu Art. 28º no item IV – “oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 

modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em 

escolas inclusivas”. Ou seja, essa oferta de educação bilíngue está fortemente estabelecida nessa lei. 

Sabe-se que algumas escolas ainda com rótulos de escolas especiais já realizavam atendimentos 

especializados bem parecidos com a perspectiva bilíngue, comumente conhecidas como escolas de 

surdos, porém não eram regidas legalmente nos parâmetros fundamentais de uma escola bilíngue. 

Observando sobre a ótica do Decreto 5.626/05 no Art. 11. “O Ministério da Educação 

promoverá, a partir da publicação deste Decreto, programas específicos para a criação de cursos de 

graduação” 

Considera-se que as leis são muito recentes e as ações afirmativas da educação de surdos no 

país já estavam pré-estabelecidas nas escolas especiais para surdos ou centro de atendimentos. 

Cabem aos órgãos públicos essa adequação e mudança, ou até mesmo criação, embora ainda 

enfrentamos muitos obstáculos quanto à burocratização nos sistemas políticos para a efetivação 

destes espaços bilíngues e até mesmo escolas bilíngues. Com profissionais habilitados fluentes na 

Língua brasileira de sinais, materiais adaptados, metodologias de ensino de Língua de sinais como 

L1 e Língua Portuguesa como L2.  Hoje, os surdos podem “lutar” por seus direitos garantidos em 

lei. Eles querem e têm o direito a uma educação de qualidade e específica aos seus anseios 

linguísticos e culturais.  As escolas bilíngues de fato irão proporcionar para os surdos além um 

conforto linguístico, a valorização enquanto cidadãos surdos oriundos de uma minoria linguística 

sua propiciação da língua materna, da cultura e o resgate da autoestima, a afirmação dos seus 

direitos e deveres, sua integração dos conhecimentos básicos e sua inserção e integração na 

sociedade. Josgrilberg (2015, p. 10) em seus estudos sobre a fenomenologia coloca que na educação 

“as formas culturais fazem uma mediação necessária na relação educativa. Essas formas culturais 

são parte de nosso vivido humano e assumem um caráter poderoso na educação[...]”. 
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Portanto, na educação de surdos deve-se ser respeitado a condição cultura dos mesmos pois 

assim não ficarão mais alheios aos acontecimentos atuais.  Além do empoderamento do “Ser Surdo” 

determinada pelo bilinguismo na presença do acesso e da aquisição das línguas de sinais 

possivelmente implicará cada vez mais na qualidade de ensino, visando numa instrução adequada 

para eles.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Passado anos de lutas, de reivindicações, sofrimentos até mesmo por falta do seu 

reconhecimento, hoje podem desfrutar de uma “melhoria” significativa de seu aprendizado e de 

algumas conquistas. Para os surdos às condições de acesso a sua língua materna é a maneira mais 

eficaz de transformação e ascensão social, cultural e intelectual. As tendências educacionais foram 

surgindo conforme o desenvolvimento das necessidades, conforme as lentes teóricas de cada 

período de tempo, interesses do mercado, perspectivas culturais e sociais de cada espaço pelo 

mundo. 

Com isso podemos transitar por alguns autores entre as teorias da educação sendo certas 

ocasiões com mais aproximação a essa perspectiva bilíngue, cada uma com sua ótica diferenciada.  

Entretanto, entendemos que há ainda muito que ser feito em relação à criação das escolas bilíngues 

para surdos, existe ainda olhares que veem a escola como meio de segregação, o qual iria contra a 

perspectiva educacional de inclusão. Portanto, há que se desconstruir essa “visão” primeiramente 

estruturando o currículo dessas escolas, a metodologia de ensino, os profissionais fluentes e 

habilitados, trazendo os ouvintes também para dentro desses espaços bilíngues. E acima de tudo, 

levando os surdos consequentemente a Língua brasileira de sinais para o protagonismo na 

educação. 

O bilinguismo para os surdos de fato tem sido uma das melhores perspectivas educacionais 

na atualidade, por ele, os surdos têm o direito de serem reconhecidos, serem vistos pela sociedade 

majoritariamente ouvintes, poderão se desenvolver com “equidade” por uma educação que atende 

seus aspectos linguísticos e culturais. Onde os surdos sujeitos bilíngues possam transitar com mais 

acessibilidade por todos os contextos da sociedade, aprimorando sua independência, identidade, 

valor e sua cultura.  
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Resumo 

O presente artigo é resultado da disciplina “Teorias do Conhecimento” desenvolvidas pelo Programa 
de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e Doutorado da UCDB na Linha 3: Diversidade Cultural 
e Educação Indígena. Com o objetivo visualizar o conceito geral do bilinguismo fazendo uma ponte 
para o bilinguismo do surdo, no primeiro momento será realizado um breve percurso histórico das 
“filosofias educacionais” ou políticas educacionais em que a educação de surdos passou no decorrer 
dos tempos até ao surgimento da atual política educacional para os surdos brasileiros. Abordaremos 
também o conceito de escolas bilíngues para surdos seu objetivo e sua proposta, para tanto, 
analisaremos o Bilinguismo do Surdo no segundo momento numa ótica polifórmica pelas teorias do 
conhecimento estudadas na disciplina. A abordagem desta pesquisa é de cunho qualitativo, utilizando 
documentação indireta através de embasamento teórico: bibliografias e documentos. Discorreremos 
este trabalho dialogando com algumas referências bibliográficas que abordam sobre estudos e a 
educação de surdos e afins, como Quadros (2004), Perlin (2007), Gesser (2009), Lopes (2012), entre 
outros. 

Palavras-chave: Bilinguismo; Língua de sinais; Surdos; Teorias do conhecimento; 

DIFERENÇAS ÉTNICAS EM SALA DE AULA: O QUE PENSAM OS/AS PROFESSORES/AS 

Daniele Gonçalves Colman – PPGE-UCDB 

Carlos Magno Naglis Vieira – PPGE-UCDB 

PALAVRAS INICIAIS: SITUANDO O TEXTO 

O artigo que resulta de reflexões produzidas de uma pesquisa de mestrado e, tem como 

objetivo apresentar como os/as professores/as de uma escola de Campo Grande/MS percebem as 

relações étnico-raciais presentes nas salas de aula e os desafios para a formação docente para 

implementação da lei nº 11.645/2008 no currículo escolar. 

Para manter o anonimato da escola, denominamos de Escola Multicultural, espaço/campo 

em que a pesquisa foi realizada. A partir da pesquisa realizada, verificamos que a instituição oferece 

o ensino regular desde a educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e seu funcionamento acontece nos períodos matutino, vespertino e noturno. A escola é um 

espaço escolar plural, múltiplo, colorido e repleto de inúmeras vozes. “ Um palco com diversas 

identidades/diferenças e com sujeitos marcados por histórias, contextos e culturas diferentes, 

carregados de marcas culturais e sociais” (VIEIRA, 2015, p. 173-174). 

Compreendemos ser importante trazer aqui que o estado de Mato Grosso do Sul, local onde 

a escola está inserida, é o segundo maior do Brasil em número de indígenas e de diversidade étnica, 

estando o Amazonas em primeiro lugar. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a população autodeclarada indígena é de 73.295 pessoas, 
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dividindo em oito etnias: Atikum, Guarani Kaiowá, Guarani Ñandeva, Guató, Kadiwéu, 

Kiniquinau, Ofaié, Terena e Kamba (ainda não reconhecida oficializada). 

Como mencionado em linhas anteriores, o artigo analisa as falas das professoras e 

professores que recebem alunos/as de diferentes etnias, culturas tão complexas e diferentes que, na 

língua portuguesa limitamos a riqueza da pluralidade que estas etnias representam e utilizamos a 

terminologia “indígenas”. Embora saibamos dos limites que esta expressão encerra, ainda assim, 

iremos utilizá-la como está expressa na lei. São diferentes modos próprios de ser, estar, aprender e 

viver, são especificidades próprias que se distanciam ainda mais do modo de vida não indígena com 

o qual estão em contato diário no bairro que a escola localiza. 

Os sujeitos desta pesquisa são diversos, possuem formação em diferentes áreas do 

conhecimento e diferenças quanto ao tempo de magistério, formados antes e após a implantação da 

Lei nº 11.645/2008. Vimos essa diversidade como promissora para analisar o que os/as 

professores/as pensam acerca da lei inseridos em um contexto multicultural. Lembramos que os 

nomes são fictícios. A unidade escolar fica próxima a uma aldeia indígena urbana.  

TÃO PERTO E TÃO LONGE: O NÃO (RE) CONHECIMENTO DA ALDEIA 

 Neste artigo apresentaremos o referencial teórico em diálogo com o campo, optamos por 

não fazer uma separação artificial entre momento teórico e momento de análise, mas reconhecendo 

que estes momentos são concomitantes, apresentamos desde o início o diálogo entre os teóricos os 

sujeitos da pesquisa. Os autores e autoras que utilizamos são aqueles e aquelas que discutem as 

diferenças na perspectiva de uma educação inter/multicultural, ou seja, uma educação que 

reconheça na diferença a possibilidade do fortalecimento do diálogo, da democracia, do processo 

educativo. 

Desta forma, o critério de escolha da escola pesquisada foi uma escola que recebesse alunos 

e alunas indígenas de várias etnias.  Porém, desde o início das entrevistas, foi possível perceber o 

quanto a escola está perto dessa aldeia, mas, ao mesmo tempo, o quanto está longe. Longe, aqui, 

nós nos referimos ao ver que os/as professores/as, como diretores/as, funcionários/as da secretaria, 

da coordenação como todo o corpo escolar, estão distantes de entender e tentar entender essas 

culturas indígenas que adentram o portão escolar enquanto sujeito, mas sua história, seu modo de 

ser, estar, aprender e viver ficam portão afora. Portão a dentro, estes sujeitos são indígenas 

inseridos/as no ambiente escolar para aprender a ler e escrever, aprender a ser um cidadão brasileiro 

como outro qualquer, sem que sejam levadas em consideração suas especificidades étnicas e o que a 
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escolarização representa para cada cultura indígena. Nascimento, Urquiza e Vieira (2011, p. 35) 

afirmam que “[...] para entender a criança indígena é preciso primeiro entender o mundo em que ela 

está inserida: condições de vida, ambiente, cotidiano, brincadeiras, criatividades, explorando o 

modo como as crianças experimentam e se expressam na vida social”. O que examinamos foi uma 

não compreensão dessas especificidades que variam ainda mais quando falamos em diferentes 

etnias. 

Nesse sentido o professor Leandro afirma que os indígenas “têm maior dificuldade, é, com 

nosso conteúdo que os alunos não-indígenas”, e ainda pensa que “na nossa região na nossa turma, 

principalmente indígena, acho que tem três aldeias em volta aqui do bairro”. Ele acha que há três 

aldeias em volta, como também relaciona a dificuldade na aprendizagem à diferença étnico-cultural 

dos/as alunos/as, ou seja, a diferença continua sendo associada a um problema a ser resolvido, 

assim como Candau (2016, p. 809) aponta em sua pesquisa que “O termo diferença, em 

depoimentos de educadores em várias pesquisas que realizamos, é frequentemente associado a um 

problema a ser resolvido, à deficiência, ao déficit cultural e à desigualdade”. 

É necessário explicitar que, cada etnia indígena tem seu “modo próprio de aprender”. 

(BERGAMASCHI, 2011, p. 151). Diante da fala da professora Mariza, entendemos ser preciso 

enfatizar que a perspectiva inter/multicultural propõe uma formação para 

[...] trabalhar o próprio ‘olhar’ do/a educador/a para as questões suscitadas pelas 

diferenças culturais, como as encara, questionar seus próprios limites e preconceitos e 

provocar uma mudança de postura. Somente assim ele/a será capaz de desenvolver 

também outro ‘olhar’ para o cotidiano escolar” (CANDAU, 2016, p. 816). 

É a partir desse outro olhar que se poderá fazer com que ela compreenda a singularidade dos 

seus alunos como potência pedagógica, e não como falta de interesse, de participação. Como diz 

Candau (2016): questionar os nossos limites e preconceitos contribui para a compreensão de que 

não há falta de interesse ou participação e tantas outras expressões utilizadas pelos professores, mas 

sim formas diferentes de demonstrar interesse, formas diferentes de participar, etc. 

A construção dos professores na lógica da modernidade/colonialidade. A construção dos 

professores na lógica da modernidade/colonialidade mostra que as teorias pedagógicas que se 

fizeram presentes na formação dos professores são resultado de uma cultura hegemônica que não 

reconhece a diferença, os outros sujeitos, e, por isso, em sua prática pedagógica não percebem os 

estudantes como iguais, mas acabam colocando-os na subalternidade (VIEIRA, 2015).  
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Em outras palavras, observamos que no momento em que eles identificam ou se deparam 

com as identidades/diferenças, a sua tendência é inferiorizar, subalternizar e não reconhecer os 

saberes, as culturas e os elementos que trazem os alunos indígenas consigo. Essa prática do 

professor que circula dentro de um padrão de poder e, de alguma forma, associa uma certa 

classificação às culturas, apenas reforça a dificuldade que muitos docentes possuem em perceber o 

outro, principalmente quando esse outro se encontra na fronteira da exclusão. 

São formas de aprender que fogem do modelo monocultural predominante nas escolas atuais 

em que, o/a professor/a está no topo da pirâmide e, é detentor/a do saber, o tempo e ao espaço são 

limitados, e, em que os/as alunos/as estão presos a conteúdos com pouca representatividade e 

significado, ou seja, distante das experiências socioculturais dos/as alunos/as. Estamos defendendo 

a ideia de uma escola que, juntamente com vários autores utilizados nessa análise, seja capaz de 

“construir propostas educativas coletivas e plurais” (CANDAU, 2016, p. 807). Também apostamos 

num “tempo de inovar, atrever-se a realizar experiências pedagógicas a partir de paradigmas 

educacionais ‘outros’, mobilizar as comunidades educativas na construção de projetos político-

pedagógicos relevantes para cada contexto”. (CANDAU, 2016, p. 807). 

A professora Mariza descreve o comportamento dos/as alunos/as indígenas em sala de aula 

como os que não se misturam, isolam-se, formam grupos. Aponta a cumplicidade em se proteger; 

compreende esses comportamentos como próprios da cultura indígena e que difere dos não 

indígenas. Há igualmente uma diferenciação entre crianças indígenas e adolescentes indígenas. 

[...] você falou de grupos, sim, têm grupos nesse sentido, que eles indígenas, eles 

gostam de sentar mais no fundo e nos cantos, eles também procuram...não se misturar 

com os demais, principalmente os mais adolescentes, os menores não, eles sentam em 

vários lugares na sala, eles se misturam, mas os mais adolescentes eles têm essas 

coisas [...] os indígenas formam, eles formam grupos em sala, eles se ajudam, eles se 

protegem, tipo assim, se tem uma confusão, uma coisa, eles protegem um ao outro e 

eles têm a cultura deles, que é diferente, não adianta. (Professora Mariza) 

Esse “modo de ser” dos indígenas, é muito enfatizado pelos/as professores/as participantes 

da pesquisa. Destacam desde as dificuldades dos/as alunos/as indígenas em aprender, como 

dificuldade em interagir com os não indígenas. A concepção de superar esse modo de ser prevalece 

nas falas dos/as professores/as como um desafio em inserir os/as indígenas nos padrões 

estabelecidos, portanto não indígenas. 
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A negação de pertencimento indígena é apontada. A professora Maria relata que a 

dificuldade de linguagem, causada pelo bilinguismo afeta a interação desses indígenas. 

Primeiro você pergunta que etnia que é, eles falam assim que é paraguaia, porque são 

parecidos. E segundo é que eles têm muita dificuldade com a linguagem, eles têm a 

dificuldade da linguagem com a gente, a gente fala eles não entendem, porque eles, eu 

tenho até uma aluna que confunde um pouco o português com o terena, ela fica meio 

voando, então, a dificuldade está...eu acredito que não está só na língua, na conversa 

também, de interação deles. (Professora Maria) 

Assim como nesta fala, anteriormente a professora Maria disse que: “Você pergunta para 

eles, de que etnia você é? Eles não...não querem falar, com vergonha de falar que ele é índio [...]”. 

Juntamente com Calderoni (2016, p. 100), entendemos que essa resposta de identificar-se como 

paraguaio e a suposta vergonha de “não dizer” que é indígena é uma forma de buscar aceitação do 

grupo ou apenas evitar conflitos e tensões, descaracterizando o que se entende como negação da 

etnia e passa a ser entendido como uma negociação, sendo o termo defendido como “[...] estratégias 

e processos de mediação ou de negociação de sentidos no esforço de tornar possível o diálogo entre 

formas outras de ser, viver e saber”. Calderoni (2016) se utiliza de Bhabha (2003) para trabalhar 

com os conceitos de tradução, assimilação e negociação. A partir da autora, podemos afirmar que 

o/a aluno/a, ao se identificar como paraguaio, está “negociando” com o espaço para evitar conflitos 

e tensões com os/as professores/as, colegas e todos os demais sujeitos envolvidos na relação. Para 

Bhabha (2019, p. 56) falar em negociação em lugar de negação quer: 

[...] transmitir uma temporalidade que torna possível conceber a articulação de 

elementos antagônicos ou contraditórios: uma dialética sem a emergência de uma 

História teleológica ou transcendente, situada além da forma prescritiva da leitura 

sintomática, em que os tiques nervosos à superfície da ideologia revelam a 

“contradição materialista real” que a História encarna. Em tal temporalidade 

discursiva o evento da teoria torna-se a negociação de instâncias contraditórias e 

antagônicas, que abrem lugares e objetivos híbridos de luta e destroem as polaridades 

negativas entre saber e seus objetos e entre a teoria e a razão prático-político.  

As professoras e os professores não veem a diferença na sala de aula como “vantagem 

pedagógica”. (CANDAU, 2016, p. 819). Acreditamos que isso se dá, pois o “[...] mito da igualdade 

confundida com a mesmidade/normalidade faz com que a diferença não seja vista, que não devesse 

ser vista ou, ainda, como algo a ser superado [...]”. (BACKES; PAVAN, 2011, p. 217). Quando 

problematiza a fala anterior, a professora Maria diz que 
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[...] nós deveríamos trabalhar e conhecer a cultura do outro, a gente não conhece 

direito, tanto do negro quanto do índio, se você for ver tem diferentes culturas 

indígenas, tem a urbana como também a do município, das tribos deles e a gente tem 

que conhecer. Nós não conhecemos nada, muito pouco, e quando eles vêm para a 

cidade é pouco divulgado também. 

Maria reconhece que, como professora, conhece pouco sobre as culturas indígenas que são 

diferentes de etnia para etnia, como são diferentes dependendo do contexto de aldeia, urbano ou 

rural a que ela chama de tribo, e ainda pontua uma falta de divulgação dessas culturas para se fazer 

conhecer. Ela não deixa de fazer uma crítica aos movimentos sociais, responsabilizando-os pela não 

implementação da lei nº 11.645/2008 como também a 10.639/2003. Segundo ela, “[...] nenhum dos 

dois faz, trabalha para ter isso na escola, nem o negro, nem o índio. É como que se diz, faz um 

movimento mesmo para colocar isso na escola, obrigar a ter, ficam parado esperando, o que eu não 

sei”. Para a professora Maria, os movimentos sociais deveriam ser mais ativos para a 

implementação ocorrer. Ela reconhece que está distante da aldeia, assim como está distante de 

compreender as diferenças étnico-culturais dos/as alunos/as indígenas. 

A professora Deise afirma não haver aldeias indígenas perto da escola, mas confirma que há 

crianças indígenas: 

[...] Aqui a gente percebe que temos um grupo grande de índio na escola por causa da 

aldeia, não sei se tem aldeia, “tem aldeia aqui perto professora?”, [...]. Não tem, é 

porque eles se agrupam para cá mesmo, mas, aqui tem mesmo uma aglomeração 

grande de índios, então, eu vejo que tem, na sociedade em geral também. (Professora 

Deise) 

 Ela não compreende a “aglomeração de índios” como aldeia urbana. Afirma que “Eles não 

são aldeados, mas são índios”. Apesar de ter convivido e conviver com indígenas, esta professora 

parece estar distante de compreender as especificidades das diferentes etnias. Isso fica evidente 

quando relata a experiência que teve junto aos Terena: 

Eles são alfabetizados até o terceiro ano na língua terena, então, eles só vão ter contato 

com a língua portuguesa no quarto ano, e eu fui dar aula para o sexto ano de Língua 

Portuguesa então, eles não sabiam nada, e eu muito menos sobre a vida deles. Me 

pegaram e me colocaram lá e foi muito difícil para todo mundo, mas assim, foi um 

ano de bastante sofrimento e aprendizados, bem legal. (Professora Deise) 

 Destacamos a expressão “eles não sabiam nada” de Língua Portuguesa, e a professora não 

sabia nada sobre aquela cultura na qual estava submetida. Essa experiência foi vista como sofrida, 
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mas de aprendizado. Destacamos que a professora Deise tem conhecimentos básicos de escrita e 

leitura na língua terena e que foi aprendendo ao conviver com os Terena, conforme informações 

repassadas por ela. 

A forma como a professora Deise pensa que trabalha a lei em sala de aula mostra que as 

discussões ainda têm muito a avançar, pois demonstra que a ideia de uma outra racionalidade, de 

uma outra lógica de aprendizagem, é vista com “certa dificuldade”. 

[...] não tem como a gente não trabalhar essa lei diariamente. A gente trabalha 

diariamente porque, a gente repete conteúdo constantemente, porque eles não 

entendem. Eles não entendem nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira 

explicação, nem na quarta, nem na quinta, eles vão começam a entender na décima, na 

décima segunda explicação quando entendem. Então, constantemente a gente está ali, 

retomando essa lei. Não estou chamando eles de...só estou falando que eles têm uma 

certa dificuldade com a nossa língua. (Professora Deise) 

Nas falas dos professores e das professoras, podemos ver que existe uma lacuna profunda 

que, aqui, chamamos de “tão longe” da aldeia. A cada fala analisada, observamos que os/as 

indígenas são sujeitos que estão ali para aprender da mesma forma, quando, na verdade, eles não 

aprendem da mesma forma; em suas especificidades étnicas, os indígenas possuem seus modos 

próprios de aprender. 

Conforme afirmam Nascimento, Urquiza e Vieira (2011, p. 41), “Existe uma rede de saberes 

e ressignificações elaboradas nas relações entre elas, mesmo de uma mesma geração, constituindo 

uma pedagogia própria entre elas”. Essa distância entre escola e aldeia dificulta ainda mais o 

processo de ensino-aprendizagem dos/as alunos/as. Essa distância reitera uma concepção 

monocultural de currículo. 

Nosso referencial teórico demonstra a necessidade de uma concepção curricular 

inter/multicultural na medida em que 

[...] questionando os discursos dominantes, os alunos e alunas, os próprios professores 

e professoras podem renovar seu olhar sobre si mesmos e sobre o outro, revelando 

possibilidades, e não mais limitações, para navegação entre as fronteiras existentes nas 

relações interpessoais”. (SANTIAGO; AKKARI; MARQUES, 2013, p. 189). 

As limitações poderão ser problematizadas em meio às inter-relações que possibilite 

diálogos étnico-raciais e culturais dos corpos presentes num processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, assim como Backes e Pavan (2011, 218), defendemos 
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[...] uma educação que ajude educadores e educadoras, educandos e educandas, a 

perceber a existência da diferença como possibilidade de ampliação de diálogos, inter-

relações, ou seja, de perceber a diferença como condição sine qua non para construir o 

processo educativo democrático, proporcionando a afirmação de todas as culturas e 

grupos sociais. 

Com isso, defendemos também que, a partir de uma educação inter/multicultural, será 

possível desconstruir a associação entre diferença e problema, assim como desconstruir os discursos 

dominantes e dicotômicos do “nós somos os bons, eles são os maus; nós somos os inteligentes, eles 

são os burros; nós representamos a modernidade, eles representam o retrógrado, o reacionário; nós 

somos pacíficos, eles são os violentos, etc.”. (SANTOMÉ, 2013, p. 248). E, em meio à 

desconstrução, podemos compreender que “A educação indígena não é a mão estendida à espera de 

uma esmola. É a mão cheia que oferece às nossas sociedades [...] uma diferença, que nós já 

perdemos. O ava haicha é uma fonte de inspiração, não uma simples condescendência para povos 

minoritários”. (MELIÁ, 1999, p. 16). Segundo Meliá e Guasch (2005, p. 31), ava significa “indio, 

hombre, individuo, persona [decirle ava a uno puede ser un insulto y uma albanza]” e haicha 

significa “como [com verbos]; ejapose háicha: hozlo como quieras (hacerlo)”. (Idem, ibidem, p. 

31). Portanto, ava haicha, significa, como indígena e/ou modo indígena. 

Neste sentido, destacamos a fala da professora Mariza, que diz que 

[...] eles não se misturam, mas tem uma lei que diz que a partir do momento que eles 

estão convivendo em sociedade eles tem que tentar assimilar a cultura do não índio, 

mas para eles eu acho que é muito difícil, muito difícil, tanto é assim que a gente pega 

muito leve com eles em relação ao conteúdo, a aprendizagem você tem que levar em 

consideração que ele é indígena. Que ele não apreende a da mesma forma que o não 

índio aprende [...]. (Professora Mariza) 

Ressaltamos a interpretação equivocada das leis e dos direitos indígenas e acrescentamos 

que, tanto assimilam como ressignificam a cultura dos não índios, tanto que eles se apropriam de 

muitas ferramentas tecnológicas, como também muitos dominam a nossa língua. Acrescentamos 

igualmente que os povos indígenas não estão alheios aos nossos sistemas políticos, econômicos, 

ideológicos, religiosos e sociais; não estão alheios aos processos de globalização, como também não 

estão imunes a influências culturais. As culturas são dinâmicas e não lineares, mas “[...] as 

representações que circulam no curso de formação docente ainda são representações congeladas, 

como se as identidades dos indígenas não passassem por processos de hibridização e 

ressignificação, como ocorre com todas as identidades”. (BACKES; PAVAN, 2011, p. 217-218). 
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Não é aceitável que a aprendizagem signifique mesmidade, como não é aceitável a ideia de que tem 

que “pegar muito leve”, pois aprender uma outra lógica não significa deficiência. 

Em sua fala, a professora Mariza demonstra a complexidade da nossa educação escolar, pois 

reconhece a diferença, mas não a percebe como enriquecedora do processo educativo, “[...] a 

cultura deles é bem diferente da nossa, então você fala eles aprendem, mas eles veem as coisas de 

outra forma [...]”. Ao mesmo tempo em que fala das dificuldades, ela reconhece que eles aprendem. 

A nossa ênfase num currículo monocultural na história da educação, produz uma profunda 

dificuldade dos/as professores/as perceberem a diferença como positiva ante aos muitos saberes a 

serem compartilhados e aprendidos. 

O currículo escolar monocultural nada mais é que uma invenção da modernidade para 

viabilizar a colonialidade, uma invenção inteligente que orienta a forma de pensar e de se organizar. 

A lógica moderna, colonialista e liberal hierarquiza, categoriza, individualiza, seleciona, racializa, 

exclui, desqualifica, sexiciona, heteronormatiza, cristianiza, etc. Pensando na potência do currículo 

escolar para consolidação e manutenção do liberalismo e hoje do neoliberalismo podemos fazer um 

giro, um giro-epistemológico que, acredita na potência do currículo e na educação enquanto “lugar 

de luta” (APPLE, 2013) e que, permite a/o professor/a assumir uma postura epistemológica 

intermulticultural e responsável na construção de um futuro efetivamente democrático, humano e de 

bem viver.  

Isto se dá por meio de processos formativos, na formação inicial e continuada para 

professores agentes sociais capazes de formar decolonialmente sujeitos capazes de pensar um novo 

projeto de sociedade e de transformação social. Mas isto se dará por meio da transgressão aos 

currículos monoculturais, subversão pedagógica, desconstrução dos discursos da 

modernidade/colonialidade, portanto, requer um comprometimento intercultural, que significa, 

trabalhar para “desafiar e derrubar as estruturas sociais, políticas e epistêmicas da colonialidade – 

estruturas que foram até agora padrões de poder enraizados na racionalidade, no conhecimento 

eurocêntrico e na inferioridade de alguns seres como menos humanos” (WALSH, 2009, p. 12, 

tradução nossa), portanto, formar sujeitos outros e mentalidades outras que possibilite o “buen 

vivir” (ACOSTA, 2010) de todos/as, não na normalidade/mesmidade mas, na diferença. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar como os/as professores/as percebem as relações étnico-raciais presentes na sala 

de aula e os desafios para a formação docente, percebemos que todos/as veem as diferenças étnico-
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raciais e sociais presentes principalmente em suas salas de aula, mas as diferenças ainda são vistas 

como problemáticas, e que, ao ver do corpo docente, são diferenças que dificultam o processo de 

ensino-aprendizagem dos/as alunos/as, assim como dificultam as relações e os diálogos. Por outro 

lado, os/as professores e professoras, reconhecem que estão distantes da aldeia, assim como estão 

distantes de compreender as diferenças étnico-culturais dos/as alunos/as indígenas. Portanto, não há 

um aproveitamento desta diferença de saberes enquanto riqueza e vantagem. Na fala dos/as 

professores/as, é perceptível uma hierarquização das diferenças que, com diferentes ênfases, estão 

presentes no imaginário sócio/cultural brasileiro. 

No caso desta escola, os indígenas ocupam o lugar daquele que tem maior dificuldades, 

sendo seu modo de ser e estar o que caracteriza a diferença na relação com os não indígenas. 

Porém, há uma percepção dos professores e professoras de que é preciso refletir e agir diante da 

exigência da lei nº 11.645/2008, tanto quanto estão cientes da necessidade de estudos diante da 

ausência de formação para inserir e abordar conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira 

e indígena de forma a contribuir para a superação do racismo e dos preconceitos étnicos-raciais. 

Destacamos que em hipótese alguma, culpabilizamos os/as professores e professoras da 

escola pela forma como estão entendendo o processo educativo dos alunos e alunas, pois esta forma 

de ver, pensar e compreender é fruto de um currículo monocultural no qual todos e todas nós fomos 

produzidas e produzidos. Os professores e professoras, tentam lidar com as diferenças da maneira 

como foram ensinados, ou seja, em uma sociedade e escola que sempre invisibilizou a diferença e 

sempre a colocou como um problema a ser superado, não uma riqueza de possibilidades. Pensamos 

que implementar processos formativos contra-hegemônicos tanto inicial como continuado para 

construir formas outras de pensar e trabalhar com as diferenças em sala de aula. 
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Resumo 

Este artigo é resultado das reflexões produzidas na dissertação de mestrado, intitulada ‘‘A 
implementação da LEI Nº 11.645/08 no ensino fundamental”. Especificamente, neste artigo, 
apresentaremos um recorte da análise de entrevistas junto aos/as professores/as sobre como percebem 
as relações étnico-raciais presentes nas salas de aula e os desafios para a formação docente para 
implementação da lei nº 11.645/2008 no currículo escolar. A abordagem teórica baseia-se em autoras e 
autores que refletem sobre diferença, criança indígena, educação indígena e discutem o currículo escolar 
com base numa perspectiva inter/multicultural, tais como: Candau (2016), Meliá (1999), Bergamaschi 
(2011), Backes e Pavan (2011), Nascimento; Urquiza e Vieira (2011), entre outros. A abordagem da 
pesquisa é qualitativa e os dados foram construídos por meio de entrevista semiestruturada com os/as 
professores/as. A pesquisa mostra a necessidade de pensar um currículo inter/multicultural que rompa 
com a lógica do currículo monocultural que inviabiliza os/as professores/as a pensar as diferenças 
étnico-raciais e culturais como uma vantagem pedagógica. O currículo monocultural não permite 
perceber que os processos de exclusão e o não reconhecimento das diferenças interferem no processo 
ensino/aprendizagem dos/as alunos e alunas. A análise explicita que o caminho da implementação da 
lei n° 11.645/08 ainda está em fase inicial. Enfatiza que a educação para as relações étnico-raciais e 
culturais é imprescindível para romper com o racismo, preconceitos e estereótipos ainda vigentes na 
sociedade brasileira e, sobretudo, para a construção de uma sociedade com relações radicalmente 
democráticas. 

Palavras-chave: Diferenças; Indígena; Lei nº 11.645/2008; Formação de professores/as; Currículo. 
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Resumo 

Este painel tem como objetivo discutir e apresentar os diferentes atores que compõem a docência na 
rede municipal de São Paulo e apresenta três sujeitos, que podem ser considerados novos na 
composição de quadro docente da rede paulistana. São estes, na ordem em que se apresentam os 
artigos que compõem esse painel:1) O profissional docente para um olhar atento as especificidades das 
crianças com deficiência sem perder de vista a ação educativa comumente ofertada a todos e a 
utilização das salas de recursos multifuncionais; 2) O professor de inglês como um novo sujeito na 
composição docente para o ensino fundamental I, seus desafios e interações com os profissionais do 
fundamental I e com as crianças; 3) E por fim, da presença do professor homem na educação infantil, 
em específico nas creches paulistanas, que gera, em alguns contextos,  um certo estranhamento e 
estereotipação. Ao apresentar esses três perfis docentes que se relacionam na pratica cotidiana, 
podemos entender e conhecer a heterogeneidade de atuação nas unidades educacionais, e que, sendo 
esses sujeitos recém incorporados ao quadro docente municipal, suscitando diversas dúvidas e 
questionamentos, necessitando assim, de uma abordagem aprofundada acerca dessa atuação. Cada 
artigo aqui, é oriundo de dissertações de mestrado concluídas que se relacionam com a prática cotidiana 
das diversas unidades educacionais da cidade de São Paulo. Esses “novos professores” tem um grande 
desafio em seu trabalho cotidiano em decorrência de seu recente ingresso ao quadro docente paulistano 
e é com o olhar para esses desafios que este painel é proposto. 

Palavras-chave: Perfil Docente; Diferentes atores docentes; Professor Homem na Educação Infantil; 
Professor de Inglês para crianças; Professor de sala de recurso multifuncionais. 

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: GOVERNAMENTO 

DA INFÂNCIA? 

Camila Neto Coelho Andrade – Universidade Federal de São Paulo  

INTRODUÇÃO 

A evolução das representações das crianças portadoras de deficiências torna ainda 

mais notável a questão da alteridade criança-adulto, nessa tensão entre proteção e 

liberdade. Ela atua como um revelador das dificuldades de aplicação dos direitos da 

criança em geral. Neste sentido, a deficiência reitera e põe em evidência as aporias 

contemporâneas dos direitos da criança (PLAISANCE, 2005, p. 415). 

Plaisance (2005) traz para o debate a dificuldade da consumação dos direitos das crianças, 

sobretudo as com deficiência, quando escrutinados pela lógica do adulto. Segundo ele, algumas das 

práticas emanadas pelos adultos em relação às crianças com deficiência são representativas das 

perspectivas sobre as quais essas práticas se consolidam. 

Esse debate é ainda mais complicado ao se perceber que no chão dos tempos e espaços da 

educação infantil são naturalizadas práticas que a princípio são de proteção às crianças mas, que no 

fundo, podem ser parte de intricado sistema de crenças que visam classificação das infâncias, como 

os casos dos serviços e recursos propostos pela educação especial nessa etapa educativa como se 
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isso representasse um direito natural delas.  Insistimos que no afã de garantir tais “direitos” podem 

ser dificultados os direitos da infância, conforme explicaremos mais adiante. 

Salientamos que o uso da palavra inclusão nesse artigo parte do pressuposto que não se deve 

toma-la como indicativo de algo bom ou prejudicial, estamos preocupados com o potencial que 

práticas por ela embasadas problematizem “[...] questões sociais, culturais, políticas e pedagógicas 

que, de outra maneira, permaneceriam à sombra, ou seriam consideradas resolvidas ou, até mesmo, 

nem seriam vistas como problemáticas” (VEIGA-NETO; LOPES, 2011, p. 105). 

Nesse esteio, discutiremos o que se compreende como finalidade das salas de recursos a 

educação infantil na educação infantil em relação às experiências nos tempos e espaços de 

convivência e troca de bebês e crianças, pois esses fazem parte do que Sarmento (2005) intitula de 

culturas da infância,  “[...] capacidade das crianças em construírem de forma sistematizada modos 

de significção do mundo e de acção intencional, que são distintos dos modos adultos de significação 

e acção” (SARMENTO, 2003, p. 3-4). 

Isso significa que as interações, experiências e vivências nos tempos e espaços da educação 

infantil possibilitam às crianças produzir cotidianamente tais formas na interação com as demais 

crianças.  

Corsaro (2002) diz que nessas interações a relação com os adultos implica em apropriação 

criativa do mundo adulto: 

[...] da informação do mundo adulto para produzir a sua própria cultura de pares. Tal 

apropriação é criativa na medida em que tanto expande a cultura de pares (transforma 

a informação do mundo adulto de acordo com as preocupações do mundo dos pares) 

como simultaneamente contribui para a reprodução da cultura adulta (CORSARO, 

2002, p. 114). 

Diante dessa necessária preocupação com as apropriações e mesmo com a construção diária 

das crianças juntos aos seus pares nos tempos e espaços da educação infantil que se deve 

problematizar a razão da educação especial, a rede paulistana de educação, por exemplo, a entende 

como “conjunto de atividades e recursos pedagógicos e de acessibilidade [...]” (SME, 2020) que 

caracterizam o atendimento educacional especializado (AEE) na educação infantil. Esse conjunto 

de atividades e recursos é configurado desde a oferta no espaço escolar de adaptação de mobiliário, 

oferta de estagiário para apoio pedagógico, auxiliar de vida escolar para as atividades de vida diária 

até serviços fora dos tempos e espaços da educação infantil, como a sala de recursos 

multifuncionais que atende no contraturno escolar. 
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Andrade e Santos (2019) ao falar dessa problemática do AEE questionam se na educação 

infantil são articuladas as questões específicas das deficiências e os processos envolvidos da 

infância nos diferentes tempos e espaços, concluem que as pesquisas tratam o AEE como direito 

nessa etapa da educação, mas sem que sejam questionados em que medida se diferenciam das 

vivências e experiências dos bebês e crianças com deficiência das demais, sinalizam que não há 

clareza sobre o que efetivamente se pode fazer isoladamente com esse público no AEE. 

Essa incompreensão sobre o AEE pode ser ainda mais problemática se se considera a sala de 

recursos multifuncionais como espaço de atendimento de bebês e crianças com deficiência. O que 

fazem bebê e crianças nesse espaço?  

Antes de mais nada é preciso entender AEE e sala de recursos multifuncionais. Devido à 

complexidade do tema, limita-se nesse texto a fazer uma discussão a partir do modelo de educação 

infantil e educação especial praticado pela cidade de São Paulo. Isso porque, como aponta 

Rosemberg (2012) não há consenso sobre a atenção a bebês e crianças no campo da educação.  

Ainda que se tenha definida a obrigatoriedade da pré-escola aos quatro anos de idade, alguns 

municípios já absorvem crianças menores nas creches, como é o caso da rede paulistana de 

educação cuja educação infantil conta com equipamentos como: Centros de Educação Infantil e 

Creches Conveniadas, para crianças de zero a 3 anos e 11 meses (CEI); Centros de Educação e 

Cultura Indígena, e trabalham com crianças de zero a 5 anos e 11 meses (CEII);  Escolas 

Municipais de Educação Infantil, que atendem crianças de 4 a 5 anos e 11 meses (EMEI), Centro 

Municipal de Educação Infantil, que recebe crianças de zero a 5 anos e 11 meses (CEMEI) e 

Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS), que cuidam de crianças de 4 a 14 

anos (SME, 2020). 

O lugar de fala desse texto considera uma megalópole que vem absorvendo na educação 

infantil bebês e crianças de o a 5 anos na rede de educação, sejam na oferta direta própria rede de 

ensino ou por meio de convênios. Destaca-se que no caso das CEIs, mais de 80% delas são 

administradas por meio de convênios, essa é uma prática que impacta significativamente na visão 

sobre infância e deficiência. Embora não se debata a concepção de infância e educação especial que 

cada conveniada mobiliza nos seus tempos e espaços, sobretudo aquelas ligadas à entidades 

religiosas, é preciso considerar que nos cotidianos desses lugares são agenciadas práticas e 

concepções que estruturam o modo de atenção aos bebês e crianças com deficiência, essa é uma 

tarefa a ser levada a cabo em novas pesquisas. 
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 Uma visada panorâmica na estrutura de salas de recursos multifuncionais da rede paulistana 

de educação nota-se o número desse serviço na educação infantil consultando o anexo 1, quadro – 

salas de recursos multifuncionais na educação infantil. 

Nesse quadro são contabilizadas as vinte salas de forma a concentrar a maioria delas nas 

Diretorias de Ensino (DRE) de Campo Limpo, Freguesia/Brasilândia, Guaianazes, Ipiranga, Penha, 

Pirituba-Jaraguá e Santo Amaro. Importante dizer que administrativamente a educação, como 

política pública, na rede de ensino de São Paulo se organiza a partir de treze DREs, cada uma delas 

comporta vários distritos, as DREs de Campo Limpo e Freguesia/ Brasilândia são as maiores dessa 

rede. Em termos de bairros atendidos. 

 A partir desse contexto é oportuno dizer que a sala de recursos multifuncionais na educação 

vai muito além da simples questão de ser ou não benéfica. Haja vista ao quadro acima apontar 

regiões da cidade de São Paulo com maior número desse serviço, embora não caiba a discussão 

nesse espaço, é possível ver que onde a vulnerabilidade é alta há maior incidência desse serviço, 

essa é uma questão para futuras pesquisas. 

O que se coloca em questão é o uso desse serviço da educação especial na educação infantil, 

pois carrega o risco de se classificar as crianças com deficiência em estereótipos que divergem, no 

nosso entendimento, daquilo que Sarmento (2003) chama de culturas da infância, ou mesmo da 

cultura dos pares (CORSARO, 2002).  Conceitualmente recorremos ao conceito “[...] 

governamento, [...], para designar todo o conjunto de ações de poder que visam conduzir (governar) 

deliberadamente a própria conduta ou a conduta dos outros” (VEIGA-NETO; LOPES, 2007, p. 6). 

Veiga-Neto e Lopes entendem que o elemento que possibilita o governamento é o poder, 

que pode ser traduzir em  

[...] ação sobre ações possíveis —uma ação sempre escorada em saberes—, o 

governamento é a própria manifestação dessa ação; na medida em que alguém coloca 

em funcionamento o poder sobre outrem, esse alguém pode governar esse outrem. 

Pode-se dizer então que, de certa maneira, o governamento é a manifestação “visível”, 

“material” do poder (p. 6). 

Governamento esse que não parte do poder como algo dado, apriorístico, mas que se 

constrói na relação, é dessa perspectiva que entendemos a sala de recursos das ações de bebês e 

crianças de tudo, mas também visa a delimitação da própria ideia de criança. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO E ANÁLISE 

O corpus que constitui o conjunto de discussão compila-se pela exploração de dissertações e 

teses - no período entre 2008, ano de proposição da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva e 2019 na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Os 

descritores utilizados “educação infantil”, “atendimento educacional especializado” e “sala de 

recursos multifuncionais” foram articulados e se obtiveram dezenove produções, entre teses e 

dissertações. Os procedimentos de análise se pautaram na categorização do material considerando 

especificamente as palavras-chaves como modo de observar como a produção acadêmica insere a 

educação infantil na relação com a educação especial.  A abordagem teórica pauta-se pela discussão 

da técnica de governo que se utiliza da inclusão como imperativo que subjuga em suas tramas 

formas de compreender e agir que caracterizam o trabalho pedagógico e a concepção da sala de 

recursos multifuncionais na educação infantil. 

Ao focar na observação de como as pesquisas incluem as palavras-chaves, estamos no esteio 

das recomendações de Russel (2004) que entende que as palavras-chaves, além de indexar, dão 

visibilidade à pesquisa e contribuem para perceber a área de pesquisa; assim como consolidam a 

comunicação científica das áreas especializadas no que se refere aos termos que, representados por 

listas de palavras-chave, que apontam as concepções e escolhas feitas pelos autores (SIMÕES, 

2008), sem contar a abrangência dos conceitos utilizados (GONÇALVES, 2008). 

Na compilação dos dados é possível vislumbrar como o uso das palavras-chave parece 

corroborar a perspectiva de que os processos envolvidos nos tempos e espaços da educação infantil 

para bebês e crianças com deficiência são subordinados aos dispositivos propostos pela educação 

especial, isso pode ser sinalizado extensa recorrência da palavra-chave educação especial 

antecedendo aos conceitos de infância e educação infantil. 

Outro achado interessante é o desvio da educação infantil como terreno de negociação entre 

pares, quando subordinada pela educação especial, para “educação inclusiva”, “inclusão escolar”, 

“educação infantil inclusiva”, conforme aparece no item 15, ou mesmo “creche e pré-escola 

inclusiva”, item 17 do anexo 2, tabela de palavras-chave. 

As palavras-chave apontam que a percepção dos serviços e recursos que compreendem o 

AEE, dentre eles a sala de recursos multifuncionais, provocam deslocamento da compreensão dos 

tempos e espaços ditos “normais”, ou seja, tais processos para bebê e crianças com deficiência 

subordinam-se às nomenclaturas que privatizam os sentidos de educação e infância.  
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CONCLUSÕES 

Argumentamos que a sala de recursos multifuncionais na educação infantil necessita ser 

problematizada quanto ao que se propõe como atendimento a bebês e crianças com deficiência. 

Pode-se, nesse lugar que constrói relações à revelia das interações cotidianas, naturalizar práticas 

isoladas de significado social para esse público e privatizar, assim, “[...] conhecimento e 

competências necessárias para participar no mundo adulto” (CORSARO, 2002, p. 114)? 

Deve-se considerar, por exemplo, se o brincar como direito (KISHIMOTO, 2010) é algo que 

permite reproduzir “[...] o que experimentam na vida real, avançando e recuando “da cultura dos 

adultos para a cultura de pares” (CORSARO, 2002, p. 121).  

Por fim, a proposição da sala de recursos multifuncionais no âmbito da educação infantil 

relaciona-se como lugar onde tempo e espaço da infância são escrutinados por adultos, torna-se 

instância na qual são emanadas práticas de “pedagogização” que promovem, assim, governamento 

de bebês e crianças com deficiência. Isso porque as práticas ali encerradas não dispõem de 

oportunidades para tais crianças inserirem-se na cultura de pares. 
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ANEXOS 

Quadro 1. Salas de recursos multifuncionais na educação infantil 

Diretoria de Ensino Unidade escolar Quantidade 

Campo Limpo 

 

CEMEI CAPÃO REDONDO 1 

CEU EMEI LOREANE LALLO, Prof.ª. 1 

CEU EMEI LUIZA HELENA FERREIRA, Prof.ª. 1 

EMEI CARLOS DE LAET 2 

Freguesia/Brasilândia 

CEU EMEI PAZ 1 

EMEI JOSÉ CANAVÓ FILHO, CEL. 1 

EMEI MANOEL PRETO 1 

EMEI MANUEL BANDEIRA 1 

EMEI MARIA LÚCIA PETTIT DA SILVA, Prof.ª. 1 

Guaianazes 
CEU EMEI IRENE MANKE MARQUES, Prof.ª. 4 

EMEI OLGA BENÁRIO PRESTES 1 

Ipiranga CEU EMEI BENNO HUBERT SOLENWERK, PE 1 

Penha EMEI ALUÍSIO DE AZEVEDO 1 

Pirituba -Jaraguá EMEI JOÃO PAULO II, PAPA 1 

Santo Amaro EMEI AYRTON SENNA DA SILVA 1 

Total 19 

Fonte: Elaborado a partir de dados da Educação Especial de SME (2020). 
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Tabela de palavras-chave 

I

Item 
Palavras-chave 

1

1 Educação infantil; atendimento especializado; inclusão escolar 

2

2 
Educação especial; educação infantil; escolarização; inclusão escolar; necessidades educacionais especiais; 

prática pedagógica; relação professor-aluno 
3

3 Atendimento educacional especializado, educação especial, avaliação, sala de recursos multifuncional 

4

4 Psicologia; educação infantil; educação inclusiva; significação (Psicologia); paralisia cerebral 

5

5 Atendimento educacional especializado; educação infantil; família e escola. 

6

6 
Alunos surdos; Educação Bilíngue; Proposta Educacional Bilíngue; Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora; 

Políticas Públicas. 
7

7 Política de inclusão; educação infantil; criança com deficiência 

8

8 Educação infantil; atendimento educacional especializado; educação especial; sala de recursos multifuncionais 

0

9 Educação especial; educação inclusiva; educação de crianças; educadores; qualidade (Educação) 

1

10 Educação de crianças; educação especial; equipamentos de autoajuda para deficientes; educação inclusiva 

1

11 Professores de educação especial - Formação - Fortaleza (CE); inclusão escolar; educação especial 

1

12 Educação especial; educação infantil; município de São Paulo; política educacional 

1

13 Educação especial - Crianças; educação inclusiva; prática de ensino 

1

14 Inclusão; educação infantil; deficiente intelectual; práticas pedagógicas 

 Transtorno do Espectro Autista; educação infantil inclusiva; professores; diretor; famílias 
1

16 Educação Infantil; atendimento educacional especializado; baixa visão; intervenção Precoce 

1

17 Educação infantil; educação especial; deficiência intelectual; creche e pré-escola inclusiva 

1

18 Educação bilíngue; educação infantil; atendimento educacional especializado 

1

19 

Criança com cegueira; Identidade e autonomia; Interação entre os contextos de desenvolvimento; Educação 

especial; Crianças cegas - Educação; Crianças cegas - Orientação e mobilidade; Educação pré-escolar; Inclusão 

escolar; 
Fonte: Elaboração dos autores. 
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Resumo 

Este artigo visa discutir o que se tem produzido, no âmbito da produção acadêmica brasileira, sobre a 
sala de recursos multifuncionais na educação infantil para crianças de 0 a 5 anos. O corpus que 
constitui o conjunto de discussão compila-se pela exploração de dissertações e teses - no período entre 
2008, ano de proposição da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva e 2019 na 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Os descritores utilizados “educação 
infantil”, “atendimento educacional especializado” e “sala de recursos multifuncionais” foram 
articulados e se obtiveram dezenove produções, entre teses e dissertações. Os procedimentos de análise 
se pautaram na categorização do material considerando especificamente as palavras-chaves como modo 
de observar como a produção acadêmica insere a educação infantil na relação com a educação especial. 
A abordagem teórica pauta-se pela discussão da técnica de governamento que se utiliza da inclusão 
como imperativo subjugando em suas tramas formas de compreender e agir que caracterizam o 
trabalho pedagógico e a concepção da sala de recursos multifuncionais na educação infantil. Os 
resultados apontam que a discussão sobre os processos da infância são sobrepujados em favor de 
tecnologias de governamento que aprisionam as crianças com deficiência à concepções e práticas 
pedagógicas que primam pelo controle de seus corpos, assim como impele os tempos e espaços da 
educação infantil a se relacionar com bebês e crianças com deficiência considerando que seus direitos 
pela ótica da educação especial. Espera-se com essa discussão aprofundar o debate sobre efetividade 
das salas de recursos multifuncionais como lugar de sequestro das crianças com deficiência que captura 
as experiências das culturas dos pares e as prende a processos isolados como forma de moldar seu 
comportamento no grupo. 

Palavras-chave: Educação infantil. Bebê e crianças com deficiência. Sala de recursos multifuncionais. 
Governamento da infância. 

O PROFESSOR DE INGLÊS NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Daniela Mota Barbosa – PUC/SP 

INTRODUÇÃO 

A oferta de ensino de línguas estrangeiras para crianças  é uma tendência mundial. De 

acordo com LIMA E MARGONARI (2010), a idade em que as crianças começam a aprender inglês 

é cada vez menor no mundo todo. ROCHA (2006) ressalta que em muitos países da União 

Europeia, África e Ásia, o ensino de francês ou inglês já vem sendo desenvolvido por um longo 

período de tempo, com objetivos claramente definidos e referenciais teóricos mais solidamente 

construídos. Entretanto, em outros países, de acordo com a autora, o ensino acontece de forma mais 

aleatória, ou seja, sem objetivos claramente definidos e sem consistência nos programas de 

implantação do ensino do idioma. 

No Brasil, dentro do contexto do ensino público, alguns municípios também oferecem aulas 

de inglês para crianças. A Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) implantou o Programa 

Língua Inglesa no Ciclo, que inseriu o idioma no currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
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em 2012. Como parte do programa, cursos e oficinas para formação de professores são oferecidos 

desde então. A portaria nº 5361, datada de 04 de novembro de 2011, institui o programa e justifica a 

medida com os seguintes objetivos: 

1.    Desenvolver competências e habilidades para a inserção no mundo 

globalizado; 

2.    Promover o acompanhamento dos avanços tecnológicos e de comunicação; 

3.    Antecipar o contato com a língua inglesa; 

4.    A aproximação com conteúdos sociais da língua inglesa como forma de 

comunicação. 

(SÃO PAULO, 2011) 

O objetivo deste artigo é fazer uma análise sobre a situação e o papel do professor de língua 

inglesa que atua no Ensino Fundamental I nas escolas da Rede Municipal de São Paulo. Esta análise 

será baseada em um recorte da pesquisa de mestrado da própria autora, concluída em 2017 pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A referida dissertação foi realizada a fim de estudar 

a formação continuada oferecida pela Rede Municipal de São Paulo aos professores de inglês dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Os questionamentos que culminaram na presente pesquisa partiram da experiência da 

própria pesquisadora como docente de língua inglesa na Rede Municipal de São Paulo. Durante a 

participação nos cursos de formação continuada oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação 

(SME), foi possível notar que alguns professores demonstraram ansiedade em estar na sala de aula 

sem um preparo específico para ensinar alunos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Nos cursos 

de licenciatura em Letras os graduandos, geralmente, aprendem a atuar como professores de Ensino 

Fundamental II e Médio, mas não é comum que se estudem metodologias para ensino de crianças. 

Assim, a formação de professores de língua inglesa que atuam no Ensino Fundamental I foi 

escolhida como objeto de pesquisa.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

CAMERON (2001) aponta algumas características da aprendizagem de línguas estrangeiras 

em crianças, as quais destacam-se: crianças geralmente são mais entusiasmadas para aprender, 

tentam agradar o professor, arriscam-se mais com a língua e com as atividades, possuem tempo de 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1658 

atenção menor que adultos, não têm acesso à metalinguagem que professores usam para explicar 

gramática. 

HALLIWELL (1992) afirma que as crianças, ao chegarem na sala de aula, já possuem 

habilidades, características e uma série de instintos bem  estabelecidos que podem ajudá-las a 

aprender um novo idioma. Alguns exemplos citados pela autora são: habilidade em interpretar 

significados (mesmo sem entender palavras individualmente), grande capacidade em utilizar uma 

linguagem limitada de forma criativa, aprendem indiretamente, têm prazer em descobrir e criar 

diversão no que fazem, possuem imaginação pronta e gostam de falar. 

Segundo a autora, crianças entendem o que é falado antes mesmo de compreenderem 

palavras isoladas. Entonação, gestos, expressões faciais, ações e contexto ajudam a dizer a elas o 

provável significado de palavras e frases desconhecidas. Ao compreender a mensagem desta 

maneira, as crianças começam a entender a língua. 

Apesar de serem apenas algumas generalizações, os aspectos mencionados acima fornecem 

certos princípios norteadores para o planejamento de aulas para crianças. Um deles é o de que, de 

acordo com VILLANI (2013), as metodologias tradicionais de tradução, listas de vocabulário e 

regras gramaticais são ineficientes. O ensino dentro de um contexto, feito de maneira mais simples 

possível e com oportunidades para o uso na comunicação mostra-se mais produtivo. Como já 

apontava Vygotsky (apud VILLANI, 2013), a interação social através da linguagem é fundamental 

para o desenvolvimento cognitivo. Com o intuito de proporcionar oportunidades de interação social 

para as crianças em sala de aula, o lúdico exerce um papel importante no aprendizado, já que é 

através da brincadeira que a criança busca, em processos colaborativos com outras crianças, 

satisfazer suas necessidades de interagir com seus pares. Além disso, elas são usadas como 

situações de uso da língua e como forma de motivação para o aprendizado, já que crianças 

apresentam maior resistência ao ensino formal e dirigido. Evita-se também que a criança perca o 

interesse pela atividade, pois seu tempo de atenção é curto (VILLANI, 2013). Para HALLIWELL 

(1992), atividades lúdicas como jogos são importantes porque criam nos alunos uma necessidade de 

comunicação e uma imprevisibilidade da linguagem necessária para a realização da atividade, o que 

as incentiva a construir a linguagem ativamente por conta própria. 

Nessa perspectiva, conforme defende SANTOS (2009), a aprendizagem da língua deve 

oferecer oportunidades para o desenvolvimento de diferentes habilidades linguísticas, 

contemplando atividades que desenvolvam escuta, fala, leitura e escrita. Segundo a pesquisadora, é 

importante ainda dar a oportunidade de desenvolver estratégias sociais e afetivas de forma que “os 
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aprendizes adquiram a consciência de como sua aprendizagem é influenciada por emoções e 

sentimentos, o que implica confiança e autoestima, que podem ser alcançadas mediante um 

ambiente encorajador, sobretudo por parte do professor” (p.36). 

A pesquisadora afirma que existem controvérsias sobre em que momento cada habilidade 

deve ser ensinada, especialmente quando se trata de leitura e escrita. Entretanto, há um consenso ao 

afirmar que atividades de audição são fundamentais nas aulas de línguas, pois fornecem dados 

linguísticos com os quais os alunos começam a entender como a língua funciona. Recomenda-se 

ainda que o professor use a língua alvo nas aulas para fornecer input que permita a familiarização 

das crianças com o novo idioma, proporcionando um processo similar à aquisição da língua 

materna.  

Em relação à leitura e escrita, ainda de acordo com SANTOS (2009), existe um consenso de 

que devem ser ensinadas, porém somente após o desenvolvimento destas habilidades em língua 

materna. A leitura pode ser desenvolvida de várias maneiras, como a leitura de palavras ou o 

aprendizado de sons e letras, desde que não estejam descontextualizadas. Leituras de histórias 

também exercem um papel importante neste ensino. 

SECCATO (2010), ao abordar o planejamento do ensino, defende que o professor deve 

atentar-se a itens relacionados ao seu público-alvo, a criança. Para isso, o educador e a instituição 

devem ter a consciência de que educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que contribuam para o desenvolvimento de 

capacidades da criança de relação interpessoal, de ter uma atitude de aceitação, respeito e confiança 

e o acesso ao conhecimento da realidade social e cultural. Sob a perspectiva do direito da criança de 

ser inserida na sociedade através da educação, a língua inglesa é um instrumento mediador, já que 

no contexto de uma sociedade globalizada, na qual tudo acontece de forma instantânea devido a 

rapidez da informação, o inglês se tornou o principal meio facilitador de comunicação. 

A questão da idade: quanto mais cedo melhor? 
Outra importante questão a ser discutida quando se trata de ensino de línguas estrangeiras 

para crianças é a melhor idade (se é que ela existe) para iniciar o aprendizado. Em sua pesquisa 

realizada com professores de inglês de uma rede pública, RODRIGUES (2005) afirma que em um 

primeiro levantamento, 65% dos participantes apoiaram-se na crença de que se deve iniciar o ensino 

da língua o mais cedo possível para justificar o ensino de inglês no Ensino Fundamental I. Em um 

segundo levantamento, 43,3% manteve a mesma afirmação de que a criança tem maior facilidade 

para aprender uma língua. A “maior facilidade” atribuída pelos professores participantes, segundo a 
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pesquisadora, deve-se a dois fatores: à Etapa de Desenvolvimento Cognitivo dos Aprendizes 

(EDCA) e Fatores Afetivos e Motivacionais (FAM). As respostas relacionadas ao primeiro aspecto 

aparecem em afirmações como a de que o aparelho fonador da criança ainda está em 

desenvolvimento e por isso ela aprende a pronúncia com mais facilidade ou de que a criança tem 

mais facilidade de aprendizagem porque suas habilidades cognitivas ainda estão em 

desenvolvimento. Entretanto, a pesquisadora afirma que, apesar de existirem muitos estudos sobre o 

tema, não existe um repertório que viabilize conclusões sobre a crença de que quanto mais cedo um 

aprendiz inicia os estudos, melhores os resultados no desenvolvimento de suas competências 

linguísticas e comunicativas. As pesquisas mostram que, enquanto crianças parecem ter maior 

índice de aproveitamento que adultos em aspectos como a pronúncia quando estão em ambientes 

com grande exposição à língua estrengeira, adolescentes e adultos sobressaem-se em aspectos 

morfológicos e sintáticos quando a aprendizagem ocorre em situações formais. 

Já a relação idade x FAM aparece quando professores afirmam que as crianças são mais 

motivadas a aprender, mais participativas e interessadas. Entretanto, conforme conclui 

RODRIGUES (2005), também não há consenso nas pesquisas sobre este aspecto, pois é um campo 

de investigação em que características e métodos de cada pesquisa fazem emergir diversas maneiras 

de compreender as diferenças individuais e seu papel no aprendizado de uma língua. LIMA (2008) 

também constata que esta crença é difundida entre professores, porém baseiam-se mais em 

experiências e intuições do que em pesquisas. De acordo com Castro (1996, apud LIMA, 2008) 

acreditava-se ainda que aprender uma segunda língua durante a alfabetização poderia prejudicar o 

desenvolvimento da língua materna. Porém, LIMA (2008) menciona que, segundo a psicologia 

Vygotskiana – que se refere à relação entre pensamento e linguagem – defende-se que o 

aprendizado de uma língua estrangeira nesta fase contribui para o aprendizado da língua materna. 

LIMA e MARGONARI (2010) afirmam que, embora a idade tenha grande relevância no 

processo de aprendizagem, não é o único fator que a influencia, pois fatores como a atuação do 

professor, as oportunidades, a motivação para aprender e as diferenças individuais também são 

importantes.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi realizada por meio de análise de documentos relativos ao programa Língua 

Inglesa no Ciclo, questionários e entrevistas com os principais agentes envolvidos no processo de 

formação continuada de docentes: dois formadores, um representante da Secretaria Municipal de 
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Educação responsável pelas ações de formação para professores de língua inglesa e seis professores 

da área que atuam no Ensino Fundamental I da Prefeitura Municipal de São Paulo. Foram 

analisados os seguintes documentos: legislações referentes ao programa Língua Inglesa no Ciclo e 

os cursos de formação, material distribuído em um dos cursos e o documento Direitos de 

Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral - Língua Inglesa. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Como o objetivo deste artigo é discutir o papel do professor no ensino de língua inglesa para 

crianças na rede pública de ensino, o foco principal da discussão dos resultados será o depoimento 

dos professores entrevistados. 

Parte da etapa de  coleta dos dados consistiu em entrevistas com 6 professores de inglês que 

ministram aulas no Ensino Fundamental I em escolas municipais de diferentes regiões da cidade. 

Antes  de serem entrevistados, os professores responderam a um breve questionário no qual 

relataram a formação acadêmica, experiência profissional, experiência em sala de aula com 

diferentes faixas etárias e uma reflexão sobre seus conhecimentos de língua inglesa e da 

metodologia de ensino. 

A análise das respostas dadas nos questionários mostra que os professores participantes da 

pesquisa conhecem a língua que ensinam, pois relatam terem feito cursos e alguns já estudaram em 

países que têm o inglês como idioma oficial, como Estados Unidos e Austrália. 

Os dados dos questionários também mostram que os docentes conhecem princípios 

importantes defendidos pelos principais teóricos do ensino de línguas estrangeiras para crianças: 

uso de atividades lúdicas, o ensino de comunicação contextualizada, a utilização de recursos 

visuais, avaliação formativa, entre outros. A esse respeito, ROCHA (2006) defende que a avaliação 

da aprendizagem neste contexto deve ser qualitativa, considerando-se fatores como porquê, como, o 

que e para que os alunos aprendem. A avaliação deve auxiliar o progresso e a motivação dos 

alunos, além de planejamentos futuros do professor. Em suma, deve ser formativa, somativa, 

informativa, diagnóstica e avaliativa. 

A análise das entrevistas permitiu concluir algumas representações que os professores fazem 

das crianças. Os participantes da pesquisa afirmaram que preferem dar aulas para o Ensino 

Fundamental I, pois acreditam que as crianças são mais receptivas ao aprendizado e são mais 

dóceis. Entretanto, quando o programa foi implantado, tinham receio em enfrentar este novo desafio 
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e optaram pelo Fundamental I porque foram as aulas que restaram no momento da atribuição. Uma 

professora entrevistada afirmou que chegou a chorar quando soube que teria que assumir turmas de 

1º ao 5º ano. Entretanto, segundo relatos dos professores, atualmente é comum que as aulas no 

Ensino Fundamental I sejam as primeiras a serem escolhidas, pelos motivos citados anteriormente. 

A maioria deles concorda (com exceção de um que não mencionou o assunto) que as crianças são 

mais curiosas e demonstram mais interesse em aprender do que adolescentes e adultos. Outras 

características da faixa etária, segundo os professores são: a necessidade de enfatizar a oralidade em 

detrimento da escrita, a necessidade de recursos visuais e concretos, a importância da afetividade e 

da ludicidade. Portanto, a representação que os professores fazem condizem com as características 

da faixa etária citadas por CAMERON (2001), entre elas: as crianças são geralmente mais 

entusiasmadas para aprender, perdem o interesse mais rapidamente, arriscam-se em atividades 

mesmo quando não compreendem como e porque devem fazê-las e são menos inibidas para falar a 

língua. HALLIWELL (1992) descreve que crianças têm prazer em descobrir a diversão no que 

fazem, além de gostarem de falar. Estes aspectos também estão presentes nos depoimentos dos 

professores quando afirmam que as crianças não têm medo de se arriscar e de que esta é a melhor 

faixa etária para desenvolver a oralidade. 

O tema mais abordado pelos professores certamente foi a falta de recursos materiais 

adequados para as aulas e assim, cumprir as determinações das portarias e orientações dos cursos de 

formação continuada. Afirmam, por exemplo, que muitas vezes precisam imprimir atividades em 

casa porque a escola tem um limite de cópias que cada professor pode tirar e este número é 

insuficiente. Além disso, alguns professores afirmaram que o cansaço físico é outro desafio no 

ensino para crianças, pois as atividades demandam muita energia e a carga horária dos professores 

são de, no mínimo, 24 aulas semanais. Queixam-se também da falta de um livro didático para 

auxiliar no planejamento de aulas e facilitar a utilização de recursos visuais e auditivos. A portaria 

nº 5361, datada de 04 de novembro de 2011, que instituiu o programa Língua Inglesa no Ciclo 

previa, entre outras coisas, o fornecimento de livros didáticos para o 4º e 5º ano. Entretanto, o 

fornecimento foi interrompido em 2016. GIMENEZ (2013) afirma que, na ausência de formação 

especializada na área, os materiais didáticos tornam-se a principal fonte de orientação para 

professores, impactando currículos e práticas pedagógicas. Isto fica evidente no depoimento de uma 

professora que afirma que faltam orientações curriculares: 

Na verdade, o que eu acho que dificulta é porque acho que a gente não tem um 

referencial. Então com esse conhecimento empírico que a gente tem de professor, a 

gente faz um apanhado e acaba desenvolvendo atividades na sala de aula. Mas, por 
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exemplo, a gente não tem um livro específico como ensinar para um aluno nessas 

séries iniciais até o quinto ano. Aí tem aquele conhecimento de professor que a gente 

acaba aplicando em sala de aula. 

Por outro lado, outra docente afirma que não quer um livro didático para que ele sirva como 

orientação curricular, mas pelo fato dele facilitar o planejamento das aulas e fornecer recursos 

visuais melhores do que ela mesma produziria:  

[...] eu não quero um livro pra que ele me ensine, eu quero um livro pro aluno não ter 

que usar a lousa, pra que o aluno possa registrar de formas alternativas, que não seja o 

caderno. Porque é uma língua estrangeira, demora muito mais tempo pra registrar, 

nenhum desenho que eu fizer vai ser tão rico quanto um graficamente desenvolvido. 

Como parte do programa Língua Inglesa no Ciclo, a Rede Municipal de São Paulo ofereceu 

cursos de formação continuada com o intuito de auxiliar os professores nas aulas no Ensino 

Fundamental I, já que nem todos possuíam experiência com ensino de inglês para crianças. Sobre 

este aspecto, os professores afirmam que esperavam que os cursos tivessem aspecto prático, isto é, 

ensinassem atividades que pudessem ser aplicadas em sala de aula. Nesse sentido, avaliam esta 

formação de maneira positiva, pois aplicam o que aprenderam em suas aulas. Entretanto, como 

aspecto negativo, afirmam que algumas atividades propostas não condizem com a realidade 

estrutural das escolas. Os professores criticam ainda a interrupção dos cursos de formação e alguns 

alegam ter a impressão de que o inglês não é uma disciplina valorizada e o professor deve “se virar 

sozinho”.  

CONCLUSÕES 

A análise dos dados mostram que os conhecimentos esperados dos professores de inglês do 

Ensino Fundamental I vão muito além do domínio da língua, pois incluem: o conhecimento do 

processo de desenvolvimento infantil, utilizar uma variedade de atividades lúdicas e metodologias 

que enfatizem o desenvolvimento da oralidade e proporcionem interação social através de um 

ensino contextualizado e significativo. Mostram ainda que os professores conceituam as crianças 

como dóceis, curiosas e interessadas no aprendizado. 

Conforme mencionado anteriormente, a interação social é extremamente relevante no 

desenvolvimento da criança. A língua, seja ela materna ou estrangeira, é um instrumento para esta 

interação. Assim, o professor de inglês do Ensino Fundamental I tem um papel importante no 

desenvolvimento das crianças, pois proporciona oportunidades para interação com os pares e com o 
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próprio professor. Além disso, as brincadeiras, os jogos, as músicas e histórias, além de 

proporcionarem aprendizado da língua de forma contextualizada, são oportunidades para os alunos 

desenvolverem habilidades sociais.  

Os depoimentos chamam a atenção ainda para as condições de trabalho dos docentes: grande 

número de alunos por sala, alta carga horária de trabalho, falta de recursos materiais, 

descontinuidade das ações formativas, entre outros. Estes aspectos são desafiadores para o professor 

e os participantes da pesquisa demonstraram frustração por não conseguirem realizar seu trabalho 

da forma como consideram ideal devido a estas condições. Segundo TORRES (1998) e os 

professores participantes desta pesquisa, a capacitação docente sem um conjunto de medidas que 

melhore substancialmente a qualidade profissional dos professores, ou seja, que ofereça melhores 

condições de trabalho, torna-se ineficaz.  

A inclusão do Inglês no Ensino Fundamental I foi certamente um avanço para o ensino do 

idioma no contexto da Rede Municipal de Ensino e os relatos dos professores mostram que é uma 

experiência positiva, pois as crianças, de acordo com os depoimentos, demonstram interesse, 

aprendem com facilidade e os professores avaliam seu trabalho neste contexto como gratificante, 

apesar de desafiador e cansativo. Contudo, a reformulação de políticas públicas que incluam 

maiores investimentos em medidas que auxiliem o professor para trabalhar de forma mais eficaz é 

necessária. De acordo com SECCATO (2010), a língua inglesa tornou-se um instrumento mediador 

fundamental na sociedade globalizada e toda criança tem o direito de adquirir acesso a este mundo. 

Garantir condições dignas de trabalho para os docentes é um passo de extrema importância para 

garantir este direito.   
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo discutir e analisar o papel do professor de inglês que atua no 
Ensino Fundamental I nas escolas da Rede Municipal de São Paulo, além de seus perfis e o que pensam 
sobre o contexto em que trabalham. Trata-se de um recorte de uma pesquisa de mestrado acerca da 
formação continuada oferecida a esses profissionais com o objetivo de auxiliar o trabalho pedagógico. 
Como referenciais teóricos são utilizados autores como Cameron, Halliwell, Lima, Gimenez, Rocha, 
Rodrigues, entre outros. Para a realização da pesquisa foram analisados documentos referentes à 
implantação do Programa Língua Inglesa no Ciclo (que determina a inclusão de aulas de língua inglesa a 
partir do 1º ano do Ensino Fundamental), entrevistas com um gestor responsável pelos cursos de 
formação na Secretaria Municipal de Educação, dois professores formadores e seis professores de 
inglês que atuam no referido contexto. Para este artigo, entretanto, a análise foi realizada a partir das 
entrevistas  e questionários com os professores. Os resultados mostram que os sujeitos da pesquisa 
enxergam as crianças como dóceis e curiosas, o que os motiva a escolher aulas para esta faixa etária no 
momento de atribuição de aulas. Além disso, os professores de língua inglesa exercem uma participação 
importante no desenvolvimento da criança, mas seu trabalho é dificultado devido às condições de 
trabalho, como grande número de alunos por sala, carga horária de trabalho elevada e falta de recursos 
materiais, o que faz com que os professores sintam-se obrigados a produzir seu próprio material em 
casa.  

Palavras-chave: ensino de língua inglesa, inglês para crianças, formação docente.  

PROFESSORES HOMENS DE BEBÊS:  PERCEPÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

Josoé Durval Aguiar Júnior – SME/Prefeitura de São Paulo 

INTRODUÇÃO 

Falar sobre percepção da atividade profissional dos professores homens de bebês exige uma 

delimitação, entende-se como atividade profissional aquilo que  Roldão (2007) nomeia de 
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profissionalidade “como conjunto de atributos, socialmente construídos, que permitem distinguir 

uma profissão de outros muitos tipos de actividade, igualmente relevantes e valiosas” (p. 108).  

Para a pesquisadora há quatro dimensões que definem essa profissionalidade que estruturam 

a atividade profissional: (1) o reconhecimento social da especificidade da função associada à 

atividade; (2) o saber específico indispensável ao desenvolvimento da atividade e sua natureza, ou 

seja, o que é necessário para ser um professor ou o que se deve ou não ensinar; (3) o poder de 

decisão sobre a ação docente desenvolvida e consequente responsabilização social e pública pela 

mesma e até mesmo o controle e domínio e autonomia do exercício e ação docente, ou seja, o poder 

de decisão tem que ser tomada nas mãos do professor, como alguém que tem autonomia para 

decidir e, principalmente, participar das decisões; (4) a pertença a um corpo coletivo que partilha, 

regula e defende o saber que o legitima.  

Como base nessas dimensões será feita aproximação entre esse recorte teórico com os 

resultados encontrados na análise dos resultados encontrados nessa pesquisa. 

METODOLOGIA  

O procedimento inicial exploratório constituiu na seleção dos potenciais sujeitos 

participantes por meio de informações obtidas nas Diretorias Regionais de Ensino – essa rede de 

ensino possui treze diretorias de ensino que congregam conjuntos de bairros e distritos –  redes 

sociais e contatos nos Centros de Educação Infantis (CEI) e creches. Do levantamento inicial, 49 

sujeitos foram identificados. Enviou-se formulário eletrônico do Google Forms aos sujeitos 

identificados garantindo-lhes o anonimato.  

Obteve-se a quantidade de 24 formulários eletrônicos respondidos. O formulário 

semiestruturado apresentou questões estruturadas relativas à idade, estado civil, orientação sexual, 

número de professores. Os itens sobre a prática do professor e a comparação dessa prática com a de 

professoras foram desenhado para possibilitar a livre resposta do participante e, após leitura e 

análise do conteúdo foram alocados em três categorias:  sem diferença na atuação; diferença pela 

formação inicial e diferença de gênero.  

Para facilitar a identificação das respostas os sujeitos foram assim classificados; S1, equivale 

ao sujeito 1, S2, ao segundo e assim sucessivamente até o S24. Apresentam-se abaixo alguns 

excertos, de alguns desses sujeitos, para que se proceda à análise dessas respostas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As análises iniciais revelam que uma parcela significativa dos professores homens atuantes 

na rede municipal de educação estão na faixa etária entre 30 e 40 anos de idade (19 sujeitos); 

dezesseis dos participantes são casados, seis são solteiros e dois divorciados.   

Os dados referentes ao estado civil revela que a maioria dos sujeitos (19) se declarou 

heterossexuais, cinco deles se declararam homossexuais. Essas informações desnaturaliza o senso 

comum de achar que o professor homem na educação é composto por homossexuais (FRANCO, 

2015) ou por solteiros que reforçam a imagem de pedofilia (FONSECA, 2011).  

O número de professores comparativamente ao de professoras é pequeno, no entanto, no 

levantamento feito por Aguiar-Junior (2017), é possível vislumbrar que o número de homens na 

educação infantil é de cerca de 10% dos profissionais da rede de ensino. Outro dado importante 

trazido pela pesquisa de Aguiar-Junior (2017) é que 50% desses professores cursaram ou cursam 

uma pós-graduação, o pesquisador questiona, no entanto, a capacidade desses cursos na formação 

inicial desses profissionais.  

Relativamente as práticas dos professores e a comparação com as de professoras é possível 

depreender que inicialmente que a percepção dos respondentes pode ser categorizadas em sem 

diferença na atuação: doze responderam que não há diferenças; diferença pela formação inicial: 

nove revelam que a formação inicial de ambos é que os diferencia; diferença de gênero:  três 

sujeitos dizem que homens conhecem mais brincadeiras.  

Investigando pequenos excertos das respostas que construíram essa categorização desses 

encontra-se uma relativização quanto à percepção da atividade profissional dos professores que 

responderam à pesquisa.  

Com relação à categoria sem diferença na atuação alguns excertos merecem destaque, o  

S3 declara  “uma certa competitividade entre ele e as professoras”. Essa afirmação encontra 

ressonância em S11 que percebe “uma relação respeitosa com seus colegas de trabalho”, ou mesmo 

S17 que entende que a relação é “de boa”. 

Sim, apesar das resistências iniciais, no final do ano sempre tenho a satisfação de ter 

virado o jogo. Teve um caso de um menino que a mãe tentou de todas as maneiras 

tirar o filho da minha turma, e com o apoio da equipe gestora da época , a criança 

continuou. No final do ano a mãe pediu desculpas e me agradeceu. Hoje somos 

amigos e todas as dúvidas da escola ela vem tirar comigo. (S2) 
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Sim, em uma reunião sobre a avaliação da escola, uma mãe que era da minha sala, me 

avaliou como bom professor e que era importante essa figura masculina. (S23) 

Quanto à  categoria diferença pela formação inicial são destaques trechos como o que 

revela uma “incompletude pessoal em relação ao trabalho realizado” (S10) e “tornar-se um 

profissional completo”(S19).  

Ainda pode-se destacar as palavras mais incisivas de S4: 

Pretendo me desenvolver na Biblioteconomia minha segunda faculdade, além disso, 

em paralelo ampliar meu projeto para torná-lo uma ONG e atender mais crianças e 

jovens que necessitam de atividades lúdicas e valores para sua formação. (S 4) 

Já a categoria diferença de gênero revela depoimentos como: 

O corpo docente, já me vê como um integrante e participante ativo. Percebo que há 

ainda alguns cuidados e observações sexistas. Sempre há a fala "toma cuidado com 

isso", coisas que no caso das mulheres elas não precisam tomar.(S 17) 

Sim, no ano de 2002 trabalhava no CEI XXXX XXXXXXX, e na atribuição restou o 

berçário II crianças que usavam fraldas, bem pequenas. Uma mãe foi até a direção 

questionar minha presença ali, não queria que a filha dela fosse trocada por um 

homem, achava que isto não era certo. A direção tentou explicar para mãe que eu era 

um profissional e tinha toda capacidade de exercer tal função. A mãe não satisfeita 

ligou para secretaria da educação e foi até o gabinete do prefeito fazer sua reclamação. 

Não sei o que falaram para ela, também não fiz questão de saber. 

Ela “tirou sua filha do CEI, para matricular numa escola particular. (S 13) 

A percepção de uma diferença pautada no gênero está relacionado ao que a uma aceitação 

tácita da docência feminina na sociedade: 

[...] Se o destino primordial da mulher era a maternidade, bastaria pensar que o 

magistério representava de certa forma, “a extensão da maternidade”, cada aluno ou 

aluna vistos como um filho ou uma filha “espiritual”. O argumento parecia perfeito: a 

docência não subverteria a função feminina fundamental, ao contrário, poderia ampliá-

la ou sublimá-la (LOURO, 2007, p. 450). 

Essas percepções dos professores homens desvelam dimensões que transbordam as questões 

puramente técnicas ou pedagógicas da atuação docente, evidentemente que não se pretende 

discorrer sobre todas essas implicações, mas é um dado importante demonstrado pela análise das 

respostas dos sujeitos participantes.  
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Esses excertos auxiliam na compreensão de que a atividade profissional percebida pelos 

professores estão não podem ser pensadas simplesmente numa relação mecânica entre alguém que 

ensina e o outro que aprende, ela depende de igual forma de fatores sociais, políticos e contextuais. 

Afinal definir uma atividade profissional sem que se entenda os aspectos pragmáticos de uma 

determinada realidade que deve ser levado em consideração para que se adote as soluções mais 

assertivas no sentido de satisfazer o que os “Indicadores de Qualidade da Educação Infantil 

Paulistana” (SÃO PAULO, 2015) destacam como qualidade na educação. 

Outra razão para se pensar nos contextos é o fato de que essa pesquisa revela uma parcela de 

um total muito mais amplo que não se pode adotar uma regra genérica e traçar disso um perfil dos 

professores homens de uma rede de ensino.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando o perfil dos sujeitos participantes e suas respostas sobre as próprias práticas 

em comparação com as de professoras é possível mencionar que a atuação de professores homens 

de bebês não é vista por eles como diferente das professoras.  

A diferença de gênero é percebida por alguns dos sujeitos como base para a diferenciação da 

atividade profissional, no entanto, as respostas dos sujeitos demonstraram que esse não é um fato 

relativo à prática profissional pois algumas das respostas sinalizaram uma percepção individual dos 

sujeitos em relação a um dos itens que compõem o fazer profissional da educação infantil: as 

brincadeiras. 

Quanto à comparação da prática pedagógica do professor homem de bebês em relação às das 

professores pode-se retomar Roldão (2007) sobre as dimensões que compõem o atividade 

profissional desses sujeitos para destacar que na discussão da pesquisa apresentam-se definições 

relacionadas ao reconhecimento social da especificidade do professor homem de bebês porque 

todos os sujeitos participantes entendem que esse fazer é igual e ancorado em perspectivas da 

política pública de orientação para a rede de ensino como “Currículo Integrador da Infância 

Paulistana” (SÃO PAULO, 2015a), por exemplo.  

Destaca-se também que os sujeitos participantes entendem o saber específico que caracteriza 

a educação infantil, ainda que alguns reconheçam que ainda precisam aprender mais, essa própria 

crítica ao trabalho é um sinal de reconhecimento dessas especificidades. 
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Em maior ou menor grau foi possível perceber que os sujeitos participantes se reconhecem 

como sujeitos que podem decidir e participar dos processos decisórios, sendo necessário, em alguns 

casos, entender-se como sujeitos potentes que podem transformar um determinado contexto de 

forma autônoma. Alguns dos sujeitos participantes já se vêm completamente autônomos.  

Embora alguns dos sujeitos tenham notado que sua presença é tutelada pelos olhares dos 

outros, todos se percebem como pertencentes ao coletivo. Entendem a importância de ações 

coletivamente pensadas que transformam tanto o contexto quanto as pessoas que nele interagem. 

Por fim, a atividade profissional dos sujeitos participantes dessa pesquisa demonstram que 

os problemas suscitados devem ser compreendidos como uma das problemáticas intrínsecas à 

profissão docente e por meio dela é que se devem propor ações que mitiguem os possíveis ruídos 

que minam a interação desses professores, seus locais de trabalho, a comunidade e principalmente 

como tais elementos contribuem para uma educação infantil de qualidade. Isso significa que os 

entraves encontrados por professores homens de bebês não são representação unívoca do contexto 

em que se apresenta, são permeados por relações mais amplas que se alimentam nos preconceitos 

instados em setores da sociedade que ainda percebe a educação como ofício feminino (LOURO, 

2007) e que o ingresso de homens constituiria numa afronta ao pensamento binário desses setores 

sociais, assim a reflexão coletiva do comunidade escolar garante não só a solução pontual de 

problemas mas também contribui para apresentar outras narrativas quanto aos professores homens 

de bebês nos centros de educação infantil.  
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Resumo 
Este artigo tem como objetivo problematizar a percepção de professores homens de bebês acerca de 
sua atividade profissional em centros de educação infantil, bem como os preconceitos e 
estranhamentos vividos em seu local de trabalho por diferentes sujeitos que constituem os Centros de 
Educação Infantil: famílias, colegas de trabalho e gestão da unidade A pesquisa classificada de 
qualitativa utilizou como ferramenta metodológica de coleta de dados formulários eletrônicos 
semiestruturados utilizando o Google Forms. Os sujeitos da pesquisa se constituem de professores 
homens de uma rede municipal de educação de São Paulo, a participação deles foi voluntária e foi-lhes 
garantido o anonimato. Dos 49 formulários, foram respondidos 24 deles, onde os formulários 
apresentavam questões sobre a sua formação como indivíduo, sua formação profissional e também a 
sua percepção sobre o trabalho docente na educação infantil e suas concepções, por fim apresentação 
relatos e aceitação ou estranhamento, de acordo com suas vivências e experiências . Por meio da análise 
de conteúdo, percebeu-se que os resultados obtidos indicaram que os professores homens se 
constituem como profissionais na relação dialética entre a desconfiança de gestores, parceiras de 
trabalho, essa relação também produz formas de diálogo que possibilitam e reafirmam a importância da 
representação masculina na educação infantil. Conclui-se que as redes de ensino necessitam abordar a 
presença de homens na educação infantil como elemento de formação de professores. E que sim, os 
homens são capazes de atuar na docência da educação infantil, mediante os condicionantes da rede de 
ensino paulistana que se dá por meio da formação e certificação e concurso público, como no caso dos 
atuantes na rede direta de ensino. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Professores homens de bebês; Profissão docente. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta resultados parciais de projeto de pesquisa em andamento, em 

nível de doutoramento em Educação. O estudo em questão investiga em o contexto social recente 

marcado pela perspectiva de pós-verdade. O cenário investigado indica fragilidade da ação 

reflexiva, isto é, tensiona a subjetividade para o pensar simplista em detrimento do diálogo e da 

complexidade inerente à condição existencial humana. Nesse sentido, segundo outras investigações, 

a prática discursiva de fake news tem gerado debates em variados meios sociais. Dentre os casos de 

destaque ressaltam-se o plebiscito do Brexit, a eleição presidencial norte-americana de 2016 e as 

eleições majoritárias de 2018 no Brasil (COELHO SANTOS, 2016; LEWANDOSKY; ECKER; 

COOK, 2017). Na perspectiva da tese em elaboração a contemporaneidade caracterizada por esses 

elementos é fruto do processo transicional e contínuo de devir humano, portanto, os tempos atuais 

de pós-verdade estão imbricados na crise paradigmática entre modernidade e pós-modernidade. 

Marx e Engels (1974) apontaram a importância de alterações materiais para a consciência 

coletiva, bem como para práticas sociais. Sugere-se que o advento e a massificação de 

microcomputadores, ocorridos entre as décadas de 1950 e 1980, impulsionaram novas 

configurações socioculturais. Se a modernidade foi marcada pela industrialização via máquinas a 

vapor, carvão e energia elétrica, a pós-modernidade tem sido reconhecida pelo avanço da indústria 

digital. 

Pós-modernidade é termo polissêmico, mas seus múltiplos significados convergem à 

representação do período histórico-cultural contemporâneo, ou seja, o conjunto de modificações 

sociais em diversos segmentos, tais como o avanço da globalização, a emergência e proliferação de 

políticas neoliberais, a invenção e aperfeiçoamento de novas tecnologias da informação, entre 

outros. Com isso, no projeto de pesquisa considera-se o pós-moderno enquanto construção 

discursiva/conceitual elaborada a partir de múltiplas interpretações do devir da materialidade. 

Assim, compreende-se pós-modernidade como consequência contraditória à modernidade, 

rebatendo em múltiplas práticas sociais. A educação, enquanto práxis social sistematizada pela 

Pedagogia (FRANCO, 2001), envolve-se nessas tensões.  

Como instituição social e escolar a universidade encontra-se inserida nesse processo 

histórico, portanto, quando há alterações em condições de (re)produção existencial da humanidade 

as práticas pedagógicas sofrem influências no intuito de se ressignificarem. Diante do contexto 

social interpretado pelo discurso pós-moderno, a universidade vai sendo levada a reconfigurar suas 
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práticas pedagógicas com vistas a incluir saberes silenciados e/ou negligenciados como, por 

exemplo, os de povos indígenas. A ação de repensar a práxis pedagógica é permeada pelo esforço 

epistemológico, entendido como postura ativa e transformadora acerca de um conhecimento 

(MONTEIRO, 2009). Com esses pressupostos, a epistemologia de práticas pedagógicas 

contemporâneas no âmbito da educação superior envolve a necessidade de inclusão de 

racionalidades “eclipsadas” pelo eurocentrismo (SOUSA SANTOS, 2018). No entanto, o ambiente 

de pós-verdade captado pelo discurso pós-moderno configura-se como processo ambivalente, pois 

há tanto pressões para a garantia de maior espaço epistêmico a sujeitos excluídos quanto riscos de 

relativização do conhecimento científico representados especialmente por movimentos 

terraplanistas e anti-vacinas. Por conseguinte, no estudo busca-se analisar a seguinte problemática: 

quais as implicações do discurso da pós-modernidade para a epistemologia de práticas pedagógicas 

em universidades? 

A compreensão da pós-modernidade como discurso tem sido escolha metodológica, pois a 

partir de concepção materialista histórica e dialética (MARX; ENGELS, 1974; FRIGOTTO, 2010) 

analisam-se processos de transformação e compreensão social mediante suas contradições. Nesse 

movimento emergem binarismos categóricos, tais como modernidade e pós-modernidade enquanto 

modos de representação da realidade. Fundamentada em Derrida (1973, 1991, 2001), a investigação 

busca desconstruir o binário moderno/pós-moderno, conduzindo inversão e deslocamento do 

conceito de pós-modernidade, trazendo-o ao destaque e procedendo análise de discurso acerca desse 

termo. Esse último procedimento tem sido realizado com base na arqueogenealogia (FOUCAULT, 

1987, 1999, 2001), empreendendo movimento analítico no intuito de discutir origens e relações de 

poder que permeiam o discurso em questão.  

O presente texto traz elementos da pesquisa em andamento. Em primeiro momento 

aprofundam-se aspectos referentes à metodologia da pesquisa para, em seguida, apresentar 

apontamentos sobre a dinâmica social contemporânea e sua relação com a universidade, com 

destaque para o caso brasileiro. Ao final são apontadas considerações parciais acerca da temática.  

ENCONTRANDO CAMINHOS DE COMPREENSÃO: PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

De modo a oferecer algumas respostas para as questões relacionadas ao estudo, a 

investigação apresenta abordagem qualitativa, com caráter de ensaio teórico-analítico. Tem como 
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procedimentos metodológicos revisão bibliográfica baseada em livros, artigos em periódicos, 

dissertações e teses; análise documental de textos legais, oficiais e institucionais e estudo de casos. 

O levantamento bibliográfico foi realizado nos bancos de teses e dissertações da BDTD 

(Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) e nas plataformas Scielo e Scielo Educ@. A 

análise bibliográfica tem possibilitado interpretação acerca do discurso da pós-modernidade 

mediante entendimentos acerca de sua emergência e de relações de poder presentes em seu interior. 

Ademais à revisão realizada, a pesquisa vale-se de estudo de casos múltiplos (YIN, 2005) a partir 

de documentos institucionais. No projeto em andamento têm sido analisados Projetos de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projetos Pedagógicos Institucionais (PPI) de universidades 

de modo a correlacioná-los com o discurso pós-moderno. Em outras palavras, busca-se relacionar a 

literatura e a intencionalidade subjacente às práticas pedagógicas indicada por meio de documentos. 

Nesse processo espera-se identificar e analisar limites e possibilidades, concordâncias e 

divergências entre o campo discursivo da pós-modernidade e a racionalidade pedagógica que 

envolve práticas dessas instituições.  

O estudo de casos tem servido como evidência empírica do constante processo de 

diversificação de instituições universitárias. Os exemplos da UFABC (Universidade Federal do 

ABC), da UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul), da UFOPA (Universidade Federal do 

Oeste do Pará), da UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia) e da UFPR (Universidade Federal 

do Paraná) apresentam reconfigurações de práticas pedagógicas com vistas a incluir saberes e 

sujeitos outrora negligenciados na dinâmica da educação superior brasileira. 

A UNIVERSIDADE EM PROCESSOS DE LIQUEFAÇÃO: APONTAMENTOS E REFLEXÕES 

SOBRE A PÓS-MODERNIDADE 

A universidade, instituição escolar milenar tradicionalmente constituída como formadora de 

sujeitos críticos, está inserida no discurso pós-moderno e tem sido desafiada a responder às novas 

demandas sociais no sentido de oferecer aspectos formativos relacionados ao ambiente atual. A 

emergência de tecnologias da informação e comunicação, bem como processos econômicos 

relacionados à globalização e às políticas neoliberais tornaram as atividades pedagógicas ainda mais 

complexas. 

Para Sousa Santos (2013), a centralidade da universidade como instituição hegemônica de 

produção de conhecimento tem sido questionada ao longo das últimas seis décadas. Assim, a 

universidade encontra-se em momento de reflexão sobre seu próprio funcionamento em geral. Com 
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isso, conforme Teodoro (2015), sujeitos inseridos no contexto universitário ponderam acerca de 

suas práticas compreendendo-as em panorama mais amplo, influenciando e sendo influenciados 

pelo paradigma histórico-social recente, construindo novos saberes. 

Com pouca tradição universitária, elevada heterogeneidade institucional e significativa 

participação do setor privado lucrativo/rentista o Brasil vem constituindo seu sistema educacional 

superior no intuito de possibilitar a inclusão e a ampliação de acesso (CUNHA, 1980; SAMPAIO, 

2000; DINIZ; GOERGEN, 2019). As universidades no Brasil encontram-se desafiadas pelo 

processo de ressignificação de suas práticas pedagógicas na busca de oferecer formação suficiente 

ao contexto de desinformação presente nos tempos recentes de pós-verdade. Assim, surgem 

relevantes questões que perpassam a temática da presente pesquisa, tais como: qual o significado e 

o sentido da universidade atualmente? Que tipo de formação é ofertada? Qual o futuro da 

universidade? 

Por consequência destacam-se processos de liquefação, pois a universidade e instituições 

que compartilham mesmo ethos, isto é, a busca de saber, se diversificam em miríade de sentidos 

institucionais e pedagógicos (MAGALHÃES, 2006). A universidade, semelhante a elementos 

líquidos, se reorganiza sempre que novas demandas sociais surgem (BAUMAN, 2001). O cenário 

social recente exige escolhas entre dois caminhos, ou seja, formar para o status quo ou para a 

transformação social. Essas duas perspectivas estão imbricadas no interior do discurso pós-moderno 

tendo em vista que há posições que interpretam a contemporaneidade tanto como fim da história e 

aceite de condições (FUKUYAMA, 2007) quanto como oportunidade de caminhos e possibilidades 

contra hegemônicos (SOUSA SANTOS, 2018; FREIRE 2007). Diante desse contexto aponta-se a 

necessidade de construir práticas pedagógicas que incentivem a criticidade e o diálogo, elementos 

caracterizadores de epistemologias críticas que veem na pedagogia recurso transformacional, 

fundamento para o ser mais da humanidade (FREIRE, 1987).  

CONCLUSÕES 

A análise conduzida até o momento tem indicado a Pedagogia Crítica (FREIRE, 1987, 2007, 

2016) e suas tendências pós-críticas (OLIVEIRA; SÜSSEKIND, 2017) como fundamentos 

epistêmicos para práticas pedagógicas universitárias na contemporaneidade. No intuito de oferecer 

formação que responda às demandas sociais recentes, sugere-se a inclusão de saberes populares e de 

subjetividades outrora silenciadas, tais como os conhecimentos indígenas e africanos. Assim, a 

universidade reconfigura práticas de ensino, pesquisa e extensão, concebendo atividades de 
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profissionalização e construção de conhecimento em diálogo permanente com comunidades que 

estão a sua volta. Esse movimento tende a proporcionar discussões sobre fatos e dados, bem como 

espaços nos quais verdades sejam convencionadas em coletivo, de forma a coibir compreensões 

simplistas, absolutas e/ou inverídicas.  

Os caminhos metodológicos e a análise empreendida apontam o processo de diversificação 

institucional e pedagógica da universidade, portanto, seu ideal de produtora de conhecimento tem 

sido alterado e insurgido sob diversas formas. Sugere-se a necessidade de ampliação desse espírito 

reflexivo, independente da forma institucional apresentada. A universidade líquida é noção que 

aponta rupturas na “solidez” da torre de marfim com vistas a proliferar o senso crítico desenvolvido 

por práticas pedagógicas epistemologicamente inclusivas, capazes de enfrentar e oferecer 

resistências às notícias falsas de qualquer característica. Analisar o tema do presente estudo 

percorre múltiplos desafios os quais não há a ingenuidade de se encontrar soluções simples, contudo 

busca-se ampliar possibilidades de ressignificação da pedagogia universitária e induzir reflexões 

sobre políticas públicas do setor.  
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Resumo 

A relativização e negação do conhecimento científico na atualidade tem engendrado implicações à 
Pedagogia em geral. O presente texto, oriundo de tese em andamento, tem como pressuposto que 
práticas discursivas negacionistas e de fake news estão imbricadas às discussões sobre conhecimento e 
ciência presentes no debate entre modernidade e pós-modernidade. Embora termo polissêmico, o 
estudo entende pós-modernidade como campo discursivo sobre aspectos socioculturais intensificados 
na segunda metade do século XX. Outrossim, a investigação compreende epistemologia como postura 
reflexiva sobre um dado conhecimento e relacionada a discursos variados. Nessa perspectiva emerge a 
seguinte problemática: quais as implicações do discurso da pós-modernidade para a epistemologia de 
práticas pedagógicas? O estudo vale-se de revisão bibliográfica, análise documental e estudo de casos 
como procedimentos. Adota como fundamentos teórico-metodológicos o materialismo histórico 
dialético, a desconstrução e a arqueogenealogia. Esse esquema analítico é articulado no intuito de 
interpretar pós-modernidade como categoria de periodização histórica contraditória à modernidade. 
Em tal sentido, a investigação integra a desconstrução e análise discursiva produzindo significados 
sobre a oposição modernidade/pós-modernidade, concedendo destaque ao segundo termo. A 
investigação considera que o discurso pós-moderno identifica práticas pedagógicas em situação de 
esgotamento, tensionadas pela intensificação da globalização, o avanço da tecnologia, a disseminação de 
políticas neoliberais e a hegemonia do capitalismo. Diante disso, defende-se a liquefação da 
universidade indicando-a como estar sendo entre sua essência e sua existência sob diferentes formas 
institucionais e pedagógicas. Assim, há rebatimentos ao campo epistemológico subjacente às práticas, 
implicando sentidos éticos e políticos, operando seja para a conformação ou transformação social. 
Finalmente, sugere-se a Pedagogia Crítica como fundamento epistemológico às práticas pedagógicas 
atuais e recurso de resistência à relativização e às informações falsas. 

Palavras-chave: Pós-modernidade; Epistemologia; Práticas Pedagógicas; Pós-verdade; Universidade 
Líquida. 
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INTRODUÇÃO 

Enquanto educadores, a passagem pela escola pode nos levar a refletir acerca da excelência 

escolar, sobretudo, quanto às consequências que esta narrativa provoca e, portanto, como um 

ideário a ser problematizado, ante a existência de mecanismos que reforçam as desigualdades 

sociais no conjunto da própria escola. No contexto das demandas pela democratização da educação 

básica, não há como não ponderar as implicações que a prerrogativa da excelência escolar pode 

exercer sobre a trajetória educacional de muitos estudantes. 

Diante disto, dentre alguns ideais (de aluno, de aprendizagem, de comportamento, de 

desempenho escolar, etc.), buscamos problematizar o ideal da excelência escolar como um conceito 

polissêmico e não consensual. Neste percurso, interessamo-nos pelo caso dos colégios de aplicação 

vinculados às universidades públicas federais e como seria a vivência dos estudantes pobres nessas 

escolas de alto rendimento. 

Quando tratamos da excelência escolar, pretendemos partir da problematização desse 

ideário. A vertente de problematização da excelência escolar poderia seguir vieses de cunho mais 

geral, considerando as implicações históricas da dualidade na educação: entre ricos e pobres, como 

a excelência escolar foi se definindo? Mas, nossa escolha se situa na busca de olhar singular para a 

posição do sujeito desfavorecido nesses espaços destinados ao alto rendimento estudantil. Neste 

sentido, entre os esforços de adaptação à escola ou a resistência aos modelos impostos, interessa-

nos ponderar, antes, porque as “coisas são como são” e o “peso” desse ideal para a formação 

subjetiva do estudante. E, com esse questionamento, pensar em possibilidades de desconstrução do 

ideal de excelência escolar e da escola. 

A QUESTÃO DA EXCELÊNCIA ESCOLAR 

Consideramos que a questão da excelência escolar dialoga não somente com fatores intra, 

mas também, extra-escolares. Tendo em vista a complexidade da paisagem educacional no país, a 

oferta de escolarização ocorre através dos entes federados (União, estado e municípios), seguindo a 

organização e a gestão autônoma dos sistemas educativos, o que gera, segundo Dourado e Oliveira 

(2009), o binômio descentralização e desconcentração das ações educativas.  

Além da extensão do contexto educacional brasileiro e da pluralidade organizacional dos 

sistemas de ensino, há a questão da desigualdade regional em combinação com as desigualdades 

educativas, o que leva a certa dificuldade na definição de referências de qualidade e no atendimento 
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mais justo e igualitário para a população. Nesse panorama, o que se pôde constatar, ao longo do 

tempo, foi uma certa tentativa de ampliação de ofertas educacionais, através da implementação de 

níveis e modalidades educativas, sem se efetivar, entretanto, o paradigma da qualidade requerida. 

Diante desse quadro, debates que tratem dos fatores que deveriam constituir a qualidade, bem 

como, da multiplicidade da compreensão em torno da excelência escolar, podem contribuir para 

avançarmos em qualificar o perfil de educação a ser oferecido, e não somente em ampliar as 

oportunidades sem um cunho qualitativo sobre o tipo de escolarização que se busca garantir.  

Uma das primeiras noções que precisa ser problematizada em relação a excelência escolar é 

a de que ela se restringe a classes economicamente favorecidas. Durante uma pesquisa realizada 

entre 2000 e 2001, Nogueira (2004) ressaltou que o quantitativo de fracasso escolar entre as elites é 

bem maior do que se poderia imaginar, passando a relativizar o lugar “incondicionalmente positivo 

do capital econômico no destino escolar do aluno” (NOGUEIRA, 2004, p. 135). 

Por outro lado, se a excelência não é uma garantia entre os estratos abastados, ela também 

não é exclusividade das escolas particulares. Podemos vislumbrar que, a excelência é produzida em 

algumas escolas públicas (GOMES, 2014), tais como alguns Colégios de Aplicação vinculados às 

universidades públicas, que se destacam pela qualidade do ensino que oferecem. Nessas 

instituições, o público atendido é um pouco mais amplo do que apenas as camadas economicamente 

favorecidas. 

É importante marcar que, não há um consenso sobre o que seria a excelência escolar. 

Depende de cada contexto histórico, de cada sociedade e das finalidades para a escolarização postas 

em jogo pelos estudantes e suas famílias. Assim, parte-se do pressuposto de que, de acordo com o 

ponto de vista e as exigências sociais, variados atributos podem estar envolvidos na formação da 

excelência escolar. Mas é certo considerar que há um enfoque na vertente cognitiva/acadêmica, 

como revelam as provas padronizadas que produzem dados em torno da “qualidade” das escolas 

(Prova Brasil, para o ensino fundamental e Exame Nacional do Ensino Médio/ENEM, para o 

Ensino Médio).  Tais avaliações costumam se centrar em mensurar os conteúdos disciplinares 

adquiridos pelos alunos. Além disso, no caso de algumas escolas públicas, como em alguns 

Colégios de Aplicação, pode-se ressaltar, como fatores de excelência, o investimento na formação 

de professores e a mobilização dos estudantes como alguns dos motivos que constituem a 

excelência (GOMES, 2014). 

Pode-se dizer que, algumas características, como a vertente cultural, social e econômica, são 

os que, geralmente, atravessam a elaboração do ideal da excelência escolar. Dependendo do perfil 
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da escola, das pretensões da família e das apropriações desses ideais pelos filhos, um fator pode ser 

mais proeminente do que o outro, mas, no geral, todos incidem na formação da excelência. Nesse 

processo, talvez, em combinação com o ideal da excelência escolar, outros ideais emerjam, tais 

como o ideal de aluno. Neste sentido, cabe questionar para quem se direcionaria a excelência 

escolar? Qual é o público fim a quem se destinaria as práticas pedagógicas qualificadas pela 

excelência? E se há um público que pode ser considerado como “alvo” do ideal de excelência 

escolar, como seria o caso daqueles que não são alvos, mas que se encontram próximos da 

excelência, por serem estudantes de escolas de alto rendimento? 

COLÉGIOS DE APLICAÇÃO 

Não é exagero considerar que, a organização do sistema educacional brasileiro coincide com 

o cenário mais geral em que vive a sociedade brasileira com a sua complexa trama de estruturas 

sociais atravessada pela desigualdade de oportunidades: é certo dizer que as desigualdades sociais 

coincidem com a desigualdade no interior do próprio sistema educacional, não somente entre tipos 

de redes de ensino (pública ou privada), mas no contexto de uma mesma rede pública, dependendo 

do nível administrativo a que esteja submetida (municipal, estadual ou federal).   

Neste sentido, podemos estender para os demais segmentos do ensino o que Gomes (2014) 

considera acerca do Ensino Médio. Para a autora, “é forte no imaginário da nação a ideia de que a 

boa qualidade do ensino médio está associada à rede privada, ocultando o fato de que no interior da 

rede pública de ensino subsiste uma segmentação responsável pela diversificação em seus padrões 

de qualidade” (GOMES, 2014, p. 58). 

Podemos dizer que o aumento da escolarização e a democratização do acesso ao ensino 

público teve, como um de seus resultados, a divisão social (entre a rede pública e a privada) 

incidindo no trabalho pedagógico das escolas. Assim, por meio de uma diversidade de mecanismos, 

alguns estabelecimentos constroem sua excelência escolar em contraponto a outros, que são vistos 

como escolas de menor qualidade. 

“Desde meados do século XX, o ensino público brasileiro tem-se inspirado nos princípios 

universalistas emanados do Manifesto dos Pioneiros, de 1932” (COSTA, KOSLINSKI e PAULA, 

2011, p. 251). Apesar disso, para os autores, processos seletivos baseados no resultado de testes 

para o acesso a algumas escolas entendidas como de excelência e outros mecanismos de 

diferenciação entre instituições de uma mesma rede pública tem ocorrido ao longo do tempo, ainda 

que não sejam admitidos publicamente. Acreditamos que, essas formas de seleção reforçam a 
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distinção entre as escolas e, no caso das instituições que são reconhecidas como de excelência, 

acabam sendo uma tentativa ferrenha para a manutenção da homogeneidade do público atendido, 

como se isso garantisse o status de qualidade. E, também como nos lembra Vasconcellos (2006), 

fica mais difícil para aqueles que não são “herdeiros”, e que conseguiram quase que “furar um 

bloqueio”, lidar com as exigências dessas escolas e se manter em seus espaços. 

Assim, se há diferenças no atendimento entre as escolas públicas e as particulares, ainda é 

cabível considerar diversidade no interior da rede pública. Deste modo, as escolas que são mantidas 

pelo governo federal ou vinculadas a universidades públicas tem gozado de maiores índices de 

excelência escolar do que as demais da mesma rede pública e, nesse sentido, podem nos auxiliar a 

refletir sobre os elementos que vem compondo a excelência escolar no que se refere a essa rede.   

Os colégios de aplicação surgiram no governo de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), por 

meio do Decreto-Lei nº. 9.053 de 12 de março de 1946 (BRASIL, 1946). Esse decreto determinava 

a criação de um ginásio de aplicação nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras submetidas ao 

âmbito federal. Assim, em consonância ao artigo 180 da Constituição Federal, fora decretado no 

artigo primeiro que: “As Faculdades de Filosofia federais, reconhecidas ou autorizadas a funcionar 

no território nacional, ficam obrigadas a manter um ginásio de aplicação destinado à prática docente 

dos alunos matriculados no curso de didática”. 

Hoje em dia, os colégios de aplicação se mantem articulados às universidades federais, 

sendo geridos pelas mesmas diretivas universitárias e devendo abordar a mesma organização no que 

diz respeito a oferta de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De certo, podemos considerar que, a partir de uma série de mecanismos se produz uma 

imagem da excelência escolar em que vem se sustentando o status adquirido pelas escolas que 

conseguem apresentar alto rendimento, bons resultados nas avaliações externas e “no 

desenvolvimento dos egressos nos exames de vestibular para os cursos e universidades mais 

procurados” (BRANDÃO, MANDELERT e PAULA, 2005, p.748).  

Um desses fatores tem a ver com a parceria entre família e escola. O alunado formado por 

uma escola se renova de tempos em tempos. Juntamente com essa renovação, é necessário que 

ocorra a repetição do compromisso desse coletivo em manter os bons índices da instituição, no caso 

de uma escola de excelência. É como se a excelência escolar fosse construída e reconstruída 
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periodicamente. E, certamente, um dos elementos que contribuem para que o aluno consiga 

apresentar uma trajetória escolar exitôsa, ao passo em que solidifica o status da escola da qual faz 

parte, tem a ver com a participação dos pais na vida escolar dos filhos. A presença das famílias se 

coloca como um diferencial entre os processos de elaboração da excelência escolar.  

Duas questões podem ser deduzidas daí. Primeiro, a excelência escolar é uma produção 

complexa, que depende de uma série de agentes. Assim, ela também não é consensual, como já 

mencionado acima. E, segundo, não é uma espécie de “conquista garantida”. Ou seja, os processos 

mobilizados para a construção da excelência estão sempre sendo postos em jogo para a 

reconstrução/manutenção desse status. Por isso, as estratégias educativas são mobilizadas em 

conjunto, não somente pela instância escolar, mas no âmbito familiar. Isso porque parece haver uma 

compreensão de que se o estudante (e sua família) busca por tal escola devido ao seu 

reconhecimento, a excelência escolar, para se manter, depende do desempenho que esse aluno vai 

obter em seus espaços.   

Comumente as instituições particulares qualificadas com maior prestígio e procuradas pelas 

elites (sociais, culturais e/ou econômicas) reforçam uma alta seletividade para atrair e manter tal 

coletivo. De outro lado, as escolas públicas de reconhecida excelência, como é o caso de alguns 

colégios de aplicação vinculados as universidades públicas e demais escolas pertencentes à esfera 

federal do ensino, devem se abrir a um público mais diversificado. Entretanto, nessas instituições, 

há alguns mecanismos que reforçam a seletividade do alunado recebido, como os exames de 

admissão e a própria localização geográfica da escola, por exemplo. Neste quesito, para Valenzuela 

y Allende (2012), a excelência desses colégios se deve menos a métodos pedagógicos, didáticos e 

de gestão escolar que lhes possibilitam enriquecer os processos de ensino e aprendizagem e mais a 

uma tática muito similar a utilizada pelas escolas privadas de excelência: a seleção, compreendida 

como um mecanismo sistemático de escolha dos estudantes de melhor atuação acadêmica, 

juntamente ao trabalho dedicado dos professores por meio de uma série de incentivos à carreira do 

profissional docente. Por meio do aparato da seleção, o ideal da excelência vai se delineando e 

passa a sustentar o status das elites escolares, como algo de difícil alcance, o que justificaria que 

somente uma minoria poderia atingi-lo, fazendo com que ele fique envolvido por uma carga 

simbólica e de distinção (PERRENOUD, 1984). Outros fatores, a nossa ver, tem a ver com técnicas 

de inibição dos reprovados (como uma tentativa de garantir não interrupções na escolaridade dos 

alunos no geral). No caso das escolarizações de alto padrão, a escola não pode abrir brechas para 
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que o estudante decida o que fazer quanto ao seu desempenho. A escolha nítida e que alicerça o 

status da excelência, seria o êxito alcançado pelo alunado.  

Por fim, consideramos que há limites para o fenômeno educativo; da mesma forma, também 

há limitações para o trabalho da escola. Entretanto, tem questões sobre as quais a instância escolar 

não pode se furtar como, por exemplo, os efeitos da reprodução de determinados ideais, como é o 

caso da excelência escolar, para a vida escolar dos alunos. Nesse sentido, enquanto espaço 

formativo, a escola deve contribuir para problematizar o que vem a ser o ideal da excelência e até 

onde pode ir o fazer pedagógico da escola no sentido de discutir e vivenciar outras concepções 

educativas mais afeitas a diversidade. 
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Resumo 

Temos por objetivo problematizar o ideal da excelência escolar quanto aos seus elementos constituintes, 
considerando o caso dos colégios de aplicação vinculados às universidades públicas federais. A vertente 
de problematização da excelência escolar se situa na busca de olhar para a posição do sujeito 
desfavorecido nos espaços destinados ao alto rendimento estudantil. Não desconsiderando as questões 
contextuais, buscamos enfocar em como o estudante pobre vem produzindo sua subjetividade diante 
do ideal da excelência escolar. Neste sentido, entre os esforços de adaptação à escola ou a resistência 
aos modelos impostos, interessa-nos ponderar, antes, porque as “coisas são como são” e o “peso” 
desse ideal para a formação subjetiva do aluno. Priorizamos a vivência dos estudantes que podem estar 
em posição inferiorizada, tendo como hipótese que estes podem não atender, ou encontrar mais 
dificuldades com as exigências dos ideais culturais e normativos que estão presentes em uma instituição 
de elite, talvez, por se verem distanciados do conhecimento que ali circula e do modo como se operam, 
comumente, as práticas pedagógicas nesses espaços. E, por fim, é inevitável ponderar que, diante das 
“coisas como são”, - e o sofrimento psíquico que essas exigências podem gerar àqueles que mais se 
veem afastados dos ideais almejados por todos, - como elas poderiam ser transformadas em tentativas 
de reinvenção? Contudo, problematizar o que seria a excelência escolar tem a ver não somente com 
tentar expandi-la para todos, mas antes, com repensar o que pretendemos por educação, conhecimento 
e, assim, aprendizagem especificamente escolar. 

Palavras-chave: Ideal da excelência escolar; alunos de classes populares; Colégios de Aplicação. 
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INTRODUÇÃO 

O Plano Nacional de Educação (2014-2024), instituído pela Lei nº13.005/2014, 

compreendido como uma das mais avançadas políticas educacionais dos últimos tempos 

(DOURADO, 2017), foi construído mediante inúmeros debates e incansáveis discussões dos 

diversos setores da sociedade civil organizada, sociedade política, como também de setores 

empresariais.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) aponta em quais direções as diversas modalidades da 

educação brasileira (da educação infantil à educação superior) somada às questões de ordem 

estrutural como alimentação, transporte, financiamento, gestão, dentre outros, devem seguir. Ele 

contêm 20 metas e 254 estratégias a serem cumpridas no prazo de 10 anos.  

Dentre as metas, destacamos a de número 19 cujo tema é a gestão democrática.  Há 8 

estratégias desenhadas para o alcance da mencionada meta. A mesma prevê a efetivação da gestão 

democrática da educação tanto numa perspectiva que compreenda os sistemas de ensino (macro), 

como na dimensão das escolas públicas (micro). 

O princípio da gestão democrática é referendado por diversos instrumentos legais e por isso 

não pode ser considerado facultativo e, muito menos, deve ser opcional. Como vimos, ele se faz 

presente desde a Constituição Federal de 1988 ao PNE (2014-2024), tendo, inclusive, 

desdobramentos em planos educacionais nos estados e municípios do país. 

A lei que instituiu o PNE estabeleceu que todos os municípios e estados deveriam elaborar 

seus planos educacionais no prazo de um ano, o qual se encerrou em 2015. Por serem decenais, faz-

se necessário planejamento para a sua implementação e execução. Os municípios são os principais 

responsáveis pelo cumprimento das metas e estratégias existentes nos referidos planos, ainda que 

subordinados as instâncias estadual e federal, que, por sua vez, dependem dos entes municipais para 

o sucesso ou insucesso dos seus planos.   

O presente trabalho é parte dos estudos inicias da pesquisa em desenvolvimento intitulada 

“A Gestão Democrática nos Planos Municipais de Educação do Território de Identidade Sudoeste 

Baiano.”  Objetivamos emergir discursos sobre gestão democrática presentes nos planos 

educacionais dos municípios que compõem o Território de Identidade Sudoeste Baiano. A análise, 

interpretação e sistematização dos discursos presentes nos documentos foram processados à luz das 

teorizações e postulados foucaultianos como discurso, poder e governamentalidade.  
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CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE SUDOESTE BAIANO 

O estado da Bahia é o 5º maior em extensão territorial e atualmente o 4º em população do 

Brasil. A Bahia concentra um verdadeiro mosaico social, cultural, econômico e ambiental 

possuindo inclusive o maior número de biomas do país. A formação histórica de seu povo é rica e 

variada, fruto da miscigenação dos portugueses com os diversos povos indígenas, juntamente com 

homens e mulheres advindos do continente africano na condição de escravos e dos imigrantes que 

aqui chegaram das diversas partes do mundo (Japão, Itália, Alemanha etc).   

O processo desigual da ocupação territorial, somado ao histórico de políticas públicas 

espacialmente discriminatórias e mal sucedidas, resultou na conformação de um estado 

caracterizado pelas desigualdades sociais. Para exemplificar vejamos os dados oriundos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE1) que dão conta que o Produto Interno Bruto 

(PIB) de Salvador, em 2017, equivale à soma do valor gerado pelos 368 municípios baianos (417 ao 

todo) com os menores PIB do estado. Além disso, a região metropolitana é responsável por 77,79% 

da arrecadação do ICMS do estado baiano. Enquanto que outras regiões, com grandes 

potencialidades, participam de forma quase que insignificante. A exemplo da região do Rio São 

Francisco que percorre longitudinalmente seus quase mil quilômetros de extensão territorial e só 

corresponde a míseros 0,13% do ICMS do estado.  

O governo da Bahia, mediante Lei nº 13214 de 29/12/2014, definiu os 27 Territórios de 

Identidade2 como unidades de planejamento das políticas públicas do estado. O Território de 

Identidade (TI) Sudoeste Baiano3, que nos interessa, está localizado no Centro Sul Baiano, 

estabelecendo seus limites com os territórios de identidade: Sertão Produtivo, Médio Rio de Contas 

e Médio Sudoeste da Bahia. Ao sul faz divisa com o estado de Minas Gerais. A região faz parte da 

área de abrangência do Semiárido, caracterizada por chuvas mal distribuídas durante o ano, 

geralmente concentradas em curtos períodos de tempo. 

 
1  Ver https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/pesquisa/38/47001?tipo=ranking 
2 Irecê, Velho Chico, Chapada Diamantina, Sisal, Litoral Sul, Baixo Sul, Extremo Sul, Médio Sudoeste da Bahia, Vale 
do Jiquiriçá, Sertão do São Francisco, Bacia do Rio Grande, Bacia do Paramirim, Sertão Produtivo, Piemonte do 
Paraguaçu, Bacia do Jacuípe, Piemonte da Diamantina, Semiárido Nordeste II, Litoral Norte e Agreste Baiano, Portal 
do Sertão, Sudoeste Baiano, Recôncavo, Médio Rio de Contas, Bacia do Rio Corrente, Itaparica, Piemonte Norte do 
Itapicuru, Metropolitano de Salvador e Costa do Descobrimento.  
3 Os municípios que compõem o TI Sudoeste Baiano são: Anagé, Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da 
Serra, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeida, 
Maetinga, Mirante, Mortugaba, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, Tremedal e 
Vitória da Conquista, totalizando 24 municípios.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/pesquisa/38/47001?tipo=ranking
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De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI (2015) 

existe uma homogeneidade no desempenho dos municípios do TI Sudoeste Baiano em referência ao 

comportamento econômico e à estrutura social. Há predominância do setor de comércio e serviços, 

baixo índice de urbanização e número reduzido de habitantes. No entanto, o município de Vitória da 

Conquista destoa dos demais do território, se configurando entre os principais municípios do estado, 

sendo destaque em vários setores como na economia (5º maior PIB do estado), população (2ª maior 

cidade do interior da Bahia), dentre outros. Paradoxalmente, estão presentes no TI Sudoeste Baiano 

os municípios com os piores indicadores do estado, como Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), Índice de Performance Econômica (IPE) e no Índice de Performance Social (IPS), 

configurando um cenário de desigualdade social e econômica no mesmo TI.   

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho, buscamos utilizar as teorizações e postulados 

foucaultianos. Dentre as ferramentas analíticas foucaultianas, três foram utilizadas para o 

desenvolvimento deste trabalho que ainda está em andamento: discurso, poder e 

governamentalidade. Isso não significa que outros postulados não poderão ser adquiridos. O 

desenrolar da pesquisa é que apontará da necessidade ou não. E, se assim for, poderemos lançar 

mão de outros, como saber e vontade de verdade.  

Para o filósofo francês Michel Foucault (2008, p. 132), discurso é “um conjunto de 

enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação discursiva.” Assim, o discurso “não 

pode ser entendido como um fenômeno de mera “expressão” de algo: apresenta regularidades 

intrínsecas a si mesmo, através das quais é possível definir uma rede conceitual que lhe é própria” 

(FISCHER, 2001, p. 200). 

Quanto ao poder, não está concentrado numa pessoa ou representado exclusivamente por 

uma instituição. Embora sejamos levados a mirar para as instituições e órgãos do Estado como 

sendo centros do poder, Foucault nos convida a olhar para todos os lados. Ou seja, o poder para 

Foucault (1979, p. 84) “não está localizado no aparelho do Estado e nada mudará na sociedade se os 

mecanismos de poder que funcionam fora, abaixo, ao lado dos aparelhos de Estado a um nível 

muito mais elementar, quotidiano, não forem modificados.”  

A intenção de Foucault não é diminuir a importância e a eficácia do poder do Estado, mas de 

apresentar os meandros em que o poder circula e que muitas das vezes não passa pelo aparelho do 

Estado. (FOUCAULT, 1979). Para Veiga-Neto (2014, p 103) “Foucault pulveriza e descentra o 
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poder: não o compreende como algo que emane de um centro – instituições ou Estado -, como algo 

que se possua e que tenha uma natureza ou substância própria, unitária e localizável.” 

Vejamos agora o terceiro postulado. A noção de governamentalidade foucaultiana está 

relacionada às “táticas de governo que permitem definir a cada instante o que deve ou não competir 

ao Estado, o que é público ou privado do que é ou não estatal, etc.” (FOUCAULT, 1979, p. 172). É 

pensar sobre o Estado e as diferentes mentalidades de governamento traduzidas por estratégias e 

ações concretas, materiais e calculáveis para governar de maneira mais econômica e eficaz cada 

indivíduo e o conjunto da população. (FIMYAR, 2009; KLEIN, AZEVEDO, SANTAIANA, 2018). 

Em seguida faremos alguns questionamentos sobre discursos presentes nos planos 

educacionais dos municípios que compõem o TI Sudoeste Baiano, utilizando as lentes 

foucaultianas, percebendo as aproximações e distanciamentos em relação à Meta 19 do plano 

nacional.  

APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS DA META 19 DO PNE 

Após a sua publicação, mediante Lei 13005/2014, o PNE tornava-se referência para a 

construção dos planos estaduais e municipais. Os PME, por sua vez, deveriam se adequar à 

realidade local e, ao mesmo tempo, manter-se alinhado aos planos nacional e estaduais. No nosso 

caso, o Plano Estadual de Educação da Bahia não serviu de referência para a elaboração dos PME, 

uma vez que sua aprovação se deu mediante Lei nº 13.559 de 11 de maio de 2016, data posterior à 

construção dos mesmos. Assim, apenas o PNE serviu de modelo para os municípios pesquisados.   

A Meta 19 do PNE concentra-se em assegurar condições para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta 

pública à comunidade escolar (BRASIL, 2014). A meta em si é de ordem generalizada. 

Considerando as especificidades de cada município, é natural haver adaptações e mudanças na 

redação da referida meta. No entanto, dos 24 planos pesquisados, 7 deles (29,2%) mantiveram em 

seus planos o mesmo texto da Meta 19 do PNE. Os demais fizeram pequenos ajustes, como a 

ampliação no prazo para a efetivação da meta, ou aqueles que simplificaram a redação, limitando 

tão somente o princípio da gestão democrática no âmbito das escolas. É o caso do município de 

Ribeirão do Largo cuja meta nº13 (Gestão Democrática do Ensino), explicita: “Garantir, que no 

primeiro ano de vigência deste PME, que todas as unidades de ensino municipais tenham uma 

gestão democrática e participativa.” (RIBEIRÃO DO LARGO, 2015). 
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O governo municipal mostra seu caráter de duas facetas. No nível micro (escolar) ele se 

torna agente receptivo de influência externa, neste caso, através do PNE e, em tese, estabelece 

artifícios para a gestão democrática nas escolas públicas do município, manifestando-se flexível 

diante das comunidades escolar e local. No nível macro (sistema) o governo municipal intensifica 

seu controle central sobre a educação, através das repartições e órgãos públicos ligados ao sistema 

municipal de ensino. Assim, o discurso sobre gestão democrática no referido PME se apresenta 

sutilmente como positivo, aceitável e descentralizado. Ao mesmo tempo, podemos perceber o “não 

dito” como algo concentrador, rígido e inflexível por parte do mesmo governo municipal. A essa 

dualidade em relação ao exercício do poder como indutor de discurso, Foucault (1979) nos alerta 

que o poder que emana, neste caso do governo local, não necessariamente se configura como 

negativo, como aquele que só diz não, antes se apresenta, produz coisas, induz ao prazer.    

Todos os PME pesquisados manifestaram na meta Gestão Democrática do Ensino ou em 

suas estratégias a necessidade de estabelecer critério para o provimento do cargo de diretor escolar. 

Isso implica dizer que, até o ano de suas publicações, tais municípios assumidamente não possuíam 

leis ou normas específicas para a efetivação da gestão democrática nas escolas públicas de seus 

referidos municípios. Não que a escolha do diretor se configure como a efetivação da gestão 

democrática, mas não se concebe uma gestão democrática sem esse procedimento.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Dada a importância de se pesquisar a cerca de discursos sobre gestão democrática presentes 

nos planos educacionais, somos desafiados à aprofundar nos estudos, sobretudo nas referidas metas 

dos planos municipais do Território de Identidade do Sudoeste Baiano.  

A pesquisa está em andamento e, deste modo, ainda não há resultados conclusos, porém já 

são perceptíveis discursos que emergiram num determinado contexto interno (realidade local 

envolvendo os interesses do município) e externo (a conjuntura política estadual e nacional, bem 

como os interesses do neoliberalismo que se estende pelo mundo afora).  

Algo também requer atenção: as leis que implantaram os planos. Elas revelam harmonia, 

consonância e convergência com os referidos planos ou, ao contrário, mostram incoerências, 

discordâncias e divergências. Exemplificando, temos a Lei Nº 221, de 22 de Junho de 2015 do 

município de Presidente Jânio Quadros, que suprime estranhamente o princípio da gestão 

democrática entre as suas diretrizes, mantendo no corpo da lei as demais diretrizes que 

compreendem a Lei 13.005/2014, que implantou o PNE. Como afirma Foucault (2008, p. 75) “o 
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discurso estudado pode estar também em uma relação de analogia, de oposição, ou de 

complementaridade com alguns outros discursos a propriedade do discurso.” 

Enfim, fazer emergir os discursos sobre o princípio da gestão democrática nos Planos 

Municipais de Educação do Território de Identidade do Sudoeste Baiano é condição sine qua non 

para compreender um jogo de interesses complexos, num contexto de práticas e relações permeadas 

de poder, revelando, assim, um constante movimento  entorno das políticas educacionais 

principalmente no tocante a gestão democrática, que tem nos instrumentos legais um importante 

indutor de mudanças nas práticas escolares, concebidas como um processo em pleno 

desenvolvimento. 
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Resumo 

O presente trabalho é parte dos estudos inicias da pesquisa em desenvolvimento intitulada “A Gestão 
Democrática nos Planos Municipais de Educação do Território de Identidade Sudoeste Baiano”. O 
Território é composto por vinte e quatro municípios e está localizado no Centro Sul da Bahia, tendo 
75% de sua região no Polígono das Secas. Parte dos seus municípios possui os piores indicadores 
socioeconômico do estado, configurando-se desta forma, num cenário de desigualdade social. 
Objetivamos analisar discursos sobre gestão democrática presentes nos planos educacionais dos 
municípios que compõem o referido Território. Buscamos também mostrar as aproximações e 
distanciamentos dos referidos planos com a Meta 19 do Plano Nacional de Educação, que versa sobre a 
gestão democrática do ensino público. Os resultados preliminares revelam discursos que emergiram 
num determinado contexto interno (realidade local envolvendo os interesses do município) e externo (a 
conjuntura política estadual e nacional, bem como os interesses do neoliberalismo que se estende pelo 
mundo afora). Enfim, fazer emergir os discursos sobre o princípio da gestão democrática nos Planos 
Municipais de Educação do Território de Identidade do Sudoeste Baiano é condição sine qua non para 
compreender um jogo de interesses complexos, num contexto de práticas e relações permeadas de 
poder, revelando, assim, um constante movimento entorno das políticas educacionais principalmente 
no tocante a gestão democrática, que tem nos instrumentos legais um importante indutor de mudanças 
nas práticas escolares, concebidas como um processo em pleno desenvolvimento. A análise, 
interpretação e sistematização dos discursos presentes nos documentos foram processados à luz das 
teorizações e postulados foucaultianos como discurso, poder e governamentalidade.  

Palavras-chave: Gestão Democrática; Planos Educacionais; Meta 19. 
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A gestão da Educação Pública exige dos dirigentes um planejamento que venha ao encontro 

dos interesses e necessidades do órgão gestor e das expectativas das Unidades de Ensino, com vista 

à melhoria contínua dos serviços oferecidos à sociedade e tendo por princípio a legislação 

educacional vigente, além de concepções contemporâneas sobre a função social da escola. 

Desenhar uma linha de ação que promova tais melhorias requer sensibilidade e 

compromisso no atendimento à escola de forma a resguardar sua identidade e a orientá-la para um 

novo fazer pedagógico que aproxime o aluno do conhecimento e de valores essenciais para a 

cidadania. Não basta saber as necessidades. É preciso entender a realidade e pensar coletivamente 

sobre ela.  

 A pesquisa trabalhará a importância de uma gestão democrática, enfocando na visão de que, 

para se realizar um trabalho participativo, autônomo e democrático, todos os segmentos sociais que 

compõe o espaço escolar devem estar envolvidos nessa gestão. Assim, romper-se-ia com o 

autoritarismo ainda existente nesses espaços. 

 Uma nova filosofia de gestão é necessária, a fim de que os paradigmas tradicionais possam 

ser rompidos e haja maior questionamento sobre aspectos relativos a uma gestão democrática. 

Nesse sentido é o entendimento de Paro (2008, p.18-19): 

Há pessoas trabalhando na escola, especialmente em postos de direção, que se dizem 

democratas apenas porque são “liberais” com alunos, professores, funcionários ou 

pais, porque lhes “dão abertura” ou “permitem” que tomem parte desta ou daquela 

decisão. Mas o que esse discurso parece não conseguir encobrir totalmente é que, se a 

participação depende de alguém que dá abertura ou permite sua manifestação, então a 

prática em que tem lugar essa participação não pode ser considerada democrática, pois 

democracia não se concede, se realiza: não pode existir “ditador democrático”.  

Essa pesquisa pretende obter informações relevantes para a formulação de políticas públicas 

para o Estado, que promovam a universalização do ensino fundamental e o saber com qualidade. 

Nessa esteira, demonstra-se imprescindível uma sintonia entre a Secretaria de Estado de 

Educação e as Unidades SEDUC na Escola, a fim de subsidiar o fazer pedagógico com vistas à 

melhoria da qualidade do ensino, a partir do acompanhamento e orientação dos gestores 

pertencentes ao Sistema Estadual de Educação, bem como a partir da execução de planos, 

programas e projetos que estejam contemplados nos Planos de Ação.         
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Chegar à escola provoca uma inquietação inicial que posteriormente transforma-se em um 

sentimento de credibilidade, pois pensar coletivamente a escola amplia as alternativas e as 

possibilidades de mudanças rumo ao sucesso. 

O tripé Gestão-Planejamento-Avaliação conduzirá as ações da SEDUC, enquanto setor 

responsável pela dinamização e articulação do processo educativo no âmbito da rede de escolas. 

A construção de um processo de gestão centrado nos valores e princípios democráticos é 

tarefa política e educativa da escola, que representa uma das mais importantes e essenciais 

atividades públicas e constitui lócus de formação do cidadão como um ser social histórico e sujeito 

de relações. 

O conceito de gestão traz, por si só, uma ideia de participação, envolvendo não só o 

comprometimento das pessoas que exercem o poder e tomam as decisões, bem como de todos os 

demais atores envolvidos. Nesse sentido, Luck (1996, p.37) diz que: 

O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto 

é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu 

encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. Isto porque o êxito de uma 

organização depende da ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho 

associado, mediante reciprocidade que cria um todo orientado por uma vontade 

coletiva. 

Logo, não existem fórmulas de Gestão Democrática, ela se constrói no processo político e 

cultural da escola e não se limita apenas ao administrativo, pressupondo, também, uma autonomia 

pedagógica e financeira, assim como uma autonomia para construir seu Projeto Político-

Pedagógico. 

Sabemos que muitas escolas possuem mecanismos de descentralização de poder e 

democratização da gestão a exemplo de Conselho Escolar, eleição direta para Diretor, Projeto 

Político-Pedagógico próprio; no entanto, apesar de todos esses avanços, ainda são muitos os 

desafios, tanto no que se refere à atuação dos conselhos escolares, quanto em relação à atuação dos 

diretores eleitos. As eleições representam um passo inicial no processo de democratização da 

Gestão Escolar que não se esgota em si mesmo. Essa busca por descentralização de poder é uma 

possibilidade de reorganizar a estrutura da escola, através do trabalho coletivo dos diversos 

segmentos, o que, por sua vez, proporciona avanço na autonomia da escola. 

Considerando que a gestão democrática no ambiente escolar é peça fundamental para a 

promoção da cidadania e do fazer democrático, sendo olhada muitas das vezes como uma prática 
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burocrática pelos dirigentes escolares. Frente as essas inquietações surgidas no decorrer dos anos e 

a necessidade de realizar um trabalho além dos muros escolares, uma vez que há necessidade da 

comunidade local esteja em sintonia com a escola a fim de garantir a melhoria educacional e que a 

comunidade participe considerando a influência que essa prática exerce no processo ensino 

aprendizagem.  

Nesse contexto  a pesquisa em questão objetiva analisar e  descrever  trajetória histórica da 

democratização da gestão escolar na escola pública no Estado do Pará,  subsidiando o fazer 

pedagógico no espaço escolar, os  pressupostos que favorecem a gestão democrática na escola 

pública bem como conhecer, através dos diversos teóricos, como a gestão democrática contribui 

para a construção da cidadania dialogando  com os sujeitos envolvidos na pesquisa acerca dos 

mecanismos de efetivação da gestão democrática no ambiente escolar, além de proporcionar 

formação continuada para os professionais, garantindo a educação de qualidade. 

No decorrer do processo histórico educacional, a qualidade do ensino vem sendo muito 

discutida. Atualmente, grande parcela do sistema educacional assume a função de aparelho 

ideológico do Estado, tornando-se reprodutor das ideologias dominantes, sustentando a classe 

favorecida e, assim, mantendo e fortalecendo a desigualdade social.  

No entanto, no decorrer desse longo processo histórico, a qualidade de ensino tem passado 

por muitas transformações no que se refere à formação profissional, ao currículo escolar e a 

modernidade do ensino.  

A gestão democrática é um dessas transformações, uma vez que busca dissolver a separação 

entre a teoria e prática, bem como pressupõe a democratização do acesso e do conhecimento. Esse 

entendimento é corroborado por Veiga (1997, p.18): 

A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos problemas postos 

pela prática pedagógica. Ela visa romper com a separação entre concepção e execução, 

entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática. Busca resgatar o controle do 

processo e do produto do trabalho pelos educadores.  

A educação é um direito de todos e dever do Estado e, nos termos do art. 205 da 

Constituição Federal, “será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”. Assim, a 

gestão democrática é essencial e se coaduna com o previsto na Lei Maior do país. Essa visão é 

reforçada por Cury (2007, p.493) 
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(...) a gestão democrática é, antes de tudo, uma abertura ao diálogo e à busca de 

caminhos mais consequentes com a democratização da escola brasileira em razão de 

seus fins maiores postos no art. 205 da Constituição Federal. 

A gestão democrática, portanto, pressupõe a criação de mecanismos concretos de 

participação e de autonomia da escola, tais como Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, Associação 

de Pais e Mestres, Projeto Político-Pedagógico, Eleição Direta para Diretores, entre outros.  

A existência desses espaços de democratização de poder na escola garante canais concretos 

para o estabelecimento de novas relações entre os sujeitos, sistema e sociedade, que possibilita 

superar visões e práticas antidemocráticas, fazendo surgir, assim, outra cultura de gestão. Para tal, 

há a necessidade do envolvimento da comunidade em relação ao processo de reflexão, de 

desenvolvimento e avaliação de políticas públicas no interior do espaço escolar, afim de possibilitar 

o acompanhamento da comunidade e de se compreender a gestão realizada pela escola. (BASTOS, 

1999; GADOTTI, 1997; LIBÂNEO, 2004; ZEICHNER, 2002).  

Temos consciência que democratizar o processo pedagógico não é tarefa simples, visto que 

é um processo que não se dá à margem das relações sociais mais amplas. Entretanto, acreditamos 

que a democratização é possível, com ações concretas que resgatem o caráter político da educação e 

promovam a qualidade do ensino para todos.  

Assim pretende-se compreender o processo de implementação da Gestão Democrática pela 

Secretaria do Estado do Pará em uma Unidade Escolar do Estado do Pará com base nas percepções 

da direção escolar, da equipe de gestão e dos professores. 

Nessa perspectiva, optaremos por realizar a pesquisa em uma unidade de Ensino da rede 

estadual  do estado do Pará, a fim de compreender como acontece o processo de gestão democrática  

por  meio da pesquisa qualitativa, que orientará metodologicamente as nossas investigações e 

escolhas, uma vez  que a mesma permitirá observar não apenas o que é explícito, visível e concreto, 

como também aprofundar  a discussão sobre gestão democrática, uma vez que segundo Ludke e  

André (1986, p.12) “..os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações 

em geral inacessíveis ao observador externo”. 

Com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre a gestão democrática adotaremos a 

pesquisa bibliográfica, buscando as informações sobre  trabalhos produzidos em sites eletrônicos, 

revistas especializadas, periódicos e artigos produzidos por estudiosos disponibilizados nos portais 

eletrônicos e em livros, os quais oportunizará a articulação e diálogos com os sujeitos envolvidos na 
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pesquisa,  permitindo assim elaborarmos nossas sínteses atribuindo  significado, contribuindo com 

um olhar diferente, a partir do nosso foco de análise (SANTOS, 1999), o que possibilitará  obter 

mais conhecimentos a cerca sobre a temática pesquisada a fim  de contribuir com alguns 

pressupostos norteadores que favoreçam a implementação e/ou consolidação da gestão democrática 

na escola pública, refletindo sobre as formas como ela se manifesta e como o gestor atua frente a 

essa nova proposta de gerenciamento escolar. 

Em relação à pesquisa de campo trabalharei com coleta de dados realizada por meio de 

questionários e análise de projetos vivenciados no espaço escolar na busca da democratização da 

gestão. 

O método compreendido por Teixeira (2008) como um caminho que o pesquisador planeja 

para apreender o objeto de estudo é considerável do ponto de vista científico para tornar possível a 

sistematização do conhecimento que se deseja produzir. 

 Trata-se de um referencial a ser seguido com a finalidade de alcançar os objetivos 

pretendidos na pesquisa, através de técnicas e instrumentos de coleta de dados capazes de responder 

as expectativas do pesquisador. Diante dessa realidade é fundamental que o pesquisador se aproprie 

dos fundamentos epistemológicos que o auxiliam na elucidação do problema levantado.  

 Nesse contexto a pesquisa buscará refletir sobre a democratização na escola  e os desafios 

enfrentados ao longo desse processo, abordando a cadeia de implementação desde a Secretaria de 

Estado de Educação (SEDUC) até a escola lócus, levando em consideração as falas da equipe 

gestora e dos professores que atuam nesse ambiente escolar, a fim de obter-se os aspectos da gestão 

escolar, como, também, o engajamento na política por parte dos atores institucionais envolvidos 

nesse ambiente escolar.  

Motivado por tal discussão, a presente pesquisa pretende  trazer à luz o mérito e o sentido da 

política de gestão democrática nas escolas do Estado do Pará, ao : (1) destacar as potencialidades da 

gestão e o trabalho realizado nas escolas, bem como os desafios a serem enfrentados; (2)  oferecer 

uma discussão de constructos, baseada na teoria das representações sociais, que contribua para o 

desenvolvimento de uma gestão democrática no que toca às escolas da rede estadual de ensino. 
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Resumo 

A gestão da Educação Pública exige dos dirigentes um planejamento que venha ao encontro dos 
interesses e necessidades do órgão gestor e das expectativas das Unidades de Ensino, com vista à 
melhoria contínua dos serviços oferecidos à sociedade e tendo por princípio a legislação educacional 
vigente, além das concepções contemporâneas sobre a função social da escola. Desenhar uma linha de 
ação que promova tais melhorias requer sensibilidade e compromisso no atendimento à escola de 
forma a resguardar sua identidade e a orientá-la para um novo fazer pedagógico que aproxime o aluno 
do conhecimento e de valores essenciais para a cidadania. Não basta saber as necessidades, é preciso 
entender a realidade e pensar coletivamente sobre ela. A pesquisa trabalhará a importância de uma 
gestão democrática, com foco na visão de que, para se realizar um trabalho participativo, autônomo e 
democrático, todos os segmentos sociais que compõe o espaço escolar devem estar envolvidos nessa 
gestão. Uma nova filosofia de gestão é necessária, a fim de que os paradigmas tradicionais possam ser 
rompidos e haja maior questionamento sobre aspectos relativos a uma gestão democrática. Assim a 
pesquisa será desenvolvida em uma escola estadual localizada no Estado do Pará, por meio da pesquisa 
bibliográfica, analise documental e entrevistas junto a Secretaria de Educação do Pará, gestão da escola 
e professores. Para tanto será adotado, como referencial teórico, estudos sobre gestão democrática a 
partir de autores como Paro (2008), Heloisa Lück (2006), Cury (2007) entre outros. Nessa esteira 
pretende-se trazer a luz o mérito o sentido da política de gestão implementada pela Secretaria de 
Educação do Estado do Pará (SEDUC), destacando a importância de um trabalho democrático, como 
também, do engajamento da equipe gestora para a melhoria da qualidade da educação. 

Palavra-chave: Escola pública; gestão democrática; educação. 
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INTRODUÇÃO 

Nossa proposta neste trabalho procura apresentar e analisar ações do projeto de extensão 

“Sociologia, Juventude e Cidadania”, desenvolvido na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) desde fins de 2017, mas cujas atividades começaram a ser efetivamente realizadas em 2018, 

quando a universidade começava a sair de uma das crises mais profundas de sua história. Sendo 

realizado em colégios da rede estadual de ensino do Estado do Rio de Janeiro, o projeto consiste na 

execução de atividades diversas (palestras, debates, oficinas e rodas de conversa) que mobilizem 

temáticas sociais sensíveis à sociedade e em especial ao público jovem. 

Centrando-se, particularmente, no Ensino Médio, segmento em que a Sociologia é 

obrigatória nos três anos desde 2008, o tema a ser trabalhado é negociado entre o colégio e os 

membros do projeto, constando preferencialmente entre racismo, discriminação e preconceito, 

gênero, trabalho, tecnologia, política, democracia, desigualdade, cultura, educação, mobilidade 

social, meio ambiente e violência urbana - temas caros à Sociologia -, mas também pertinentes ao 

desenvolvimento da cidadania. Mais recentemente, temos desenvolvido atividades em que 

apresentamos a UERJ como uma universidade pioneira no sistema de cotas, estimulando que 

estudantes de origem popular vislumbrem os cursos da universidade como caminho de mobilidade 

social e inclusão.  

Como não nos restringimos a temas estritamente pertencentes ao currículo formal de 

Sociologia, embora estes sejam nossa inspiração, novas temáticas podem ser incorporadas, sempre 

respeitando os direitos humanos, a valorização das diferenças, o combate aos preconceitos e o 

desenvolvimento de uma sociedade mais democrática e inclusiva. No começo, o projeto tinha como 

membros professores de Sociologia do ensino superior e da educação básica. Aos poucos, contudo, 

temos trazido psicólogos e estudantes de Psicologia, que têm ajudado nas conversas de 

enfrentamento às discriminações cotidianas, dentre os quais se encontram o bullying, bem como em 

discussões outras como o enfrentamento da depressão por parte da juventude. 

Ademais, como um dos públicos alvos são os estudantes de Licenciatura de Ciências Sociais 

da UERJ - que não apenas comparecem às atividades, mas também participam ativamente de muitas 

delas - o projeto possibilita ao futuro docente de Sociologia a observação da disciplina em espaços 

múltiplos de ensino e de modo complementar ao currículo tradicional. 
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A BASE DAS NOSSAS ATIVIDADES 

Como nos disse Paulo Freire (1989, p.13), “a leitura do mundo precede sempre a leitura da 

palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. Nesse sentido, é fundamental 

que os conceitos abordados façam sentido para o mundo do estudante e que ele possa utilizá-los e 

potencializá-los em articulação e a partir da sua própria realidade. O letramento conceitual que a 

Sociologia e os temas de Humanidades têm a oferecer devem sair do encontro fecundados pelas 

referências da vida dos estudantes, servindo-lhes de insumo para o desenvolvimento de seu senso 

crítico ao (re)encontrar a realidade.  

Este projeto de extensão parte de uma perspectiva do papel da Sociologia que procura 

pensar o saber como uma prática que pode ser construída a partir de formas alternativas e 

complementares de ensino. Lembramos, aqui, de uma atividade realizada em 2018 na qual o diretor 

da unidade escolar salientou a relevância de formas inovadoras de se trabalhar os conteúdos das 

diferentes disciplinas, destacando que o ensino atual encontra-se cada vez mais distante das 

perspectivas dos jovens do século XXI. 

Na educação básica, a Sociologia tem por objetivo a análise crítica das relações sociais, 

despertando no aluno a “imaginação sociológica” descrita pelo sociólogo norte-americano Wright 

Mills (1975), propondo o uso da disciplina como forma de entender o indivíduo e suas ações 

perante as estruturas sociais. Seguindo a perspectiva da imaginação sociológica, trilha-se o 

entendimento segundo o qual os indivíduos só podem compreender sua existência e analisar seu 

futuro percebendo-se parte de um determinado contexto, de maneira que nossas ações influenciam e 

são influenciadas pela dinâmica social. 

O exercício de transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico proposto pelo 

antropólogo Roberto DaMatta (1987) consiste num caminho eficiente para despertar a imaginação 

sociológica, o que significa problematizar o que é cotidiano, reafirmando sua historicidade, e, 

portanto, sua materialidade. É dessa maneira que procuramos questionar os estudantes envolvidos 

nas atividades sobre a necessidade de se enfrentar bases sociais preconceituosas e intolerantes, 

observando o nosso papel crítico e reflexivo diante dos padrões sociais estabelecidos pelo cotidiano. 

Só é possível tomar certos fenômenos no sentido de busca de conscientização social na 

medida em que sejam submetidos a um processo de estranhamento e desnaturalização, 

demonstrando que os fenômenos de ordem social não passam de construções ligadas à história e às 

relações de força presentes nas dinâmicas sociais. 
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Diante disso, o ensino de Sociologia deve auxiliar a emancipação do indivíduo para além da 

sala de aula, valendo-se, por exemplo, de outros espaços no âmbito das escolas, conforme 

defendido por Paulo Freire (1993).  

Inspirando-se no autor de Pedagogia do Oprimido, Frago e Escolano (2001), salientam que 

no modelo de escola contemporânea, a sala de aula vai além de um ambiente delimitado por 

paredes, porta e janelas, onde estão dispostas inúmeras carteiras e cadeiras. O ambiente escolar deve 

ser um espaço no qual se devem acolher as diferenças, os questionamentos, as dúvidas e os saberes. 

Com isso: 

“(...) a escola transforma-se num lugar no qual é permitido ir além dos limites de uma 

apostila/livro conseguindo alcançar o diferente, pois as vivências normais e comuns 

são esquecidas num piscar de olhos, enquanto aquelas significativas serão lembradas e 

relembradas por décadas e décadas” (SCHLICKMANN; SCHMITZ, 2015, p. 5). 

Nossa intenção com essas atividades de extensão é uma exploração das temáticas de forma a 

estimular uma pedagogia crítica e conscientizadora, dando um sentido atual e formativo à 

Sociologia, indo ao encontro às conclusões de Leal e Yung (2014): 

“Nesse sentido, é importante considerar a relação entre mediações pedagógicas para 

ministrar o curso de sociologia no ensino médio, papel instrucional da escola 

contemporânea em suas adversidades e representações sociais sobre as ciências sociais 

que decorrem da experiência social do alunato do ensino médio em contato com a 

disciplina escolar sociologia. Essas representações são uma forma de manifestação, a 

partir de registros de experiências sociais, de lógicas/mundos e estruturas sociais que 

tornam compreensíveis os significados atribuídos pelos estudantes à sociologia e seu 

ensino na escola” (LEAL; YUNG, 2014, p. 774).  

PROPOSTAS QUE EMBASAM NOSSAS AÇÕES EXTENSIONISTAS 

Pensando o impacto transformador da extensão universitária, temos promovido a articulação 

entre universidade e sociedade, objetivo que embasa os projetos extensionistas, recorrendo ao apoio 

de profissionais de dentro da UERJ e de outras instituições parceiras que visem debater temas 

relacionados direta ou indiretamente ao currículo de Sociologia e que ajudem na formação cidadã 

do público de escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro.  

Numa segunda perspectiva, contribuímos para a ampliação e a capilarização do debate nas 

escolas públicas em torno de temas ligados aos direitos humanos, reunindo alunos da educação 

básica, professores e corpo administrativo em torno de uma proposta de cidadania.  
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As atividades se voltam para turmas de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, 

do ensino regular e da educação de jovens e adultos, ocorrendo diretamente nas salas em que estas 

turmas têm suas aulas ou na acomodação de alunos de várias turmas num auditório da escola. Em 

geral, nas atividades, são utilizados dois tempos de aula, o que equivale ao período de 1h40. 

Independentemente do formato da atividade, costumamos realizar uma apresentação preliminar do 

tema, seguida da atividade em si, abrindo-se posteriormente um espaço para o debate, onde é 

estimulada a participação de todos e fomentada a conexão do tema com a realidade local. 

Algumas vezes, participamos em eventos mais amplos organizados pelas instituições 

escolares. Em 2019, por exemplo, destacamos a participação do projeto em duas rodas de conversa 

realizadas no Colégio Estadual Professora Maria Nazareth Cavalcanti Silva, em Cascadura (dias 03 

e 05 de abril), durante a “Semana de Prevenção à Violência nas Escolas”, orientada pela 

SEEDUC/RJ, e na roda de conversa realizada no Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro, em 

Higienópolis (dia 05 de abril), durante o mesmo evento sugerido pela SEEDUC/RJ nas escolas.  

Nosso projeto também foi convidado para realizar uma atividade durante a “Semana da 

Normalista”, no Instituto de Educação Governador Roberto Silveira (Duque de Caxias), no dia 16 

de outubro, na qual fizemos uma oficina sobre formas de enfrentamento aos preconceitos 

cotidianos, destacando-se os preconceitos raciais e de gênero. Interessante mencionar que o convite 

para a ida ao colégio se deu pela coordenadora pedagógica desta unidade escolar ao assistir a uma 

comunicação oral a respeito do projeto realizada no dia 04 de outubro durante o VII Seminário 

Internacional do Proealc/UERJ. O projeto tem tido ampla participação em congressos acadêmicos, 

oportunidades nas quais estabelecemos novas redes que visam a realização de mais atividades. 

Noutra frente de destaque, temos estimulado a participação de estudantes de Licenciatura em 

Ciências Sociais da UERJ junto a um projeto de extensão, conhecendo, já na formação 

universitária, a realização de um trabalho que articula universidade e sociedade, teoria e prática, 

além de levá-los para a realidade das escolas visitadas. Se em 2018 os licenciandos vivenciavam as 

atividades como ouvintes, em 2019 passamos a contar com eles na posição de protagonistas ativos, 

principalmente nas atividades em que abordamos o sistema de cotas da UERJ e apresentamos as 

características que dão a esta universidade um caráter plural e popular. O projeto, com isso, tem 

apoiado a formação do estudante da Licenciatura no que tange à observação da Sociologia em 

múltiplos espaços de realização educacional e de modo diferente da aula tradicional. Ademais, abre-

se espaço para a pesquisa que o licenciando poderá realizar a partir dessa vivência, bem como para 

a produção de artigos baseados em suas experiências.  
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Por fim, mas não menos importante, as atividades do projeto também oferecem ferramentas 

de apoio aos vestibulares e ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), já que tanto nas provas 

de Ciências Humanas quanto nas Redações tem havido a exigência de temas atuais, de 

argumentações calcadas nos direitos humanos, com densidade conceitual e teórica, assim como 

alinhadas a uma lógica interdisciplinar (FERREIRA; SANTOS, 2016). 

RESUMO DAS ATIVIDADES 

Em 2019, até novembro, realizamos 17 atividades entre palestras, oficinas, rodas de 

conversa e debates, em 9 colégios distintos, considerando que em 2018 já havíamos feito 14 

atividades em 12 colégios estaduais do Rio de Janeiro. Até o fim de 2019 são, portanto, 31 

atividades. Em 2020, a previsão de começo das atividades nos colégios é março. 

Considerando o trabalho realizado desde 2018, alcançamos ações suficientes para 

dividirmos nossa atuação em 6 áreas temáticas, conforme o quadro 1:  

Já as cidades envolvidas, e a quantidade de atividades, estão no quadro 2:  

CONCLUSÕES 

Nossa proposta, de caráter extensionista e com pouco mais de dois anos de atuação, está 

dirigida ao espaço escolar com o propósito de contribuir para a formação crítica do estudante da 

educação básica da escola pública e, por conseguinte, da sua formação cidadã inspirada na 

pedagogia freireana.  

Ao promovermos atividades sobre assuntos candentes no âmbito da Sociologia, sempre de 

modo transversal à grande área de Humanidades, pretendemos contribuir não apenas para o 

aprendizado desses temas, mas também para o estímulo de percepções críticas acerca da realidade 

social, lócus privilegiado onde os temas aparecem e se desenvolvem objetivamente.   

São tempos de reacionarismo, conservadorismo, intolerâncias múltiplas e incertezas, época 

em que os direitos humanos, a diversidade e a convivência pacífica diante das adversidades 

precisam mais do que nunca ser trabalhados com nossos jovens. É responsabilidade do professor e 

da universidade conectarem espaços acadêmicos de produção de saber com a juventude e com 

futuros profissionais da educação.  

Nesse sentido, durante as atividades, presenciamos realidades sociais com semelhanças e 

diferenças, e compartilhamos com os colegas professores destas escolas a percepção de que a 
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juventude fluminense necessita do fortalecimento do debate de uma série de assuntos que digam 

respeito às suas vidas cotidianas, levando-os a refletir sobre comportamentos, combater 

preconceitos e valorizar princípios democráticos. 
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ANEXOS: 

Quadro 1. Áreas temáticas e os anos de realização 

Áreas temáticas Anos em que foram 
realizados 

1- Contra discriminação 2018 e 2019 
2- Combate às Fake News 2018 

3- Gênero, Indústria cultural e Violência doméstica 2018 
4- Cidadania, Política e Direitos Humanos 2018 

5- A importância do meio ambiente e da reciclagem 2019 
6- O sistema de cotas da UERJ e a perspectiva de 

mobilidade de jovens de origem popular 
2019 

Fonte: Autores deste artigo. 
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Quadro 2. As cidades das atividades segundo os anos 2018 e 2019 

     Cidades 2018 2019 
Rio de Janeiro 6   16 
Petrópolis     3    -- 
Duque de Caxias                 2    1 
São Gonçalo     1    -- 
Niterói                 1    -- 
Paty do Alferes     1    -- 

Fonte: Autores deste artigo. 

Resumo 

Este trabalho aborda resultados alcançados pelo projeto de extensão “Sociologia, Juventude e 
Cidadania”, inscrito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) desde fins de 2017, mas cujas 
ações começaram a ser efetivamente realizadas em 2018, quando a universidade começava a sair de uma 
das crises mais profundas de sua história. O objetivo do projeto é realizar atividades (palestras, oficinas, 
debates e rodas de conversa) com estudantes da rede estadual pública de ensino do Rio de Janeiro, 
eventos nos quais licenciandos em Ciências Sociais da UERJ participam com a proposta de observar a 
prática da disciplina em situações complementares às tradicionais atividades curriculares e cujas 
temáticas voltam-se diretamente para a realidade do público em questão. Nesse sentido, a inspiração em 
Paulo Freire é evidente, já que seguimos o entendimento segundo o qual o ambiente escolar deve ser 
um espaço no qual as diferenças, os questionamentos, as dúvidas e os saberes devem ser acolhidos e 
postos em contato dialógico. Em 2018 foram realizadas 14 atividades em estabelecimentos educacionais 
de 6 municípios do Estado e em 2019 realizamos 17 atividades em 9 colégios distintos, oito deles na 
capital. Em tempos de polarização política, lenta recuperação econômica e difusão de valores 
autoritários e conservadores, faz-se necessário investirmos em debates que pautem a afirmação e a 
valorização dos direitos humanos e da cidadania. Esta perspectiva está na base do projeto de extensão 
ao qual este trabalho faz referência, pois acreditamos na importância do diálogo para a construção de 
uma formação cidadã sólida que contribua para a sociedade na qual, inclusive, a própria universidade 
está inserida. 

Palavras-chave: Projeto de extensão; Atividades em escolas públicas; Cidadania e direitos humanos; 
Estado do Rio de Janeiro; Juventude. 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa foi desenvolvida no curso de Mestrado em Educação na linha de 

pesquisa Estado, Políticas e Gestão da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

cujo intuito constituiu em contribuir com a pesquisa científica sobre a relação entre a educação e a 

prática da democracia na escola.  

Nesse contexto, resgatou-se historicamente o sentido/significado da práxis da democracia 

visando analisar as relações e implicações desta forma de governo com a educação contemporânea, 

incluindo aqui o estudo de tais relações no cotidiano escolar de uma rede pública municipal de 

ensino localizada na região sudeste do Brasil.  

Assim, formada profissionalmente com o desejo de contribuir com a formação de cidadãos 

capazes de aprender a pensar e agir com liberdade numa sociedade efetivamente democrática, a 

pesquisa realizada teve como objetivo geral descrever e analisar com ênfase na pesquisa qualitativa, 

os principais fundamentos, contradições, limites e possibilidades de realização da democracia ao 

longo da sua existência enquanto prática social como forma de governo, sua relação com a 

educação formal a partir da constituição da sociedade burguesa, e seus reflexos histórico-políticos 

no contexto da rede de ensino pública do Município de Uberlândia ao longo do século XXI. 

Para o alcance do objetivo proposto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

a) historicizar a democracia desde suas origens até nossos dias, com a finalidade de identificar as 

principais características que contribuem, dentre outros aspectos, para compreensão dos seus vários 

sentidos/significados na contemporaneidade; b) caracterizar as diferentes formas de governo 

instituídas na idade média e moderna e seus reflexos no campo da educação e das lutas pela 

democracia; c) analisar criticamente a estrutura e funcionamento da educação no contexto da 

democracia burguesa; d) identificar e analisar os limites e as possibilidades históricas de realização 

da escola democrática no âmbito da RPME/UDI, a partir de um processo de compilação 

bibliográfica das produções científicas da área. 

Quanto aos caminhos da pesquisa, os procedimentos metodológicos adotados foram 

divididos em dois momentos. Na primeira etapa foi realizada uma pesquisa bibliográfica, por meio 

de uma coleta de dados localizados em dissertações, teses, artigos científicos, livros e periódicos, 

relacionados com temas vinculados direta e indiretamente ao objeto de pesquisa. 

Na segunda etapa, realizada com a finalidade precípua de abarcar o quarto objetivo 

específico proposto na pesquisa, ou seja, dos limites e as possibilidades históricas de realização da 
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escola democrática no âmbito da RPME/UDI, foi utilizado o método de revisão bibliográfica por 

meio de um processo de compilação bibliográfica das produções cientificas da área.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Durante a realização desta pesquisa surgiu o interesse pela história da democracia, devido a 

constatação de uma série de lacunas surgidas no momento de tentar esclarecer dialeticamente tanto 

o sentido quanto o significado atribuído ao longo do tempo a esta forma de governo.  Neste sentido, 

a forma de governo democrática criada pelos atenienses teve como intenção o alcance de um 

governo baseado no princípio fundamental da igualdade (FERREIRA, 1989).  

Entretanto, a sociedade ateniense se dividia em três classes distintas: eupátridas, metecos e 

os escravos, grande maioria da população. E em Roma, foi possível constatar  que aquela sociedade 

também manteve suas devidas distinções, quais sejam: Patrícios, Clientes e os escravos, os quais  

eram a base da atividade produtiva e eram considerados uma “espécie de homens de segunda 

categoria” (FLORO apud PINSKY, p.25), dos quais os romanos dispunham a fim de garantir a sua 

liberdade. 

Assim, pode-se afirmar que a possibilidade de participação das classes populares tanto na 

Grécia quanto em Roma no que diz respeito aos destinos políticos de suas respectivas cidades 

somente foi “possível” de acontecer a partir da estruturação social de setores destas classes, os quais 

conseguiram alcançar um determinado poder e influência econômica, seguido da ampliação do seu 

poder político associado à conquista de privilégios, a custa do distanciamento das classes mais 

pobres, ampliando-se, dessa maneira o poder das elites, sempre em detrimento dos mais pobres e, 

em especial, dos escravos.   

Na esteira dos acontecimentos históricos, fora realizada investigação acerca das 

transformações políticas, sociais e econômicas ocorridos durante a Idade Média, período 

caracterizado pelo surgimento de novas formas de organização sociais, onde a condição existencial 

esteve orientada por uma ordem – clero, nobreza e povo. 

Contudo, a Idade Moderna buscou superar esta condição para uma ordem baseada na 

formação ou constituição do cidadão pertencente a um Estado onde, dentre outros fatores, os reis 

dos séculos XVI e XVII conseguiram afirmar a sua autoridade sobre as forças rivais submetendo os 

senhores e as autoridades eclesiásticas ao seu controle, tornando-se figuras centrais para a criação 

do Estado Nacional (HOBSBAWN, 1998).  



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1714 

Em síntese, se a Idade Média implicou num rompimento das formas de governo com as 

forças instituídas pela igreja e coube à burguesia, como classe social em ascensão, consolidar os 

alicerces que, dariam substância ao modo de produção capitalista, instituiu-se ideologicamente 

outras “amarras” destinadas à legitimação desta classe em relação às massas populares. Por esse 

motivo, Marx considerou a história, não como um processo abstrato, mas sim uma história real de 

luta de classes, que originaria no futuro, um intenso conflito entre a burguesia e o proletariado” 

(MARX; ENGELS, 2001, p. 47). 

E na sequência dos acontecimentos descritos surge a Revolução Francesa, episódio de 

importante significado devido a sua responsabilidade para com a dissolução do regime feudal e o 

surgimento da sociedade capitalista e à democracia liberal na história da França (SOBOUL, 1974).   

A partir da Revolução Francesa, uma vez alcançada a emancipação política da burguesia 

enquanto classe, o mundo ocidental viu surgir estruturas tais como a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, Assembleia Nacional Constituinte, Constituição moderna, a 

Monarquia Constitucional, o voto popular, e a República.  

 Todavia, ao nos apropriarmos da história descrita evidenciou-se a permanência dos conflitos 

de classes, tendo em vista que a história continuará baseada na luta de classes entre os donos dos 

meios de produção e aqueles cujo trabalho é explorado para fornecer riqueza à classe alta. Tal 

oposição entre classe, portanto, teria impulsionado a história para seus estágios mais elevados, o 

que nos levou a refletir sobre os reflexos e impactos de todos estes processos sobre os dias atuais.  

Assim, por conseguinte, para o alcance de tal reflexão, e de acordo com o desenvolvimento 

histórico, foi possível analisar a consolidação entre o século XIX e XX do Estado Constitucional, 

que trouxe garantias tais como a; proteção das liberdades públicas e a centralidade de instituições 

representativas em geral, concretizada no Parlamento (RANIERI, 2013). 

Entretanto, apesar da conquista da emancipação política dos seres humanos, no âmbito da 

sociedade civil, as diferentes classes sociais continuaram a permanecer desiguais, mantendo-se 

apartadas das outras, tendo em vista que, a liberdade política permaneceu fundamentada nos 

preceitos filosóficos burguês amparados no individualismo e liberalismo, fato que para Marx (2010) 

não tornou-se uma autentica emancipação universal. 

Nessa perspectiva, o Estado liberal tornou-se, portanto, um Estado representativo, e se 

constituiu como “o único governo possível” no âmbito da economia de mercado capitalista, 

apresentando limites e contradições que caracterizam a democracia burguesa, quais sejam; usufruto 
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desigual da liberdade políticas; conflito entre o parlamento e a burocracia de Estado; contradição 

entre a titularidade e o exercício da soberania popular; concorrência política limitada; suspensão da 

legalidade constitucional (MARTORANO, 2018). 

Por consequência, no setor educacional, o ensino público inserido no contexto do Estado 

constitucionalista no Brasil se estruturou fundamentado numa base ideológica de controle social, 

influenciada por tendências conservadoras que, em consequência, fizeram surgir um modelo 

educacional elitista e excludente (CASTRO; LOPES, 2018). Desta maneira, Queiroz e Moita 

(2007), afirmam que no sistema predomina uma escola a serviço do mercado para a classe 

trabalhadora e outra para a burguesia e a formação dos seus dirigentes. 

Portanto, em síntese, pode-se afirmar que todos os presidentes eleitos democraticamente no 

Brasil adotaram uma política neoliberal, onde os projetos previstos para o campo educacional 

emanaram-se das fórmulas importadas por agências internacionais, adaptados à exigência de um 

plano que consistia em qualificar uma massa significativa de seres humanos, para suprir as 

demandas erigidas do mercado de trabalho interno, contextualizadas a partir da ótica da divisão 

mundial do trabalho e das relações de produção capitalista.   

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No campo educacional, os programas de governo instituídos e as políticas públicas para o 

setor têm se materializado na realidade social refletindo tanto as conjunturas econômicas, as 

contradições de classe, bem como os interesses antagônicos entre a elite econômica e a classe 

trabalhadora refletindo e impactando diretamente os Estado e Municípios do pais incluindo aqui, o 

Munícipio de Uberlândia, Minas Gerais, tal como demonstrado por autores como, (GRECO, 1988; 

MUÑOZ PALAFOX, 2001; SOUZA, 2006, OLIVEIRA, 2009; DOMINGUES, 2010). 

Posto que, de acordo com  Palafox (2001), a elite política do município de Uberlândia  

sempre pautou a sua prática de gestão na mesma linha de pensamento, qual seja, a de procurar 

beneficiar seus próprios interesses econômicos por meio da execução de estratégias políticas tais 

como a de atrair grandes investidores e indústrias, a reprodução de uma enorme especulação 

imobiliária e a realização de grandes projetos de obras de engenharia.  

 Nesse sentindo, por meio do levantamento bibliográfico das pesquisas acima citadas foi 

possível averiguar a tentativa de implementação da gestão democrática na RPME/UDI, através da 

criação do Programa Escola Cidadã que abrangeu o período de 2001 a 2004, que instituiu ações 
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como a elaboração de Projeto Político Pedagógico nas Escolas da Rede Pública Municipal e a 

consolidação da Carta de Princípios Político-Pedagógicos  que abarcou o período de 2003- 2004, 

bem como a  realização de eleições diretas para diretor e vice diretor das escolas. 

 Entretanto, estas ações foram interrompidas após a implementação de políticas 

conservadoras na educação no período das gestões 2005-2008 e 2009-2012. E apesar das boas 

intenções apresentadas no discurso oficial da Secretaria Municipal de Educação/UDI da gestão 

(2013-2016), é possível afirmar, que as ações instituídas no campo da educação municipal neste 

período, não contribuíram de forma significativa para a criação de condições estruturais necessárias 

à instalação de um paradigma democrático na educação. O que se confirma com base nos estudos 

apresentados abaixo. 

Souza (2006) Objetivamente conclui que, a ausência de uma tradição democrática na cidade 

de Uberlândia, associada à presença de um autoritarismo cristalizado, dificulta a implantação de 

mecanismos participativos de gestão.  

Oliveira (2009, p.146) Objetivamente conclui que “a luta pela implementação efetiva da 

gestão democrática no âmbito das escolas públicas, não poderá ser reduzida a promoção de eventos 

esporádicos e isolados ou de planejamentos realizados sem contar com uma ampla aliança político-

partidária e político-pedagógica”. 

Domingues (2010) Objetivamente conclui que a democracia e participação ainda têm 

desempenhado um papel periférico, diante do cenário de autoritarismo e centralização na cidade de 

Uberlândia. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que as formas de governo instituídas sob a denominação de democracia não 

refletiram os interesses e as necessidades do povo em geral e que o Estado burguês, por meio de 

estruturas burocráticas e de um aparato ideológico manteve o status quo de forma estratificada e 

hierarquizada. Com a finalidade de garantir e perpetuar a lógica estabelecida pelo modo de 

produção capitalista.  Portanto, tipo de democracia (direta, semidireta, representativa etc.) foi capaz 

de atender os anseios dos povos em sua totalidade, principalmente das classes subalternas.  

No que concerne à Educação verificou-se que em todas as democracias instauradas, ela se 

tornou um poderoso instrumento de formação das consciências para atender as necessidades, os 
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interesses e a estrutura de funcionamento do modo e sistema de produção econômica e social 

capitalista. 

Desse modo confirmou-se que a democracia na educação em Uberlândia não foi ainda 

efetivada na sua totalidade, haja vista a descontinuidade das políticas implementadas pelos 

governos municipais para o setor educacional. Somada a esta questão ficaram claros os reflexos do 

autoritarismo e conservadorismo ainda presentes no interior da gestão pública do município, em 

especial nas gestões representadas por setores da direita.  

Foi possível aferir que os projetos que buscaram atender e implantar a democracia na escola 

de forma concreta foram elaborados por prefeitos que representaram ideias progressistas e com base 

ideológica de esquerda. No entanto ainda não foi possível verificar a exequibilidade da gestão 

democrática nas escolas, isto devido aos entraves apresentados, bem como pela própria falta de 

consciência daqueles que constituem o tecido social escolar. 
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Resumo 

A presente pesquisa teve por finalidade fazer uma reflexão crítica sobre a relação entre a educação e a 
prática da democracia nas escolas, tomando como exemplo a Rede Pública Municipal de Ensino do 
Município de Uberlândia (RPME/UDI). O objetivo geral da pesquisa foi fazer uma descrição sucinta 
sobre os principais fundamentos, contradições, limites e possibilidades de realização da democracia ao 
longo da sua existência enquanto prática social como forma de governo, sua relação com a educação 
formal a partir da constituição da sociedade burguesa, e seus reflexos histórico-político no contexto da 
Rede de Ensino Pública do Município de Uberlândia/MG ao longo do século XXI. Quanto aos 
objetivos específicos buscou-se, historicizar a democracia desde suas origens até nossos dias; 
caracterizar as diferentes formas de governo instituídas na idade média e moderna e seus reflexos no 
campo da educação e das lutas pela democracia; analisar criticamente a estrutura e funcionamento da 
educação no contexto da democracia burguesa; identificar e analisar os limites e as possibilidades 
históricas de realização da escola democrática no âmbito da RPME/UDI. O procedimento 
metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica, o método de abordagem foi o qualitativo, devido à 
natureza social do trabalho. Concluiu-se com base no material pesquisado que ocorreu a tentativa de 
implementar a gestão democrática na RPME, através da criação do Programa Escola Cidadã no período 
de 2001 a 2004, que instituiu ações como a elaboração de Projeto Político Pedagógico nas Escolas da 
Rede Pública Municipal; a Consolidação da Carta de Princípios Político-Pedagógicos no período de 
2003- 2004, a realização de eleições diretas para diretor e vice diretor das escolas; a atualização de 
proposta curricular etc. Entretanto, pode se inferir que estas ações foram interrompidas após a 
implementação de políticas conservadoras na educação no período das gestões 2005-2008 e 2009-2012. 

Palavras-chave: Democracia; Gestão Democrática da Educação; Política Educacional; RPME/UDI. 
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INTRODUÇÃO 

A legislação educacional brasileira conta, desde a Constituição de 1988, com o princípio da 

gestão democrática da educação pública. A Carta Magna, todavia, delegou a forma de aplicação do 

princípio a leis complementares futuras, permitindo que cada sistema definisse e regulasse sua 

própria organização (CAMARGO; ADRIÃO, 2007). Entretanto, grande parte dos sistemas 

estaduais e municipais não chegaram a criar normatizações específicas para orientar sua 

implementação, de modo que a interpretação do preceito pode variar enormemente (GRACINDO, 

2012). Ademais, ainda que se busque consolidar a conquista de instâncias democráticas na 

educação por meio de legislação, a execução concreta de medidas legais é sempre acompanhada por 

contradições. Se, por um lado, a lei determina a existência de conselhos escolares e processos 

participativos dentro da escola, por outro, é comum as instituições darem um cumprimento pro 

forma a tais obrigações, sem democratizar, de fato, as relações. Como, então, construir uma gestão 

escolar efetivamente democrática? Sem menosprezar a luta pela democratização dos sistemas de 

ensino, mas considerando as possibilidades imediatamente ao alcance dos educadores da escola 

pública, por quais caminhos estes podem, organizados coletivamente, democratizar suas unidades 

escolares? 

Este é um relato sobre o processo de uma escola municipal de Hortolândia-SP que busca 

deliberadamente tornar-se democrática, isto é, desenvolver práticas que a tornem um espaço de 

exercício da democracia. Este movimento acontece em parceria com pesquisadores de uma 

universidade pública da região que, ao mesmo tempo, documentam e dão suporte ao projeto por 

meio de formações e orientação. Cabe ressaltar, porém, que essa relação prioriza a autonomia total 

da escola na condução dos processos e na tomada de decisões. Para garantir o sigilo das 

informações, os dados que possam permitir a identificação dos atores envolvidos serão omitidos do 

relato e das referências. Acreditamos que o estudo desta experiência, ainda em curso, pode lançar 

luz não apenas sobre o estabelecimento de relações mais democráticas no espaço escolar, mas 

também sobre o processo de transformar uma escola pública a partir de dentro, por meio da 

articulação e empoderamento de seus educadores. 

O INÍCIO DO PERCURSO: A MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE ESCOLAR 

A Secretaria de Educação de Hortolândia-SP demanda que as unidades escolares avaliem e 

revisem, anualmente, as metas propostas em seu projeto político-pedagógico (PPP) e, a cada três 
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anos, façam uma reelaboração integral do documento. A escola cuja experiência apresentamos aqui 

iniciou, em fevereiro de 2019, o processo de reescrita de seu PPP. A fim de que o documento 

representasse uma visão compartilhada da equipe, as discussões e a escrita foram efetuadas durante 

os horários de trabalho pedagógico coletivo (HTPC), durante dois meses.  

 Na mesma época em que o novo PPP estava sendo construído, uma das integrantes da 

equipe gestora da escola iniciou seu mestrado na universidade. Lá, tomou contato, durante as 

reuniões do grupo de pesquisa, com o trabalho de um colega sobre escolas públicas inovadoras. 

Interessada em trazer essa discussão para sua escola, convidou as pessoas de seu grupo de pesquisa 

para iniciarem um projeto junto à equipe docente. 

 A primeira ação foi realizar uma palestra na unidade. A parte inicial discutiu a importância 

da reflexividade como prática coletiva, sua contribuição para o desenvolvimento profissional 

docente e para a resolução dos problemas cotidianos da escola (ALARCÃO, 1996; SCHÖN, 1983). 

A segunda parte apresentou um conceito de “escola inovadora” que faz o contraponto à visão 

mercantilizada e centrada em tecnologia; trata-se, em essência, de um projeto gestado dentro da 

própria escola (GHANEM JÚNIOR, 2012, 2013), que rompe em algum grau com as características 

típicas do modelo tradicional (BARRERA, 2016) para oferecer uma educação mais emancipadora, 

humanista e democrática (SINGER, 2008). 

 Percebendo uma recepção positiva das professoras, convidou, no mês seguinte, seus colegas 

pesquisadores para começar a participar do HTPC. A partir de então passaram a manter contato e 

pensar conjuntamente os encaminhamentos para o projeto. Havia, concomitantemente, dois 

objetivos: o de promover um processo de inovação e, ao mesmo tempo, documentá-lo para fins de 

pesquisa. 

AS ESTRATÉGIAS ADOTADAS: CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO INOVADORA E 

DEMOCRÁTICA 

 A lógica da inovação educacional difere da reforma educacional por ter origem na base dos 

sistemas escolares, sendo concebida por aqueles que estão diretamente envolvidos em sua 

aplicação. Pode-se considerar reforma, por outro lado, os processos de mudança que se originam 

em autoridades externas, como o Poder Executivo ou acadêmicos de universidades, que prescrevem 

práticas para serem executadas por outros agentes, tendo um caráter normativo e impositivo 

(GHANEM JÚNIOR, 2013). Portanto, havia uma ambiguidade que precisaria ser enfrentada: o 

processo de inovação em uma escola pode contar com a participação ativa de atores externos sem 
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perder sua característica de produção de base? Como estabelecer uma relação que mantenha a plena 

autonomia e autoria da equipe escolar sobre o projeto? 

 Um princípio pautou a ação dos pesquisadores desde a fase inicial do trabalho: reconhecer 

que a escola já possui sua história, seus sujeitos e seus projetos, que precisam ser conhecidos, 

valorizados e tomados como ponto de partida para qualquer nova iniciativa. Portanto, antes de 

propor qualquer coisa, a relação deveria começar por muita escuta. Assim, na primeira reunião do 

projeto, o único objetivo foi fazer uma roda de conversa com o intuito de nos conhecermos melhor 

e refletirmos coletivamente sobre a nossa visão do fazer docente. 

Outro fator que precisou ser levado em consideração é que, na rede municipal de 

Hortolândia, as reuniões de HTPC são quinzenais e têm duração de duas horas. E por ser este o 

único momento da rotina escolar em que há a oportunidade de reunir todo o corpo docente, foi 

preciso dividir o tempo disponível entre a construção do projeto inovador e outras demandas de 

organização internas e externas. Além disso, a gestão escolar já havia planejado desde o início do 

ano que uma parte do tempo seria reservada para as “socializações” - apresentações de projetos e 

atividades que as professoras vinham realizando em suas salas de aula e gostariam de compartilhar 

com o grupo. Esta atividade acabou sendo importante para estabelecer uma relação clara entre o 

trabalho cotidiano do professor, que reflete sobre os dilemas encontrados para criar soluções 

pedagógicas ajustadas, e a essência da escola inovadora; sem esse entendimento, fica a falsa 

impressão de que as inovações são práticas exóticas, inventadas em lugares excepcionais, que 

precisam ser importadas para dentro da escola comum. 

Os pesquisadores apresentaram para o grupo, sobretudo por meio de vídeos, algumas 

práticas cotidianas de escolas consideradas inovadoras pelo MEC (BRASIL, 2016). O intuito era o 

de oferecer referenciais para inspirar discussões sobre a realidade e as necessidades da própria 

escola. Embora alguns dos exemplos mostrados não tenham despertado o interesse das professoras, 

houve um que mobilizou sensivelmente o grupo: o Conselhinho, prática de gestão democrática 

adotada pela EPG Manuel Bandeira, de Guarulhos-SP (JANELAS DA INOVAÇÃO, 2017).  

O Conselhinho consiste em eleger representantes de cada sala de aula para debater os 

problemas da escola com a diretora. As reuniões acontecem periodicamente, os alunos se alternam 

no papel de representantes e devem se comprometer a trazer o posicionamento de todo o grupo, 

conversado previamente em sala de aula, e não a sua opinião pessoal. Terminada a exibição do 

vídeo, as professoras logo começaram a conversar sobre como poderiam fazer algo semelhante na 

escola. Para os pesquisadores, isso sinalizou para onde estavam convergindo os interesses e 
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necessidades daquele coletivo e, deste modo, para onde o projeto de inovação poderia ser 

encaminhado. 

 Entre uma reunião de HTPC e outra, a escola colocava as ideias em prática, sob a liderança 

da gestora-pesquisadora que concebera o projeto. Quando retornaram à escola, duas semanas 

depois, os pesquisadores externos ouviram o relato de tudo o que havia acontecido nesse meio 

tempo. O rápido avanço da equipe na execução das ideias foi o modo como esta escola conduziu o 

processo. Se a lógica da inovação é a produção de base, a autoria e a apropriação da unidade escolar 

sobre o projeto, não cabe aos atores externos ter a pretensão de determinar o ritmo e a direção das 

mudanças. Contudo, na condição de colaboradores acadêmicos, cabe-lhes a responsabilidade de 

trazer discussões, subsídios e referências que ofereçam fundamentação e criticidade às iniciativas. 

Assim, sabendo que o desejo e a necessidade daquele coletivo estavam ligados à gestão 

democrática, mas que o projeto não poderia se limitar à mera adoção de uma prática inspirada em 

outra escola, a estratégia para os encontros seguintes foi apresentar e discutir textos sobre práticas 

democráticas na escola (ARAÚJO, 2015) e conhecer novos modelos, como as assembleias de 

classe. Diferentemente do Conselhinho - reunião de representantes com a gestão -, a assembleia de 

classe é feita por cada professora com todos os alunos de sua turma, com periodicidade e horários 

prefixados, para discutir temáticas e questões de convivência que afetam especificamente aquela 

classe (TOGNETTA; VINHA, 2008). 

 A proposta das assembleias de classe não pareceu granjear a mesma adesão que o 

conselhinho, inicialmente. As professoras demonstravam ainda não estar seguras para enfrentar o 

desafio de estarem sozinhas diante da turma, mediando a resolução de conflitos interpessoais. 

Diante disso, a estratégia adotada foi preparar uma simulação de assembleia de classe, a ser feita 

entre a equipe docente durante uma reunião de HTPC. No exercício, cada professora do grupo 

deveria assumir o papel de uma criança da idade de sua turma, e os formadores seriam os 

mediadores da assembleia. Durante o processo, poderiam experimentar como é feita a construção da 

pauta, a abordagem dos temas, a escuta das crianças e a elaboração de propostas de solução para os 

problemas apresentados. 

 Após passar pelo exercício da simulação, as professoras fizeram assembleias em suas 

classes. O ano já estava chegando ao fim, havia outros projetos em andamento e não foi possível 

incorporar essa prática à rotina com a periodicidade que é indicada. Cada turma realizou entre uma 

e duas assembleias de classe. As reuniões de representantes de turma com a gestão, no formato do 

Conselhinho, foram realizadas três vezes. No último HTPC do ano houve uma conversa com a 
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equipe para fazer um balanço sobre o processo. Uma síntese de nossa avaliação será apresentada a 

seguir, nas considerações finais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao final de quase um ano de trabalho, reconhecemos que uma cultura de gestão democrática 

teve início na escola. A princípio pela escuta das demandas das crianças e levando essas vozes em 

consideração na tomada de decisões; avançando, em seguida, para a familiarização das professoras 

com novas abordagens para promover o diálogo, a participação e a autonomia. 

 Os objetivos poderiam ter sido alcançados em menos tempo e com maior constância caso 

um planejamento tivesse definido, a priori, a meta de realizar assembleias escolares e iniciado com 

as formações necessárias para tal? É bastante provável que sim. Entretanto, houve intencionalidade 

no fato de começar o processo de mudança sem uma meta preestabelecida, definindo objetivos e 

caminhos ao longo do percurso. Pela perspectiva da inovação, a força e a autenticidade do projeto 

deveriam vir da apropriação do coletivo sobre as decisões, e seu direcionamento seria dado pelas 

reflexões do grupo sobre as necessidades da escola.  

Como o projeto das assembleias escolares não estava previsto no PPP no início do ano, um 

dos principais obstáculos enfrentados foi encontrar o tempo necessário para colocá-lo em prática. 

Considerando as lições aprendidas no percurso até aqui, o ano de 2020 começa com novas 

estratégias para a continuidade do projeto. Diante da grande rotatividade do corpo docente, a gestão 

irá consolidar as assembleias escolares como um projeto institucional da unidade. As demandas e 

conteúdos das reuniões de HTPC precisarão ser filtrados, considerando a necessidade de reservar 

mais tempo para a condução do projeto. Uma formadora especializada em assembleias aceitou 

cooperar voluntariamente com a escola, e orientará o estudo nas primeiras reuniões coletivas.  

Ademais, temos percebido a necessidade de dar visibilidade para o projeto, a fim de seja 

valorizado e receba suporte dos órgãos administrativos, e também para que a equipe da escola tenha 

o reconhecimento merecido. Essa é uma estratégia que tem se mostrado importante para as escolas 

com projetos inovadores; a divulgação das iniciativas angaria apoio e fortalece o trabalho. Este é 

um breve relato das considerações que, até o presente momento, temos feito acerca da experiência. 
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Resumo 

Embora a legislação brasileira registre o princípio da gestão democrática da educação pública, 
frequentemente as relações dentro da escola não são pautadas por ele. Este é um relato sobre o 
processo de uma escola municipal de Hortolândia-SP que busca deliberadamente tornar-se 
democrática, isto é, desenvolver práticas que a tornem um espaço de exercício da democracia. O artigo 
apresenta o percurso que levou à mobilização da equipe escolar, as estratégias adotadas, a 
fundamentação teórica, os resultados alcançados e as lições aprendidas até o momento. Este 
movimento acontece em parceria com pesquisadores da universidade que, ao mesmo tempo, 
documentam e dão suporte ao projeto por meio de formações e orientação. O projeto é orientado pela 
perspectiva da inovação escolar, considerada como uma produção de base (gestada dentro da própria 
escola), que rompe em algum grau com as características típicas do modelo tradicional para oferecer 
uma educação mais emancipadora, humanista e democrática. Deste modo, prioriza a autonomia total da 
escola na condução dos processos e na tomada de decisões. Durante as reuniões, práticas de gestão 
democrática foram apresentadas à equipe docente, que manifestou interesse em adotá-las. O grupo 
desenvolveu sua própria proposta a partir do estudo teórico e do conhecimento de referências. Ao final 
do primeiro ano, cada turma realizou entre uma e duas assembleias de classe, e também elegeu 
representantes que se reuniram para discutir problemas da escola com a equipe gestora, no formato 
Conselhinho, por três vezes. Avalia-se que uma cultura de gestão democrática teve início na escola, e 
novas estratégias são apontadas para a continuidade do projeto. 

Palavras-chave: Assembleia escolar; Escola democrática; Gestão democrática da educação; Inovação 
pedagógica. 
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PRA COMEÇO DE CONVERSA... 

 As assembleias na escola iniciaram-se nesse ano de dois mil e dezenove, dentro de uma 

proposta do projeto político pedagógico que objetiva vivenciar autonomia e praticar democracia em 

uma escola pública de periferia da Baixada Fluminense. Foi impressionante observar como os 

estudantes se apropriaram desse momento, colocando-se, questionando e cobrando respostas às 

questões apresentadas. Desde ampliar o recreio a solicitar melhorias no banheiro para atender ao 

tamanho dos pequenos da educação infantil, as proposições foram sendo apresentadas. 

 Acreditando, com Santos (2018), que lugar de defender democracia é na maneira que você 

vive, vamos ‘vivendo democracia’ nas maneiras de criar currículo nosdoscom1 os cotidianos dessa 

escola. Ainda que vivamos em tempos de fracasso do projeto político de esquerda, fracasso do 

projeto epistêmico crítico e êxito do conservadorismo, vamos buscando caminhos artesanais (id.) 

para expandir a justiça cognitiva em busca pela justiça social. 

ENTRE ROTINAS E RUPTURAS... 

Com seis anos, um estudante solicitou a não obrigatoriedade de ser colocado no seu prato 

um alimento que ele não aprecia, regra colocada pela nutricionista da rede municipal de educação. 

Essa colocação ganhou ainda mais relevância diante do projeto de alimentação saudável, 

desenvolvido na escola, em que são feitas propostas de experimentação de alimentos que os 

estudantes não estão habituados a consumir e, também, promoção da redução de desperdício na 

hora do almoço. Foram pesadas as sobras. Inicialmente, passavam de sete quilos de sobras daqueles 

cento e tantos estudantes. Em semanas, as sobras não chegavam a dois quilos. 

Acompanho, reflito e escrevo sobre as práticas pedagógicas nessa escola com a qual eu 

converso e tem a luta por justiça social pelo viés do compromisso com a aprendizagem dos 

estudantes. E de que escola eu estou falando? Uma escola pública de periferia, na Baixada 

Fluminense, em uma comunidade pouco favorecida por espaços de convivência. O bairro conta com 

nossa escola, uma outra escola privada, igrejas e uma Associação de Moradores com a qual a escola 

mantém alguns contatos esporádicos.  Na comunidade, recentemente, foi construída uma quadra, 

onde a Associação de Moradores mantém aulas de futebol. Há, ainda, uma pequena praça na 

 
1 Utilizo palavras justapostas como uma opção teóricometodológica para dar conta de novos outros significados que as 
palavras conhecidas não comportam. 
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entrada do bairro para o lazer dos alunos e da comunidade em geral. As crianças são vistas soltando 

pipa, jogando bola e andando de bicicleta (as que têm).  

Não há posto de saúde e as questões de saneamento básico são precárias. A escola é 

abastecida com caminhão pipa e as casas tem poços artesianos. Não há transporte público e a 

mobilidade é difícil para os moradores sem transporte próprio, contribuindo para o apartheid social. 

Muitas crianças sequer conhecem o centro de Duque de Caxias!  Nada muito diferente de inúmeras 

outras comunidades também desfavorecidas de bens e serviços públicos.  

Entre as rotinas e as rupturas, essa é uma escola que tece currículo em conversas 

complicadas (PINAR apud SÜSSEKIND, 2014a) com professoras que argumentam em fofocas que 

são também artes de formação (SÜSSEKIND, 2014b) e pensam coletivamente o espaço de 

aprendizagem de seus estudantes. Nesse movimento pedagógico de conversas e fofocas que eu 

assumo como criação cotidiana curricular, vejo essa escola ensaiar democracia no exercício 

permanente do diálogo e do questionamento. 

Existe, no cotidiano das escolas, uma criação cotidiana de currículos pelos professores 

e alunos nas salas de aula, gerada a partir do diálogo entre referenciais e reflexões 

teóricas, possibilidades e limites concretos de cada circunstância e da articulação entre 

as múltiplas redes de sujeitos e de conhecimentos presentes nas escolas (OLIVEIRA, 

2012, p. 3-4). 

 Um exemplo de criação cotidiano de currículo foi, em 2019, o projeto “Saúde e 

Alimentação Sustentável”, no qual previmos e realizamos atividades como identificação de 

alimentos bem aceitos e pesagem das sobras descartadas pelas crianças, rodas de conversa com 

profissionais da saúde para orientação sobre importância dos alimentos, pesquisa sobre nutrientes 

dos alimentos, culinária com cascas e reaproveitamentos, dentre outras propostas. 

 A cobrança de nossa parte, educadores, de que os estudantes não jogassem tanta comida fora 

veio reforçar a proposta feita por aquele pequeno menino que não aceitava em seu prato aquilo que 

não gosta de comer. Um menino de seis anos nos questionando: quanta potência que existe em 

nossos estudantes! Com um trabalho pedagógico de dupla entrada – vamos experimentar mais e 

reduzir mais – conseguimos a autorização da nutricionista de só colocar no prato dos estudantes 

aquilo que eles aceitam: o pequeno foi atendido. E continuamos no trabalho intenso de ampliar a 

aceitação e a experimentação. 

Observo que alguns estudantes só comem legumes e verdinhos quando vamos fotografar 

aqueles que se alimentam bem: adoram esse estímulo! É o caso de um aluno da educação infantil 
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que pega uma cenoura do prato do colega para mostrar que está comendo saudável e para ganhar o 

direito de ser fotografado (figura1). E nós seguimos em um exercício de conversar sobre o que faz 

bem à saúde.  

As fotografias nessa escola –  como no caso do aluno e a cenoura – vão além da “criação de 

um tipo de texto visual e liberto das entranhas do texto escrito” (CAPUTO, 2012, p. 175). São 

recursos que se misturam nas invenções cotidianas em nossos “modos de fazer” (CERTEAU, 1994) 

currículo. O estímulo a beber mais água, um dos comportamentos saudáveis promovido em nosso 

projeto – outro exemplo – era constantemente lembrado pelas fotografias de quem trouxe garrafinha 

ou copo para a escola (figura 2). 

SEGREDOS... 

Mas o destaque, nesse artigo, vai para um estudante do quinto ano. Impressionou-me em 

todas as assembleias a sua participação, sempre perspicaz, efetiva e coerente. Suas colocações têm 

ampliado os projetos na escola. No movimento da redução de desperdício de alimentos, ele apontou 

que nós apenas estávamos pesando as sobras dos pratos, mas que o maior desperdício da escola 

estava na sobra das panelas.  

Foi preciso dizer aos estudantes que é obrigatório jogar as sobras no lixo e que não é 

permitido dar as sobras nem mesmo para os porcos de alguma criação. Prometemos estudar outras 

maneiras de minimizar o problema. O próprio estudante, na semana seguinte, quando dissemos que 

ainda não havíamos falado com a Secretaria de Educação em busca de alternativas, apresentou uma 

proposta muito cabível: que reduzíssemos a quantidade de comida a ser feita nos dias de peixe e 

ovo, pois são dias em que menos estudantes almoçam na escola.  

Em outra assembleia, as crianças reclamaram que o macarrão estava grudado. Nosso menino 

do quinto ano, o mesmo citado anteriormente, logo depois, foi conversar com as cozinheiras. Ele 

perguntou por que o macarrão ficava grudado. Uma delas explicou que era devido a grande 

quantidade e a dificuldade de mexer todo aquele macarrão para não grudar. Ele, mais que depressa, 

trouxe uma sugestão, que lindamente foi acatada pela cozinheira que depois veio contar essa 

história: “Por que você não faz quantidades menores em duas panelas?”. 

Desse mesmo estudante, soubemos que o pai construiu um minhocário em casa, inspirado 

no nosso. Pedimos, então, à mãe do estudante se poderíamos visitar sua casa para ver o minhocário. 

A mãe, bem pertinho, em tom de segredo, confessou a vergonha do filho com o pai que é alcoólatra. 
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E pediu que não fôssemos. Essa resposta me remeteu a outras histórias que já ouvi daquele 

estudante e, especialmente, me relembrou aquele olhar de medo, retratado em um desenho (figura 

3), já há dois anos atrás, mas que ficou marcado em minha memória. 

CONCLUSÕES 

Esse estudante que tem em si a dor da vergonha e do medo encontra um pai que lhe 

incentiva e apoia nas aprendizagens trocadas com o projeto da escola. Esse estudante encontra nas 

assembleias um espaço de fala. Esse estudante é reconhecido em seus saberes. Ele me inspira a 

continuar revendo as nossas criações cotidianas e assumo, aqui,  meu exercício modesto em narrar 

as práticas dessa escola pública.  
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         Figura 1. A cenoura                     Figura 2. Os copos                           Figura 3. O medo 
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Resumo 

Apresento duas propostas do projeto político pedagógico que trabalha a importância da escuta e das 
falas dos estudantes, objetivando vivenciar autonomia e praticar democracia em uma escola pública de 
periferia da Baixada Fluminense: a assembleia e o projeto “Saúde e Alimentação Sustentável”. Com 
Santos, procuro compreender as assembleias como um dos caminhos artesanais nos quais vamos vivendo 
democracia na escola para expandir a justiça cognitiva em busca pela justiça social, em tempos de 
conservadorismo. Acompanho os modos de fazer currículo que se dão em conversas complicadas e fofocas, que 
são também artes de formação, de acordo com Süssekind, e base em Certeau e Pinar. Essas conversas, 
fofocas e fotografias que dizem além de um tipo de texto visual, como afirma Caputo, misturam-se nas 
invenções curriculares cotidianas. Acompanho, reflito e escrevo sobre as práticas pedagógicas das 
professoras que lutam por justiça social pelo viés do compromisso com a aprendizagem dos estudantes. 
Com o projeto “Saúde e Alimentação Sustentável” aponto como essa escola cria currículo nosdoscom 
os cotidianos e se pensa enquanto espaço de  aprendizagem de seus estudantes, em um exercício 
permanente do diálogo e do questionamento,  em atividades como identificação de alimentos bem 
aceitos e pesagem das sobras descartadas pelas crianças, rodas de conversa com profissionais da saúde 
para orientação sobre importância dos alimentos, pesquisa sobre nutrientes dos alimentos, culinária 
com cascas e reaproveitamentos, dentre outras propostas. Destaco algumas histórias de um estudante 
do quinto ano que traz em si a dor da vergonha e do medo, retratada em um desenho. Esse estudante 
encontra nas assembleias um espaço de fala, é reconhecido em seus saberes e me inspira a continuar 
revendo as criações cotidianas ao narrar as práticas dessa escola pública. 

Palavras-chave: Palavra-chave 1; Práticas cotidianas 2; Escola democrática 3; Caminhos artesanais 4; 
Artes de formação. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo foi pensado coletivamente, nascendo das inquietações de três educadoras da 

escola pública que passaram pela sala de aula e também pela gestão e em suas experiências 

puderam vislumbrar no trabalho de uma delas, uma gestão diferenciada com ações construtivas de 

todos os agentes envolvidas no processo escolar. 

 Nesse trabalho contemplamos ideias sobre a Educação Ambiental, assim como princípios de 

uma gestão participativa, ou seja, de trabalho compartilhado das pessoas que compõem a 

instituição, democratizando os processos de decisão e manutenção dos espaços escolares. 

 No decorrer do texto relataremos sobre a experiência vivenciada em um Centro de Educação 

Infantil, cuja abordagem participativa utilizada pela gestora nos últimos três anos, têm trazido 

resultados bem sucedidos, pois podemos elencar mudanças ocorridas estruturalmente, 

culturalmente, trazendo aos docentes, discentes, famílias e funcionários do CEI, uma forma de 

atuação consciente, onde os envolvidos reconhecem e assumem um protagonismo e sentimento de 

pertencimento ao processo educacional. 

 A Educação ambiental perpassa todas as mudanças vivenciadas, visto que por meio de 

algumas ações pensadas pela gestão se percebeu a necessidade de desenvolver esse trabalho.  

Na estrutura da escola vemos um embelezamento dos espaços, algo também construído 

coletivamente por meio de projetos trabalhados com os alunos, a comunidade e o entorno. Isso 

trouxe um sentimento de pertence à comunidade, fazendo com que se tenha um zelo maior pelos 

espaços escolares e o equipamento público.  

De acordo com Cepi e Zini apud Vea Vecchi (2013), as crianças têm o direito de conviver 

em locais bem cuidados e mantidos. Esclarece-se ainda que ambientes agradáveis possibilitam 

reflexões autônomas e ampliam a percepção da dimensão estética.  

 Dessa forma o trabalho desenvolvido no CEI buscou utilizar ações voltadas para a 

preservação do meio ambiente e manutenção a fim de humanizar as relações e os espaços; Para 

tanto refletiremos sobre algumas questões: Qual a missão da instituição? Qual o diferencial das 

experiências vivenciadas nessa CEI na perspectiva da Educação Ambiental? Essas perguntas foram 

uma bússola para o nosso trabalho, nos conduzindo para reflexões sobre uma gestão participativa, 

mais humanizada e sensível.  
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 Tivemos como ponto de partida reflexões feitas por nós enquanto pedagogas, professoras do 

município de Fortaleza, duas já estiveram na gestão e agora como pesquisadoras sobre o assunto , 

visto que o Centro de Educação Infantil referido nesse trabalho, tem sido um ambiente rico em 

experiências, projetos e mudanças educativas. 

 Temos acompanhado a preocupação com a melhoria dos índices na educação, uma das 

variáveis que tem provocado essas mudanças é a gestão. Há um olhar diferenciado para a gestão na 

busca de melhor desempenho na educação. Conforme Andrade 2004, o conceito de gestão 

participativa, esta associada à democratização e a participação consciente e responsável de toda a 

comunidade escolar em seu processo decisório, em ações articuladas e conjuntas, isto na busca de 

um modelo de ensino e aprendizagem significativa, com qualidade e que atenda as necessidades e 

os anseios de quem o busca, ou seja, a sociedade. 

 Podemos pensar que a gestão realizada no CEI vem se dando como num processo político, 

onde se identificam problemas, discutem, deliberam e planejam ações coletivas em busca de 

soluções desses problemas. Esse processo têm se sustentado no diálogo, na alteridade e no 

reconhecimento às especificidades da comunidade. Nesse sentido citamos o educador Paulo Freire 

(1996, p.42) de que precisamos para construir a sociedade menos feia e menos arestosa, em que 

podemos ser mais nós mesmos, tendo na formação democrática uma prática dereal importância. É 

essa prática democrática que perpassa os ambientes da escola. 

Faz-se necessário e urgente reaproximarmos as crianças ao convívio com a natureza. Posto o 

distanciamento como uma realidade cada vez mais inquietadora pelo volume de informações 

múltiplas, novas tecnologias e escassez da brincadeira e da liberdade de criação em áreas verdes. A 

escola infantil deve ter sua função prioritária de fomentar relações e interações em ambientes 

naturais e desafiadores em seu currículo. Piorski (2016) esclarece que quando há um encontro da 

natureza com a imaginação da criança, impulsiona-se e torna-se uma imaginação criadora. Afirma 

que existem elementos na natureza necessários para despertar o jogo simbólico potente na criança. 

 O Projeto inicial foi idealizado pela gestora, apresentado e escrito coletivamente, foi 

nomeado com o nome RASTRO DE CRIANÇA, nascendo após a visita a exposição RASTRO , de 

Weaver F.e cuja sua proposta era levar a arte para o sertão , onde o artista pintava os muros das 

escolas do interior e era observado pelas crianças da comunidade.    

 O objetivo do projeto foi ampliar espaços de convivência para as crianças, construindo 

coletivamente, por meio de reutilização de materiais e uso de recursos naturais tais como árvores de 
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grande e médio porte, mudas ornamentais, horta e farmácia viva, assim dando ênfase a princípios de 

sustentabilidade Educação Ambiental.  

SEÇÕES DO TRABALHO 

A pesquisa foi desenvolvida em um Centro de Educação Infantil, instituição pública, 

inaugurada no ano de 2014, que recebe crianças nos turnos integral e parcial, com turmas de Infantil 

1 a Infantil 5, nos turnos manhã e tarde. 

Por ser um relato de experiência, o trabalho traz consigo dados de uma pesquisa qualitativa, 

Minayo (1994). Também apresenta características de uma pesquisa descritiva, Gil (1988), que 

contribuirão para discussões sobre o nosso fazer pedagógico na Educação Infantil. 

A experiência sobre a temática proposta por nós, iniciou em agosto de 2016 e perdura até os 

dias atuais. O CEI é localizado em uma área de vulnerabilidade social e educacional. Atende 220 

crianças que residem nas proximidades da instituição que pertence ao Distrito de Educação 2 em 

Fortaleza – Ceará. 

Por entendermos a importância dos conhecimentos que envolvem a Educação Ambiental, a 

coordenadora do referido CEI de forma coletiva em agosto de 2016, fez uma reunião com todos os 

profissionais da instituição, lançou o projeto “Rastro de criança” 

 É relevante este relato porque visualizamos nas práticas desenvolvidas no CEI a Educação 

Ambiental.  No espaço do CEI a Educação Ambiental é tratada como processo e não uma disciplina 

específica, estando ligada nas atividades rotineiras das crianças e profissionais da referida 

instituição. Promovendo ações educativas numa visão sistêmica, além de uma compreensão crítica 

sobre a situação do meio ambiente em que vivemos. 

 Ao possibilitar as vivências transcorridas nas atividades do projeto Rastro, percebemos a 

articulação da prática pedagógica com o artigo 205 da Constituição Federal, onde dispõe sobre a 

educação prevendo que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
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CONCLUSÕES 

Concluindo, desejamos que esse trabalho venha fomentar outras experiências em outros 

espaços educacionais em todo o Brasil, de forma consciente, trazendo à tona discussões 

fundamentais sobre Educação Ambiental desde os anos iniciais.  

É nosso desejo que essas experiências na Educação Infantil possam perpetuar em todos os 

segmentos da Educação Brasileira até chegar na Universidade. É um trabalho coletivo de 

continuidade. Não um trabalho fragmentado e estanque, até porque os resultados de nossas ações 

pedagógicas nos espaços em que ocorrem aprendizagens são contínuos e processuais. Exige 

maturidade porque passamos por movimentos interdisciplinares de conhecimentos. Conhecimentos 

esses necessários para a busca de uma educação de qualidade e que possamos alcançar de uma 

forma organizada, aqueles que, por vezes, são esquecidos por nossa sociedade. 
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Resumo 

Esse trabalho se configura em um relato de experiência, tendo como suporte metodológico uma 
pesquisa qualitativa Minayo (1994) e uma pesquisa descritiva, segundo Gil (1988). Esse relato de 
experiência foi desenvolvido em um Centro de Educação Infantil do município de Fortaleza, Ceará, 
instituição pública. Localizado em uma área vulnerável do bairro Boa Vista, próximo ao estádio 
Castelão. Atende criançasnos turnos integral e parcial, com turmas de Infantil 1 a Infantil 5, manhã e 
tarde. Como fundamentação teórica nos aproximamos de Vigotsky (2009), Augé (1994). Trazemos 
discussões sobre a Proposta Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de 
Fortaleza e apresentamos o projeto “Rastros de criança” e nos conduzimos para as contribuições do 
trabalho para as escolas de Educação Infantil, Fundamental, Médio e Universidades. 

Palavras-chave: Criança; Educação Infantil; Educação Ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

A relação da escola com a criança/a família tem se firmado como um tema repleto de 

debates e embates, considerando os aspectos sociais, políticos e históricos que sustentam tal 

relação.  

Na chegada das crianças às instituições, as famílias também passam a integrar estes espaços, 

bem como a comunidade em que estão inseridas. A maneira como são recebidos cria possibilidades, 

ou não, de diálogo e escuta no convívio que se segue. Por isso, compreendemos que a inserção deve 

abarcar a ideia que todos os sujeitos são modificados em tal processo - tanto as crianças, quanto os 

adultos -, reverberando novas possibilidades de ação. 

"(...) não apenas a criança é transformada pelo grupo, mas também transforma o grupo 

o tempo todo. Cada indivíduo do grupo faz com que o grupo seja como é, se um 

indivíduo chega, se ausenta ou muda, todo o grupo muda." (REIS, 2013, p. 5) 

É preciso desvincular-se das concepções  de cobrança pelos serviços prestados ou 

reconhecimento da unidade escolar como "uma simples executora de decisões tomadas de fora" 

(TIRIBA, 2001), seja pela família, pela sociedade ou órgãos administrativos. Desse modo, 

interpretamos a necessidade de se constituir uma aliança entre pais e escola, a fim de tornar a 

vivência das crianças prazerosa e educativa (TIRIBA, 2001). 

Compreendendo as demandas apresentadas pela tríade escola, e família e sociedade, neste 

trabalho temos a pretensão de refletir sobre os conceitos de gestão democrática e inserção, na 

interlocução com Tiriba (2001), Reis (2013) e Brasil (1988; 1996). Além disso, compartilharemos 

experiências em nossas instituições de origem, escolas públicas localizadas nos municípios de 

Niterói e Rio de Janeiro, espaços em que a gestão democrática desponta de modo benéfico para  a 

criação e manutenção das relações na/com a escola. 

FAMÍLIA E ESCOLA: O QUE PONTUA A LEGISLAÇÃO.  

A Constituição Federal (1988), no Art. 205, define a educação como “direito de todos e 

dever do Estado e da família”, de modo que não se refere pontualmente à relação família-escola, 

embora compreendamos que o vínculo entre tais grupos deva se caracterizar como aspecto basilar 

no processo educativo das crianças. 

As relações urbanas contemporâneas revelam que muitas famílias têm os seus contextos 

atravessados por mais de oito horas de trabalho diário dos pais, que habitualmente ocorrem fora de 
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casa, interferindo diretamente no tempo desprendido para a educação dos filhos, seja no contato 

estabelecido no espaço familiar ou nos encontros das famílias com as instituições escolares em que 

seus filhos estão inseridos. 

"A questão está na qualidade das interações humanas que este quadro socioambiental 

contemporâneo produz. (...) Não há tempo para atividades que não sejam consideradas 

como 'trabalho', que não estejam voltadas para o imperativo da produção." (TIRIBA, 

2001, p.65) 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (n.º 9.394/1996), inverte a posição da família, 

novamente pontuando a corresponsabilidade com o Estado, mas revelando interferências políticas e 

ideológicas atravessadas por ideais neoliberais e por preceitos católicos. 

Consideramos que questões políticas, ideológicas, morais e éticas estão entrelaçadas na 

relação família x escola x comunidade, algo que, por vezes, dificulta a comunicação,  caso não haja 

espaço acolhedor de escuta e diálogo potentes. Um espaço acolhedor evidencia suas perspectivas 

político-pedagógicas, na medida em que se atenta às demandas das famílias, construindo uma 

relação de efetiva corresponsabilidade pela educação.  

Os estabelecimentos de ensino, segundo o Art. 12, Inciso VI da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996), devem “articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola”. As escolas devem propor o envolvimento das 

famílias e da comunidade no planejamento e execução de ações, que possam contribuir para o 

melhoramento de seus espaços (sejam físicos ou imateriais/ das relações) ou do entorno (região de 

estadia).  

O engajamento de famílias/comunidade nas propostas e projetos educativos contribui 

significativamente para o desenvolvimento integral dos estudantes envolvidos, assim como cria  

condições reais para a construção de uma educação cidadã, que se dá por meio de valores 

democráticos, de participação e coletividade. A gestão democrática é o primeiro passo para tal 

engajamento.  

A GESTÃO DEMOCRÁTICA NO COTIDIANO 

O Espaço de Desenvolvimento Infantil (Rio de Janeiro) e escola de ensino fundamental, 

nossas instituições de origem, que neste trabalho terão os nomes preservados, atendem a grupos 

diversos, com especificidades referentes à idade, organização espacial, etc. Apesar disso, 

apresentam posturas consideravelmente parecidas à respeito de seus gestores, promotores de 
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diálogo e escuta, bem como a localidade, porque atendem crianças e adolescentes de regiões 

periféricas, marcadas por altos índices de criminalidade e baixo investimento do poder público em 

infra-estrutura e espaços de sociabilização e lazer. 

A promoção do diálogo e da escuta pelos referidos gestores apresentam-se de modo alinhado 

à prática da gestão democrática, pontuada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996), bem como no Plano Nacional de Educação (PNE). Na letra da Lei  

“Art. 14. Os sistemas  de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes.” (BRASIL, 1996) 

Em nossa interpretação, a gestão democrática se concretiza na participação efetiva de todos 

os envolvidos no processo educativo dos estudantes, tanto na coordenação de atitudes e processo de 

planejamento, quanto na execução de ações. Isto é, a comunidade escolar (equipe pedagógica, 

professores, direção, pais, estudantes e demais funcionários) é considerada sujeito ativo no processo 

de gestão, tendo clareza de seus direitos e deveres.  

Considerando esses aspectos, trazemos à discussão algumas experiências em nossas 

instituições de ensino, que revelam os aspectos positivos da gestão democrática. 

ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL: COLABORAÇÃO E AÇÃO 

As escolas públicas costumam estar inseridas na comunidade e por isso têm um papel 

central na localização geográfica e até na urbanização. O Espaço de Desenvolvimento Infantil está 

localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro e funciona em dois turnos, atendendo aproximadamente 

400 crianças, do Berçário 1 ( a partir de 6 meses) ao Pré 2 (5 anos e 11 meses). 

A construção do EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil), inicialmente, gerou desconforto 

na comunidade, porque foi erguido no terreno onde estavam localizadas a pracinha, as quadras de 

futebol e a associação de moradores. Com o desconforto instalado, a gestão que passou a 

administrar a escola teve o desafio de cativar a comunidade. As ações realizadas, posteriormente, 

foram direcionadas ao campo relacional. 
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Os vizinhos tornaram-se bons aliados na manutenção da estrutura da escola. Por iniciativa 

própria, ofereceram-se para capinar a grama do estacionamento e pátio da escola, e cuidar do portão 

da garagem. 

A comunidade passou a participar ativamente do crescimento e vida das crianças. 

Relacionando-se com elas dentro e fora do espaço do EDI. Compreendemos que a escola é lugar de 

construir relações. 

Logo que chegamos no pátio, ouvimos uma voz vindo da rua que chamava por uma 

das crianças do grupo, Davi. Era uma senhora que sorria, acenava e chamava por ele 

insistentemente. Ela se aproximou da grade e Davi correu para encontrá-la. Trocaram 

sorrisos e algumas palavras. Ela, pela grade, amarrou o tênis dele. Despediram-se. O 

menino continuou a brincar e a senhora a sua caminhada. (Diário de observação, 

18/10/2018). 

As crianças e os moradores do entorno interagem de uma maneira singular. A comunidade 

participa ativamente do  crescimento e da vida das crianças. 

É manhã de sol e o Maternal 2 está no pátio externo juntamente com as crianças do 

Pré 2. Alguns meninos jogam futebol. A bola cai na rua, fora da escola. Exclamam 

aflitos. Há um senhor sentado na calçada lendo jornal. Ele ouve o descontentamento 

das crianças, levanta e joga a bola de volta para o EDI. Os meninos pulam de alegria. 

O futebol continua. O jornal também. (Diário de observação, 23/08/2018). 

Nesta outra situação de observação é possível perceber a predisposição e respeito do vizinho 

a brincadeira das crianças. Devolver a bola para eles era mais importante do que continuar a sua 

leitura. Olhar atento e cuidadoso às necessidades das crianças. 

Hoje, o EDI tem uma comunidade acolhedora e receptiva. A aposta da gestão em investir 

nas relações é a chave do sucesso.   

A ESCOLA É DE/PARA TODOS 

A escola fica localizada no município de Niterói, às margens do Morro do Castro (São 

Gonçalo, RJ). Atende cerca de 800 alunos em três turnos, maioria residente em São Gonçalo. A 

escola comumente está aberta a comunidade, inclusive aos finais de semana, para a prática de 

esportes, em parceria com a ONG UMRio, pré-vestibular social, a feira de economia solidária, 

dentre outros projetos. 
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Devido à localização periférica, é realidade a falta de investimento em infraestrutura pela 

Fundação Municipal de Educação de Niterói. A escola conta com pouquíssimas salas climatizadas e 

estrutura em processo de deterioração. Considerando tal contexto, a gestão poderia  disseminar 

discursos repletos de impossibilidades (tão reais, mas não incapacitantes). 

Em março de 2019 aconteceu uma reunião de responsáveis, no sábado pela manhã para 

melhor atender aos responsáveis trabalhadores e um ponto se destacou na fala da diretora geral: 

"Temos recursos, mas são poucos. Podemos comprar a tinta, mas não temos dinheiro para custear a 

mão-de-obra da pintura da escola." Assim ela expôs e posteriormente convidou a comunidade: 

"Alguém poderia nos ajudar com a pintura?". 

Não foi surpresa o compromisso, famílias e integrantes da comunidade se mobilizaram. 

Foram criados mutirões em fins de semana, algumas pessoas se prontificaram a pintar, outras a 

cozinhar para aqueles que pintavam. Mãos se uniram para afirmar, não em palavras, mas em ações 

que a escola era/é de todos! 

A gestão democrática, que abre as portas da escola para incentivar e cultivar as relações e os 

encontros, promovendo a inserção de pais e comunidade junto às crianças, faz jus ao que está posto 

na letra da lei com relação aos deveres do Estado, da família e da sociedade, além de reafirmar a 

escola como espaço de educação integral, preocupada com formação de valores. Concordando com 

Léa Tiriba (2001), pensamos que 

"(...) a qualidade das interações exige tempo de encontro, espaço para a narrativa, para 

a brincadeira, para a troca de afetos e o aprendizado de valores, cada vez mais raros na 

vida urbana contemporânea." (p. 65)  

A gestão da escola promoveu encontros, viabilizou canais de comunicação através dos 

projetos e realizações de atividades extracurriculares, despertando nas famílias e na comunidade a 

sensação de pertencimento, de modo que o convite para pintar a instituição soou como um "vamos 

fazer juntos por aquilo que é nosso?", e assim fizeram.  

CONCLUSÕES 

Buscamos neste trabalho refletir sobre como acontecem as relações no “chão” da escola. 

Ambas as iniciativas adotadas pelas escolas têm como base a comunicação. As escolas tem  

buscado propostas inovadoras para  promover a integração e a participação das famílias e das 

comunidades. Os frutos dessas propostas já têm sido colhidos e o trabalho escolar 

consequentemente prosperado. 
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Contudo, entendemos que essas, talvez, sejam iniciativas isoladas e raras nas escolas 

públicas do Estado do Rio de Janeiro, ou que, talvez, elas até aconteçam, mas sejam pouco 

publicizadas. Também compreendemos que  o conceito de gestão democrática parece ser 

desconhecido para grande parte dos agentes envolvidos – Escola, família e comunidade. 

A comunicação vai além de informar aos responsáveis o que é feito. Em vez de explicar aos 

pais o trabalho que as escolas realizam, é preciso construir com eles um projeto de educação e 

escola. 

Devemos pensar em novas situações e organizações que permitam um diálogo efetivo entre 

escola, comunidade e família, a fim de construir-se, efetivamente, uma gestão democrática. 

Conforme afirma Spaggiar à Gandini (2016): “A participação não é uma tarefa fácil ou confortável. 

E não é possível delegá-la a outrem”. 
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Resumo 

A gestão democrática é caracterizada pelo diálogo entre a escola, a família e a comunidade, mas 
enfrenta resistência e provoca embates quando não se pauta na parceria e no acolhimento de diferentes 
posicionamentos. Uma gestão acolhedora precisa evidenciar suas perspectivas político-pedagógicas, na 
medida em que se atenta às demandas das famílias e da comunidade, construindo uma relação de 
corresponsabilidade pela educação de crianças e adolescentes, uma relação de integração, em que todos 
compreendam, com clareza, a relação de seus direitos e deveres. No Brasil, alguns documentos, como o 
Plano Nacional de Educação (PNE) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), sinalizam a 
importância e a necessidade do exercício da democracia pelas equipes diretivas/administrativas. Nesse 
contexto, por meio de observação e registros escritos realizados em duas unidades escolares, das redes 
públicas municipais do Rio de Janeiro e de Niterói, nós, professoras da educação básica, 
respectivamente da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, pudemos vivenciar e compartilhar, 
por meio deste trabalho, experiências em nossas instituições de ensino, que revelam os aspectos 
positivos de gestões que buscam democratizar suas ações no cotidiano pautando-se na comunicação 
efetiva e na escuta atenta. Com o objetivo de aprofundar a discussão e os conceitos, estabelecemos 
interlocução com algumas referências, como: Tiriba (2001), Reis (2013) e Brasil (1988; 1996).  As 
reflexões tecidas evidenciam que a participação das famílias e da comunidade no planejamento e 
execução de ações na escola contribuem para a construção de uma educação cidadã, que se dá por meio 
de valores democráticos, de participação e coletividade. 

Palavras-chave: Educação pública; gestão democrática; relação família x escola x comunidade. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo é parte dos estudos de uma pesquisa em andamento, cujo objetivo é analisar 

como se configura a atuação do diretor escolar na gestão da escola pública. Está fundamentado 

inicialmente em uma pesquisa bibliográfica, a partir da produção teórica existente sobre o tema em 

tela e que resultou na necessidade de compreender como o desenvolvimento do Estado neoliberal 

contribuiu para a criação de políticas públicas voltadas para a gestão escolar e, consequentemente, 

para a atuação do diretor. Tivemos na revisão da literatura um dos instrumentos que possibilitou o 

desvelamento dos aspectos que contribuíram para a atual configuração da escola pública, partindo 

do pressuposto de que a escola é o lócus onde o diretor desenvolve o seu fazer profissional. 

SEÇÕES DO TRABALHO 

Iniciamos o estudo conceituando o Estado a partir do entendimento de Mészáros (2003), que 

o define não apenas como uma superestrutura política e representativa do capital, mas também 

como uma força motriz, política e administrativa deste modelo de sociedade. Analisando o 

desenvolvimento do Estado a partir do capitalismo, destacamos a crise mundial que ocorreu em 

meados dos anos 70, a qual colocou em xeque a era de prosperidade que se iniciou após a Segunda 

Guerra Mundial. Fazendo uso das palavras de Hobsbawn (1995) era o fim da “era dourada” — 

período em que não só os países capitalistas desenvolvidos, mas o bloco socialista e parte do então 

chamado Terceiro Mundo alcançaram altíssimas taxas de crescimento.  

A partir da crise do capitalismo, instalou-se uma crise de legitimidade do Estado, onde seria 

necessário que houvesse uma redefinição do seu papel. Abrucio (1997) destacou quatro fatores 

sócio-econômicos que contribuíram fortemente para detonar a crise do Estado contemporâneo; crise 

econômica mundial iniciada em 1973, criando uma situação de ingovernabilidade: os governos 

estavam inaptos para resolver seus problemas e a globalização e todas as transformações 

tecnológicas que modificaram a lógica do setor produtivo e também afetaram o Estado. 

No Brasil, a reforma do Estado se deu a partir dos anos 90, materializada por meio do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE. Em estreita articulação às recomendações 

dos organismos internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

consubstanciado nas diretrizes fixadas no que ficou conhecido como Consenso de Washington. O 

PDRAE instituiu uma série de reformas na administração pública brasileira no sentido de alcançar a 
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racionalização e modernização do aparelho estatal introduzindo um novo modelo de gestão pública: 

a administração gerencial (GOMES 2018).  

 Na década de 1980, com a Constituição Federal – CF, em seu artigo 206, a escola pública 

passou a ter a perspectiva da gestão democrática, pois esta lei enunciou como um dos princípios 

básicos do ensino, “a gestão democrática do ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 2012, p. 

136), tendo sido referenciada também pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB n. 

9.394/1996. Embora a gestão democrática do ensino seja o modelo regulamentado por meio da 

legislação, para que as políticas de democratização da escola e da gestão sejam efetivadas, é preciso 

ter claro que uma lei ou uma norma somente será sustentada se ela estiver na intencionalidade das 

ações, na consciência e na prática dos sujeitos.  

Podemos então afirmar, de acordo com Lima Araújo (2012), que existem dois modelos de 

gestão escolar, com dois projetos bem definidos, com características que se afastam, confundem e 

por vezes se aproximam, a saber: uma perspectiva gerencial e uma democrática. Embora o modelo 

de gestão gerencial esteja voltado para consolidar a lógica mercadológica no âmbito educacional, 

focada em produtividade, otimização de recursos, premiação e atendimento de metas, a gestão 

democrática compreendida como um processo permanente, conforme evidencia Paro (2011), Santos 

(2018) e Souza (2007), deve nortear todas as relações que se estabelecem no cotidiano escolar.  

 Concordamos com Drabach (2013), quando relata que a existência de mecanismos como 

eleição de diretores, a construção coletiva do projeto pedagógico e o conselho escolar potencializam 

o desenvolvimento da gestão democrática na escola, como espaço para o diálogo, a participação, a 

expressão dos anseios da comunidade escolar. Sabemos, contudo, que por si só estes instrumentos 

não são capazes de garantir que a democracia aconteça, mas, tampouco sem eles a escola poderá 

desenvolver uma gestão democrática.  

Nesse sentido, Souza (2007) destaca que sendo o papel do diretor escolar de natureza 

político-pedagógica e operando na coordenação política da escola, a sua eleição para a função 

implica reconhecer que o seu trabalho é mais do que o de um burocrata, preocupado apenas com a 

dimensão técnica da função, mas de alguém comprometido com a comunidade escolar que pauta as 

suas decisões a partir dos interesses coletivos. O diretor deve ser o mediador para que na soma dos 

esforços, possa, com a comunidade, implantar e desenvolver práticas e ações que contribuam para 

as decisões coletivas que fortaleçam a participação efetiva da comunidade. 
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CONCLUSÕES 

 Essa análise inicial nos leva a constatar que o desenvolvimento do Estado neoliberal que se 

deu a partir da crise do capitalismo iniciada em 1973 acabou provocando profundas mudanças no 

interior do Estado, redefinindo o seu papel de provedor e protetor para regulador e fiscalizador. Para 

dar conta de dar respostas à crise e influenciado por organismos internacionais, surge um novo tipo 

de gestão da coisa pública, o gerencialismo. 

 No Brasil, o Estado neoliberal se estabelece a partir da reforma gerencial, que aconteceu nos 

anos 80 por meio do PDRAE, influenciando a gestão educacional imprimindo em suas estruturas 

dois tipos de gestão; a democrática, regulamentada por meio da CF e da LDB, e a gerencial que 

embora antagônica, seus princípios se confundem com os princípios da gestão democrática 

modelando as políticas públicas aos interesses do mercado. 

 A partir dessa realidade, o diretor da escola pública é caracterizado, ou como um agente de 

transformação, fazendo uso dos processos democráticos de gestão no interior da escola, ou como 

um agente de manutenção da lógica neoliberal por meio de técnicas gerenciais de gestão. O diretor 

que se propõe a utilizar em sua prática princípios da gestão democrática tem o desafio de lidar com 

as determinações do Estado e ao mesmo tempo viabilizar ações que permitam decisões coletivas e a 

participação como meios de efetivação da gestão escolar democrática. 
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Resumo 
este artigo é parte das pesquisas realizadas para a construção de uma tese de doutorado em andamento 
que tem como tema “O Diretor escolar na Gestão do Ensino Público” pela Universidade Federal do 
Pará e não conta com nenhum tipo de financiamento. O objetivo é analisar como se configura a 
atuação do diretor escolar na gestão da escola pública. A pesquisa está fundamentada inicialmente em 
uma pesquisa bibliográfica, a partir da produção teórica existente sobre o tema em tela e que resultou 
na necessidade de compreender como o desenvolvimento do Estado neoliberal contribuiu para a 
criação de políticas públicas voltadas para a gestão escolar e, consequentemente, para a atuação do 
diretor. Tivemos na revisão da literatura um dos instrumentos que possibilitou o desvelamento dos 
aspectos que contribuíram para a atual configuração da escola pública, partindo do pressuposto de que 
a escola é o lócus onde o diretor desenvolve o seu fazer profissional. O texto está organizado em dois 
tópicos. O primeiro faz referência ao desenvolvimento do Estado Neoliberal, destacando os elementos 
que contribuíram para a sua atual configuração e como se deu a transição do Estado provedor para o 
Estado regulador.  O segundo tópico procura demonstrar de que forma as políticas educacionais, com 
foco na gestão escolar, contribuíram para determinar a atuação do diretor escolar. Utilizando o cenário 
da reforma do Estado brasileiro, delineamos como se desenvolveu o modelo de gestão escolar 
democrático, sua base legal, as aproximações com o gerencialismo e como se dá a atuação do diretor 
escolar em meio a esse cenário. 

Palavras-chave: Políticas Educacionais. Gestão Democrática. Gestão Gerencial. 
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INTRODUÇÃO 

Historicamente, o papel do(a) supervisor(a) escolar se caracterizou pela necessidade de 

vigiar, controlar ou seja, supervisionar as ações da escola, de maneira à indicar aos pedagogos e 

demais educadores, o que está certo e o que está incorreto no cotidiano da prática pedagógica e 

administrativa. Santos (2012, p. 26), nos descreve que: 

No Brasil, a Supervisão Educacional chegou efetivamente ainda durante a Primeira 

República (1889-1930), com a denominação de Inspeção Escolar, destinada 

exclusivamente ao ensino primário, objetivando controlar e fiscalizar as ações dos 

professores sob o ponto de vista administrativo, interessando-se mais pelo 

cumprimento das leis de ensino, pelas condições físicas e estruturais dos prédios 

escolares, pela situação legal dos professores e pela realização de festejos de datas 

cívicas comemorativas do que pela melhoria do processo ensino-aprendizagem e da 

prática pedagógica dos docentes. Como se pode observar, a Inspeção Escolar aparece 

no contexto histórico brasileiro se configurando como a atividade educacional que 

envolve a avaliação do desenvolvimento do processo educativo na escola em 

determinadas instâncias. 

Considerado este histórico, passa-se a entender do por que, até a presente data, a visita de 

um supervisor escolar em uma unidade da rede pública de ensino no Brasil, ainda costuma causar 

algum desconforto a diretores de escola, coordenadores pedagógicos, professores e, em alguns 

casos, até mesmo para os alunos e alunas. 

Porém, com o passar do tempo, as ações deste profissional junto à realidade das escolas foi 

se alterando, como nos descreve Silva Junior (1997, p. 53): 

O supervisor/educador foi se dando conta de que a verdade não estava pronta e 

depositada em suas mãos para que ele a distribuísse aos professores que só poderiam 

conhecê-la por seu intermédio; o supervisor/educador foi descobrindo, tal como 

Guimarães Rosa, que “mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, 

aprende”; o supervisor/educador foi percebendo, enfim, que sua tarefa não era 

transmitir uma mensagem pronta e acabada, mas reunir os educadores para que eles 

pudessem elaborar sua própria mensagem e com ela tentar mudar para melhor a vida 

de todas as pessoas a quem a mensagem pudesse ser apresentada. 

Assim, diante desta alteração no que se refere às atividades profissionais dos Supervisores 

Escolares que passaram (ou estão passando!) de controladores/fiscalizadores a 

mediadores/colaboradores/incentivadores do que se passa, cotidianamente, nas unidades escolares, 
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é que o presente artigo objetiva descrever um pouco sobre um importante evento educacional, 

denominado I Seminário de Educação do setor Taipas, Rincão e Shangri-lá: por uma educação para 

todxs, integral, e pela diversidade, que aconteceu na cidade de São Paulo, no dia 28 de setembro de 

2019 e que mobilizou mais de 600 educadores da rede pública da maior cidade da América Latina. 

CARACTERÍSTICAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO 

Diferentemente de outros municípios do Estado de São Paulo, a capital paulistana possui sua 

rede própria de ensino desde 1956, quando ocorreu o rompimento de um convênio entre os 

governos estadual e municipal que culminou com a assinatura do decreto-lei nº 3.185, criando 

assim, o então ensino primário mantido e administrado pelo poder público municipal paulistano. A 

partir desta data, o que ocorre é que a rede municipal de ensino se expandiu e atualmente se 

caracteriza, segundo dados do Portal Escola Aberta, da Secretaria Municipal de Educação, como 

sendo responsável por: 379 (trezentos e setenta e nove) Centros de Educação Infantil Indiretos 

(prédios pertencem à Prefeitura e a gestão é terceirizada); 1.715 (um mil e setecentos e quinze) 

Centros de Educação Infantil conveniados (prédio e gestão terceirizados); 558 (quinhentos e 

cinquenta e oito) Escolas de Educação Infantil (EMEIs); 62 (sessenta e dois) Centros Municipais de 

Educação Infantil (CEMEIs) que atendem a faixa etária de zero a cinco anos; 545 (quinhentos e 

quarenta e cinco) Escolas de Ensino Fundamental (EMEFs); 8 (oito) escolas de ensino fundamental 

e médio (EMEFM) que juntas, atendem a mais de 900 mil alunos/alunas, dentre eles, crianças, 

adolescentes, jovens e adultos (incluindo-se, neste montante, as crianças atendidas em Centros de 

Educação Conveniadas, administração público-privada). Sendo necessário mais de 60 mil 

funcionários, para garantir o atendimento de toda esta rede. 

 Mesmo para aqueles e aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de visitar a cidade de 

São Paulo, é importante ressaltar que se trata da maior cidade da América Latina, de maneira que, 

uma das formas de tentar administrar uma cidade com tanta riqueza e também com tantos 

problemas, é a de regionalizar a administração, de maneira a tentar abarcar tamanha diversidade. No 

que se refere à educação, a Secretaria Municipal, possui atualmente 13 Diretorias Regionais de 

Educação (DREs), a saber: DRE Jaçanã/Tremembé; DRE Butantã; DRE Santo Amaro; DRE 

Campo Limpo; DRE São Miguel; DRE Guaianases; DRE Pirituba/Jaraguá; DRE Freguesia do Ó; 

DRE Capela do Socorro; DRE Itaquera; DRE Ipiranga; DRE Penha e DRE São Mateus. Cada uma 

dessas DREs possui um Diretor Regional de Ensino que coordena as atividades de sua Diretoria, 

com o apoio dos Supervisores Escolares e que, por sua vez, subdividem suas regiões em setores que 
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correspondem aos denominados Territórios Educativos que, na definição da Profa. Helena Singer, 

em entrevista ao repórter Pedro Ribeiro Nogueira do Portal Aprendiz do UOL, em 06/04/2015, 

trata-se de:  

um lugar que atende a quatro requisitos: possui um projeto educativo para o território 

criado pelas pessoas daquele espaço;  agrega escolas que reconhecem seu papel 

transformador e que entendem a cidade como espaço de aprendizado; multiplica as 

oportunidades educativas para todas as idades; articula diferentes setores – educação, 

saúde, cultura, assistência social – em prol do desenvolvimento local e dos indivíduos. 

(Fonte: https://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/04/06/territorios-educativos-como-

aprender-na-cidade/. Acesso em 01/02/2020.) 

Registra-se, portanto, que a divisão por setores regionais, dentro das Diretorias Regionais de 

Ensino do município de São Paulo, não se pauta apenas pela questão geográfica e/ou pela 

proximidade das unidades escolares, umas das outras. Sendo considerado também as características 

do território, com suas especificidades, demandas e potencialidades. Desta forma, destaca-se que 

neste artigo, passaremos a focar um dos setores que compõem a Diretoria Regional de Educação de 

Pirituba/Jaraguá e, mais especificamente, os bairros de Taipas, Rincão e Shangri-lá que se 

localizam na região noroeste da cidade de São Paulo e se caracterizam como bairros periféricos 

(distantes da região central da cidade). 

AÇÕES DA SUPERVISÃO ESCOLAR NO TERRITÓRIO: TAIPAS, RINCÃO E SHANGRI-LÁ 

 O território em questão é formado por 05 (cinco) Centros de Educação Infantil (CEIs) da 

administração municipal; 06 (seis) Escolas de Educação Infantil (EMEIs) e 11 (onze) Escolas de 

Ensino Fundamental (EMEFs). Para o acompanhamento dessas unidades, compôs-se no ano de 

2019, uma equipe formada por 07 (sete) Supervisores Escolares que, na busca de por em prática o 

exercício da mediação e o acompanhamento das ações pedagógicas e administrativas junto às essas 

unidades escolares, organizou reuniões mensais com representantes das equipes gestoras dessas 

escolas, sob o intuito de proporcionar formação e apoio pedagógico e administrativo buscando 

promover reconhecimento das ações individuais, dentro de cada unidade, mas também 

proporcionando a troca de experiências, de modo a fortalecer ações conjuntas que caracterizassem o 

fortalecimento do território educativo. Foi, portanto, em uma dessas reuniões mensais que surgiu a 

ideia de se realizar um seminário de educação, onde as atividades dos mais diferentes agentes da 

escola pudessem ser expostas publicamente, promovendo troca de experiências. Assim, para 
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garantir que tal organização fosse possível, montou-se uma comissão organizadora deste evento, 

com aproximadamente 15 integrantes, sendo cinco Supervisores Escolares. 

O SEMINÁRIO: UM EVENTO INESQUECÍVEL! 

O I Seminário de Educação do setor Taipas, Rincão e Shangri-lá: por uma educação para 

todxs, integral, e pela diversidade ocorreu em 28 de setembro de 2019, nos espaços do Centro 

Educacional Unificado do bairro de Perus (CEU PERUS), em São Paulo, SP.   

Para participar deste seminário os professores, os gestores e demais funcionários das 

escolas, de administração direta, dos setores que se reuniam periodicamente, receberam o convite e 

as informações em seus e-mails e também pelos representantes de suas equipes gestoras que, por 

sua vez, receberam as informações de seus respectivos Supervisores Escolares que incentivaram 

que cada escola apresentasse o máximo de trabalhos possíveis e o Seminário se consolidou da 

seguinte forma: 36 (trinta e seis) comunicações foram apresentadas em 18 salas temáticas; 08 (oito) 

oficinas aconteceram durante todo o dia; foram apresentadas 06 (seis) atrações culturais: coral, 

dança do ventre, ballet e ritmos, grupo de percussão, mala de histórias e apresentação circense.  

Foram também promovidas duas palestras, uma delas, tratou sobre a importância da Educação em 

Direitos Humanos na Educação Básica e foi proferida pela Profa. Dra. Ana Maria Dietrich, da 

Universidade Federal do ABC (UFABC) e, a outra, foi realizada pelo Prof. Dr. Euler Sandeville 

Júnior, da Universidade de São Paulo (USP) e tratou sobre os Territórios de Interesse Cultural e da 

Paisagem – TICPs. Durante o Seminário, estudantes do “Projeto Imprensa Jovem” de duas escolas 

de ensino fundamental fizeram a cobertura, registrando imagens em diversos espaços de 

apresentação de trabalhos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização de um Seminário de Educação em uma região periférica da cidade de São 

Paulo, sem o apoio direto da administração pública, não se trata de tarefa das mais tranquilas e 

fáceis, muitas foram as reuniões para a organização de tal evento, muitas as trocas de e-mails e de 

mensagens eletrônicas e, no dia do evento, acredita-se que nenhum membro da equipe organizadora 

tenha, de fato, conseguido dormir. Em parte por ansiedade, em parte pela preocupação de que tudo 

acontecesse como planejado. No entanto, o fato é que o I Seminário de Educação do setor Taipas, 

Rincão e Shangri-lá: por uma educação para todxs, integral, e pela diversidade, só pôde ocorrer, 

primeiramente, porque os Supervisores Escolares envolvidos conseguiram quebrar a barreira da 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1755 

fiscalização e assumir o papel de mediador/incentivador dentro de cada uma das unidades escolares 

envolvidas que, por sua vez, mostraram que produzem muitas atividades, promovendo 

conhecimento, participação, superação, quebrando estereótipos que valorizam a diversidade, lutam 

contra o preconceito racial, de gênero e buscam promover uma educação integral que segundo 

Cavaliere (2002), devem abranger: 

a) experiências diversificadas que envolvam aspectos cognitivos, morais, estéticos, 

políticos e práticos; b) permeabilidade aos fenômenos da vida pública que correm fora 

da escola; c) permeabilidade às injunções sócio comunitárias locais e específicas que 

afetam a população infantil da escola; d) estruturas e regras definidas de maneira a 

envolver o conjunto da escola, ensejando um funcionamento democraticamente 

sustentado; d) recepção de cada indivíduo em suas múltiplas dimensões psicológicas e 

sociais (p. 266). 

Eis, portanto, nas palavras de Paulo Freire (1981, p.79) o resumo do que este I Seminário de 

Educação representou: “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo”!  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Folder de divulgação do I Seminário de Educação do setor Taipas, Rincão e Shangri-lá 

Resumo 

Partindo da premissa de Paulo Freire de que “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”, o presente artigo se reporta à importância do 
papel dos Supervisores Escolares no cotidiano das escolas, incentivando e apoiando docentes, 
discentes, diretores e coordenadores pedagógicos, num processo que rompe com a figura desse 
profissional como tendo apenas o objetivo de fiscalizar, apontar erros e promover sanções, como há 
tempos atrás. Trata-se de um relato de experiência de um encontro setorial que aconteceu em setembro 
de 2019 e envolveu mais de 600 profissionais de educação da rede pública do município de São Paulo 
com apresentações culturais, relatos de experiências e palestras de convidados da Universidade Federal 
do ABC (UFABC), da Universidade de São Paulo (USP) e cujo ponto principal foram salas temáticas e 
oficinas em que os profissionais da própria rede: professores, coordenadores, diretores, assistentes de 
direção e auxiliares técnicos de educação (ATEs) puderam publicizar e compartilhar as atividades 
pedagógicas que corriqueiramente realizam em suas unidades escolares e que fazem a diferença na vida 
de inúmeras crianças, adolescentes, jovens e adultos que estudam na rede municipal da educação 
paulistana. Resgata-se inicialmente, as características históricas da Supervisão Escolar como sendo a de 
um profissional dotado do “poder” de controlar, fiscalizar e até mesmo punir aos demais profissionais 
que trabalham no interior da escola, quando as ações destes não atendem às expectativas 
administrativas pré-estabelecidas. Apresentam-se também as características gerais da rede municipal de 
ensino da cidade de São Paulo que completa, no ano de 2020, 64 anos de existência. Ao final, dá-se 
ênfase à organização do I Seminário de Educação do setor Taipas, Rincão e Shangri-lá: por uma educação para 
todxs, integral, e pela diversidade. 

Palavras-chave: Supervisão escolar; Seminário de educação; Educação Integral; Troca de experiências, 
Território educativo. 
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INTRODUÇÃO 

É sabido que um dos entraves da formação continuada de professores é a carga de trabalho 

que precisamos exercer para que consigamos manter-nos com dignidade numa sociedade que vem, 

através de suas políticas públicas, desqualificando o exercício do magistério. 

Esse quadro tem impactos, entre outros, sobre a saúde dos professores, sobre as reinvenções 

cotidianas da educação e na educação, sobre o acesso de professores aos cursos de graduação e pós-

graduação e, por conseguinte, na pesquisa em educação, ou pesquisa pedagógica. 

Este artigo/pôster tem por objetivo relatar o desdobramento das reflexões do Laboratório de 

Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação - LaPEADE –UFERJ/FE - 

acerca das dificuldades que nós professores encontramos para ingressar e permanecer em cursos de 

pós-graduação: a implementação do curso de especialização Construindo a Inclusão em Educação.  

Em certa medida, trata-se de um fragmento de autobiografia, uma vez que somos 

professores em exercício do curso de Pedagogia do Instituto Superior de Educação do Rio de 

Janeiro, cursamos o Doutorado no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e participamos da implementação desse curso. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Um dos impactos da dificuldade que encontramos em cursar e permanecer em cursos de 

pós-graduação é na pesquisa pedagógica. Esse impacto fortalece uma tradição que, segundo 

Masschelen e Simons (2014), busca obter a verdade, a partir de determinadas condições, internas e 

externas, buscando a aquisição de conhecimentos verdadeiros. Essas condições internas e externas 

(objetificações, neutralidades, fragmentações, hierarquias, critérios de seleções, auditorias, ou 

mesmo a gramática em que o conhecimento se fecha), podem dificultar o acesso de professores em 

exercício ao ambiente universitário. Ambiente esse compreendido como produtor de um 

conhecimento legitimado. 

Assombrando essa tradição, Masschelen e Simons (2014) identificam uma “tradição futura” 

(ainda fragmentada) que entende que o acesso à verdade requer a transformação do eu. Essa 

“tradição futura” apresenta três pontos que a distinguem da primeira tradição:  a mudança de uma 

condição de existência do pesquisador, a relação entre ética e verdade e a relação entre alguém que 

é dono de si e os demais. 
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De acordo com a segunda tradição, o ponto de partida da pesquisa pedagógica consiste em 

um mundo prático e em pedagogos (estudantes ou educadores) que querem colocar-se à prova e 

consideram que o cuidado de si próprio é a condição da ação pedagógica correta. (Masschelen e 

Simons, 2014, p.69) 

Mas como nós, pedagogos em exercício, podemos chegar ao ambiente promotor de 

conhecimento, a Universidade, para potencializarmos a nossa prática, se: 

1. os critérios de seleção para ingresso nos cursos de pós-graduação entenderem como 

negativa a limitação do tempo decorrente de fazermos parte dos cotidianos da 

Educação? 

2. os Programas de bolsa exigirem que abandonemos o nosso cotidiano para nos 

entendermos como pesquisadores? 

3. as linhas de pesquisa nos impuserem objetos de pesquisa que não nós mesmos em 

nosso cotidiano? 

É como professores em exercício e pesquisadores que entendemos os elementos 

dificultadores (mas não impedidores) acima, como um ranço do que Lather (2013) chamou de 

esforços para o disciplinamento da pesquisa. Esforços esses que acabam por contribuir com a 

governabilidade neoliberal (contra a qual muitos grupos de pesquisa acreditam se insurgir) e com a 

exclusão dos protagonistas do cotidiano da educação dos ambientes de pesquisa. 

É assim também que encontramos uma fissura, uma brecha, uma possibilidade: o 

Laboratório de Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação 

(LaPEADE), Laboratório de Pesquisa da Faculdade de educação da UFRJ que tem por objetivo  

“gerar, através de estudos, da execução e do acompanhamento de projetos, diretrizes e 

pensares a respeito de culturas, políticas e práticas inclusivas em instituições e 

sistemas educacionais, com vistas a minimizar e eliminar os processos de exclusão 

que neles se verifiquem.” (LaPEADE, on-line) 

Em coerência com seu objetivo, o Laboratório mantém-se aberto a múltiplos perfis de 

pesquisadores (professores, estudantes, funcionários, responsáveis por alunos, de diferentes 

segmentos e modalidades da educação). Essa multiplicidade está presente não só na constituição do 

LaPEADE, mas também na variedade de temas com os quais trabalhamos, sempre em função da 

inquietude trazida por quem se integra ao grupo (Deficiências, Sexualidades, Refúgio, 

Ludicidades...) 
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Nossos estudos convergem sempre para dois pontos:  

- a concepção de inclusão que nos é apresentada pela Coordenadora do Laboratório, Mônica 

Pereira dos Santos: inclusão como uma reação a um processo de exclusão. 

-a perspectiva analítica Omnilética, uma perspectiva analítica desenvolvida pela 

Coordenadora e que permanece em constante processo de recriação, muito em função das 

contribuições que cada integrante traz para o jogo de produção de sentidos e transformação de 

realidades. 

Santos (2008) reconhece, na sociedade em que vivemos, uma ordem social “(...)envolvida 

por uma lógica que determina a exclusão de alguns grupos para o beneficiamento de outros, em 

detrimento dos valores igualitários expressos em diversas declarações mundiais, como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. (SANTOS, 2008, p. 11) 

Desse modo, no LaPEADE, procuramos produzir conhecimentos que nos fortaleçam na luta 

pela garantia dos Direitos Humanos nos espaços em que atuamos. O próprio caráter democrático 

com que o Laboratório se constitui e integra seus participantes é em si uma expressão dessa luta. 

No LaPEADE, a perspectiva analítica Omnilética, rompe com os disciplinamentos do 

paradigma científico dominante ao assumir e trabalhar com a complementaridade de conceitos de 

bases epistemológicas distintas (a dialética lucacksiana e a complexidade moriniana). Talvez 

também por isso, a metodologia desenvolvida no LaPEADE possa ser compreendida como uma das 

mil metodologias minúsculas, que, segundo Lather (2013) desestabilizam a objetividade própria dos 

novos positivismos e passam a constituir um movimento de resistência da ética na pesquisa. 

De acordo com Santos (2013),  

A perspectiva omnilética não se resume a uma teoria: ela é um modo de 

explicar/conceber e ser ao mesmo tempo. Um conceito, portanto, de caráter tanto 

reflexivo e contemplativo quanto aplicativo às nossas práticas, ao nosso modo de ser. 

O termo omnilética foi criado por mim e é composto de três elementos morfológicos: 

o prefixo latino omni (tudo, todo), o radical grego lektos (variedade, diferença 

linguística, mas aqui enfatizando especialmente a variedade e a diferença) e o sufixo 

ico (concernente a). Resumidamente, omnilética significa uma maneira totalizante de 

compreender as diferenças como partes de um quadro maior, caracterizado por suas 

dimensões culturais, políticas e práticas em uma relação ao mesmo tempo complexa e 

dialética. (SANTOS, 2013, p.23) 
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Santos (2013) reforça a necessidade de compreensão de um fenômeno social em sua 

totalidade e complexidade, buscando mapear suas contradições entre as e nas dimensões para 

compreensão da vida humana, apresentadas por Booth e Ainscow (2011), culturas, políticas e 

práticas, tomando por empréstimo o conceito moderno de dialética e a complexidade moriniana. 

Sendo assim, a perspectiva analítica (a Omnilética) em constante recriação no LaPEADE se 

vale de cinco dimensões (Culturas, Políticas, Práticas, Dialética e Complexidade) para construir e 

transformar sentidos na dinâmica inclusão-exclusão como método analítico. 

Dentre os projetos de pesquisa que compõem o LaPEADE e aos quais ele se insere, 

atualmente, o que mais se destaca (pela sua extensão e alcance) é o OIIIPE - OBSERVATÓRIO 

INTERNACIONAL DE INCLUSÃO, INTERCULTURALIDADE E INOVAÇÃO 

PEDAGÓGICA, Formação de professores: inclusão, interculturalidade e inovação pedagógica em 

contextos internacionais de ensino superior.  

O OIIIIPE é um projeto de pesquisa investiga contradições e perspectivas emergentes 

em propostas e experiências de inclusão, interculturalidade e inovação pedagógica 

desenvolvidas na formação de educadores em universidades nacionais e 

internacionais, por meio de variadas metodologias e de subprojetos de pesquisa que 

vem sendo desenvolvidos colaborativamente pelas universidades de Brasil, Chile, 

Cabo Verde, Espanha, México e Portugal. (LaPEADE/FE/UFRJ, OIIIIPe, on-line) 

Dentre essas variadas metodologias, a Omnilética vem sendo difundida e recriada também 

nesse projeto internacional. 

Em sua apresentação, o OIIIIPe demonstra preocupação com o alto índice, no ensino 

superior, de exclusão e desconsideração dos aspectos específicos dos sujeitos que aprendem. 

(LaPEADE/FE/UFRJ, OIIIIPe, 2016, p.18) 

Nos últimos anos, temos constatado que a exclusão acontece no nível superior, de 

variadas (e muitas vezes, veladas) maneiras (SANTOS et al, 2007), entre diferentes 

atores (professores, servidores e alunos), gerando tensões entre os partícipes da 

instituição que podem constituir verdadeiras barreiras para que ela se desenvolva em 

direção a uma postura intercultural, pedagogicamente inovadora e de inclusão. 

(LaPEADE/FE/UFRJ, OIIIIPe, 2016, p.18) 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como desdobramento das reflexões do Projeto OIIIIPe, partindo das reflexões sobre a 

importância de considerarmos os aspectos específicos dos sujeitos que aprendem, entre o segundo 

semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019 , o LaPEADE promoveu um curso de 

especialização sobre Inclusão em Educação, voltado para Professores que se interessassem por dar 

continuidade a sua formação e a se potencializar na luta pela garantia dos Direitos Humanos nos 

espaços em que atuam. 

O desenho desse curso enfrentou o desafio de trabalhar a inclusão, sem cair nas armadilhas 

das exclusões que são próprias da configuração na qual o Ensino Superior no Brasil e a tradição 

dominante da Pesquisa Pedagógica se assentam.  

Foi assim que as questões iniciais desse artigo foram recolocadas para o projeto do curso: 

1 - Os critérios de seleção para ingresso no curso de pós-graduação entendem como negativa 

a limitação do tempo decorrente da ocupação do cotidiano dos professores? 

2 - Os Programas de bolsa exigem que os professores abandonem o seu cotidiano para se 

entenderem como pesquisadores? 

3 – O currículo do curso imporá aos professores objetos de pesquisa que não sejam suas 

próprias atuações dos professores em seus cotidianos? 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Refletindo sobre a primeira questão, que diz respeito à escassez de tempo que professores 

apresentam para se dedicarem à continuação de suas formações, foi definido o turno e a distribuição 

da carga horária do curso (turno da noite e duas vezes por semana – às segundas-feiras e quartas-

feiras), também foi colocado como pontuação positiva no processo de seleção dos cursistas sestar 

atuando como professor e reconhecer em seu cotidiano alguma situação emergente na dinâmica 

inclusão-exclusão. 

A segunda questão diz respeito aos recursos materiais para o acompanhamento do curso: o 

curso foi inteiramente gratuito, mas não foi contemplado por nenhum programa de bolsa de estudo, 

o que pode ter contribuído para que alguns cursistas evadissem. 

A terceira questão diz respeito à articulação entre o currículo do curso e a prática docente 

em que os professores estão inseridos. 
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Como fundamentação teórica básica, o curso se apoiou numa concepção de Inclusão que 

está além das questões associadas às deficiências e acessibilidades, para chegar a seguinte estrutura: 

UNIDADE I - 30h - Marcos históricos e teóricos da inclusão em educação, UNIDADE 2 - 90h - 

Incluindo todo(as) o(as) aluno(as): construindo o projeto vivencial, UNIDADE 3 - 150h - 

Apostando na diversidade: implementando o projeto vivencial, UNIDADE 4 - 60h – Interfaces: 

avaliando o projeto vivencial, UNIDADE 5 - 30h – Métodos e técnicas de pesquisa. 

Como avaliação, os cursistas tiveram que construir, implementar e avaliar um “Projeto 

Vivencial” – adaptação do modelo de Projeto do Programa Nacional Escola de Gestores, que 

fomenta a experiência prática de inclusão (projeto de intervenção) no ambiente em que atua. O 

resultado dessa experiência foi registrado por cada cursista em um artigo que funcionou como 

trabalho de Conclusão de Curso. 

Hoje estamos em fase de produção de um livro com 33 artigos sobre os mais variados 

movimentos de inclusão em educação. 

CONCLUSÕES 

Com nossa experiência, concluímos que: 

- os disciplinamentos da pesquisa em educação, de fato, dificultam o acesso e a permanência 

de “professores em exercício” nos cursos de pós-graduação; 

- há brechas, como o LaPEADE, para que novas metodologias de pesquisa em educação 

sejam produzidas com a colaboração de professores; 

- há demanda para curso de formação continuada de professores, se esses cursos 

considerarem as especificidades da vida dos professores. 

Acima de tudo, a nossa conclusão é de que a presença dos professores em exercício nas 

universidades transforma o cotidiano do qual esses professores fazem parte e transforma também a 

produção científica no campo da educação. Evoé trinta e três escritores do nosso futuro livro. 
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Resumo 

Este artigo/pôster tem por objetivo relatar o desdobramento das reflexões do Laboratório de Pesquisa, 
Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação - LaPEADE –UFERJ/FE - acerca das 
dificuldades que nós professores encontramos para ingressar e permanecer em cursos de pós-
graduação: a implementação do curso de especialização Construindo a Inclusão em Educação. Em 
certa medida, trata-se de um fragmento de autobiografia apoiado em revisão bibliográfica, uma vez que 
somos professores em exercício do curso de Pedagogia do Instituto Superior de Educação do Rio de 
Janeiro, cursamos o Doutorado no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e participamos da implementação desse curso. O curso, voltado 
preferencialmente para professores em exercício que reconhecem uma situação de exclusão no 
cotidiano do qual fazem parte,  parte da concepção de inclusão como uma reação a um processo de 
exclusão e propõe a construção , implementação e avaliação de um Projeto Vivencial. A produção de 
artigos sobre esses projetos vivenciais nos leva à conclusão de que os disciplinamentos da pesquisa em 
educação, de fato, dificultam o acesso e a permanência de “professores em exercício” nos cursos de 
pós-graduação; mas há brechas, como o LaPEADE, para que novas metodologias de pesquisa em 
educação sejam produzidas com a colaboração de professores; há demanda para curso de formação 
continuada de professores, se esses cursos considerarem as especificidades da vida dos professores. 
Enfim, a presença dos “professores em exercício” nas universidades transforma o cotidiano do qual 
esses professores fazem parte e transforma também a produção científica no campo da educação. 

Palavras-chave: Pesquisa em Educação; Formação Continuada; Inclusão; Omnilética; Cotidiano. 
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CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS: UM CONVITE COLETIVO AO DEBATE.  

Cunha (2016) nos traz em sua obra intitulada O Projeto Reacionário da Educação uma 

complexa análise que relaciona elementos culturais fundamentais para a discussão e compreensão 

da constituição dos projetos para a educação em curso e de sua importância para determinados 

grupos, sobretudo os hegemônicos. Sem intencionar esgotar este assunto nestas breves linhas, 

propomos neste trabalho discutir sobre uma das dimensões deste projeto reacionário, o Movimento 

Escola sem partido, problematizando seu dimensionamento quanto à relação com a autonomia 

docente, com a perspectiva de uma educação emancipatória, democrática, laica e de direito. 

Buscaremos também ressaltar a dimensão política como intrínseca do fazer pedagógico. 

Compreendemos como necessário e urgente o debate para o enfrentamento deste movimento entre 

os pares e espaços educativos a fim de fortalecermos e defendermos uma perspectiva de educação 

emancipatória e democrática. 

O PROJETO REACIONÁRIO DE EDUCAÇÃO E O MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO 

O Movimento Escola sem Partido foi motivado pelo responsável de uma estudante do 

ensino fundamental que relatou ao pai que, em uma aula de história seu professor fez uma 

comparação entre Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, a São Francisco de 

Assis, Santo da Religião Católica. O pai da estudante se indignou e criou, em 2004, de acordo com 

acordo com Silva (2018, p.97) o movimento autointitulado escola sem partido. O pai da estudante 

criou uma página na internet e aos poucos foi ganhando outros pais como adeptos, nascendo assim 

o Movimento Escola sem Partido (MESP) contra o que ele denominou “doutrinação esquerdista” e 

hoje, com mais amplitude, adeptos e disseminação nas redes sociais, representa, em seus 

pressupostos, uma ameaça à autonomia docente, no sentido de uma pedagogia do medo e da 

violência, conforme nos aponta Frigotto: 

A manutenção de um sistema social, cada vez mais desigual e excludente, no plano 

mundial, em nome de salvaguardar o lucro de minorias, só pode sustentar-se pela 

manipulação ideológica das massas pelo monopólio da mídia empresarial e pela 

pedagogia do medo e da violência. (2017, p.24) 

Ressaltamos que a discussão em torno do Movimento Escola sem Partido (MESP) precisa 

estar inserida em uma lógica de tessitura da sociedade na atualidade engendrada em redes 

complexas de disputas pela manutenção do sistema social, cujas relações estão sendo construídas 
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cada vez mais acentuada em seus aspectos desigual e excludente, conforme nos afirmou Frigotto, e 

também dos movimentos de discussão e resistência a tais representações. 

Para Frigotto (2016), chegamos ao final do século XX com uma situação paradoxal, estamos 

em um cenário onde, de um lado percebemos, cada vez mais presentes as condições brutais e as 

contradições violentas do capital presentes em escala global; e do outro, diante de um pensamento 

conservador que querem fazer crer que o capitalismo é eterno, impondo uma razão única – a razão 

do capital, frente aos horizontes ético-político.  

Frigotto (ibid) destaca que as ciências sociais e humanas estão enfrentando um desafio no 

seu interior e no campo educativo para o que ele denominou de metabolismo do capital destacando 

suas graves consequências para a humanidade e para a civilização no sentido da garantia de 

condições mínimas para a existência desta sociedade.  Em face de tais mudanças e da dificuldade de 

apreender a materialidade das mediações e de nova sociabilidade do capital os referenciais teóricos 

se encontram em crise sem precedentes, das relações sociais capitalistas de fim de século.  

De acordo com o autor o capital está em crise, contudo esta crise não significa seu fim, pois 

os pressupostos funcionalistas, positivistas, que fundamentam o capitalismo permanecem, trazendo 

imbricados neste metabolismo complexas e acentuadas mudanças no mundo do trabalho em nossa 

sociedade capitalista.  

Frigotto (ibid) defende a concepção ontológica do materialismo histórico como a única 

capaz de ir a fundo na construção histórica, na condição humana, revelando a natureza antissocial e 

anti-humana das relações sociais capitalistas. 

Compreendemos desta forma, toda a complexidade das redes de construção de uma 

sociedade cujas forças ideológicas disputam a construção de um pensamento conservador, onde o 

MESP respalda e fundamenta a difusão de um discurso que sustenta uma lógica de ataque ao fazer 

pedagógico, de ataque a uma visão da educação pública como um espaço de construção de um saber 

emancipatório e democrático. 

De acordo com Luiz Antonio Cunha (2016) estamos enfrentando tensões que envolvem a 

disputa pela instituição de um Projeto de Educação Reacionário representando a necessidade de 

manutenção das forças hegemônicas, políticas, midiáticas e jurídicas. Conforme Cunha: 

As culturas estão articuladas num sistema hierarquizado, com dominantes e 

dominadas. A dominante é a que corresponde, de modo mais completo, aos interesses 

objetivos (materiais e simbólicos) dos grupos ou classes dominantes nessa sociedade. 

Justamente pelo fato de serem dominadas, as culturas dominadas tendem a transmitir o 
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domínio da cultura dominante, razão pela qual elas contribuem para a reprodução 

dessa sociedade hierarquizada. Assim, falar da cultura, só mesmo com uma licença 

sociológica. Quando falo, então, de secularização da cultura, refiro-me à da cultura 

dominante, antes de tudo. E, também, à reprodução desse elemento pelas culturas 

dominadas. (2016, p.2) 

Consideramos o MESP, gestado em 2004, sob a égide de representar uma crítica ao papel do 

professor enquanto “doutrinador” e da influência decisiva da família, a partir de um modelo 

patriarcal e cristão, na interferência e controle da autonomia do fazer pedagógico deste docente, que 

deveria compreender sua prática em uma suposta neutralidade.  

Sobre esta “suposta neutralidade de uma escola sem partido” Gadotti nos afirma: 

Essa escola “sem”, é também uma escola “com”, uma escola com propósitos bem 

definidos: ela se propõe a formar uma massa de indivíduos para aceitar, 

indiferentemente, políticas antissociais de um governo usurpador. Essa política se 

baseia numa cultura da indiferença, individualista, quando não fascista, em relação à 

pobreza, Em relação aos “de baixo”, como dizia Florestan Fernandes. Na formação 

política há uma cultura da indiferença e uma cultura de compromisso com os mais 

empobrecidos. A primeira cultura forma a massa desorganizada a ser manipulada 

politicamente pela mídia fascista e golpista; a segunda cultura forma o povo 

consciente e organizado que luta pelos seus direitos. (2016, p.150) 

Gadotti nos traz duas dimensões culturais com relação à percepção de uma formação 

política, uma: indiferente com os mais empobrecidos e outra que traz um compromisso com os mais 

empobrecidos. Esta última dimensão nos interessa, pois entendemos que a desigualdade é uma das 

questões centrais com as quais a educação crítica, conscientizadora, cuja formação política do 

educador se faz fundamental para sua superação, transformação.  

EDUCAÇÃO COMO UM ATO POLÍTICO: FORTALECENDO UMA PERSPECTIVA DE 

RESISTÊNCIA E ENFRENTAMENTO AS AÇÕES ANTIDEMOCRÁTICAS EM CURSO 

 Na verdade, não me é possível separar o que há em mim de profissional do que venho 

sendo como homem. Do que estava sendo como menino no Recife, nascido na década 

de 20, em família de classe média, acossada pela crise de 29. Menino cedo desafiado 

pelas injustiças sociais como cedo tomando-se de raiva contra preconceitos raciais e 

de classe a que juntaria mais tarde outra raiva, a raiva dos preconceitos em torno do 

sexo e da mulher. (FREIRE, 2018, sem paginação) 
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Paulo Freire nos convida a pensar a relação indissociável de nossa condição humana para 

nossa atuação enquanto docente. Por meio da narrativa de seu processo formativo, contrapomos a 

perspectiva defendida de neutralidade política veiculada pelo MESP. E buscaremos dialogar na 

contramão desta perspectiva. Para Freire: 

 (...) Não é possível entender-me apenas como classe, ou como raça, ou como sexo, 

mas, por outro lado, minha posição de classe, a cor da minha pele e o sexo com que 

cheguei ao mundo não podem ser esquecidos na análise que faço, do que penso, do 

que digo. Como pode ser esquecida a experiência social de que participo, minha 

formação, minhas crenças, minha cultura, minha opção política, minha esperança. 

(2018, sem paginação) 

Em diálogo com Freire (2005) defendemos e acreditamos que o processo educativo se dá a 

partir da investigação temática, da construção coletiva de uma consciência da realidade e da 

autoconsciência para libertação, tecida na reciprocidade da ação do povo pensar o próprio povo, e é 

neste processo de pensar que se torna possível a práxis, construída por meio do diálogo com seu 

semelhante, afinal para Freire, educar é um ato político. 

Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se engajam na 

luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando, assim, 

sua “convivência” com o regime opressor. Se esta descoberta não pode ser feita em 

nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental é que esta 

ação não se cinja a mero ativismo, mas esteja associada a sério empenho de reflexão, 

para que seja práxis. (FREIRE, 2005, p.58-59) 

Desta forma, é possível considerar o Projeto Escola sem Partido como uma representação de 

educação que dialoga com o que Freire conceituou como uma educação antidialógica, bancária, 

esvaziada de sentidos (FREIRE,2005), reproduzida, se fazendo crer que nesta atividade educativa 

não existe nenhuma interferência do educador. Mais uma vez a opressão se manifesta como forma 

de silenciar, de alienar, de afastar os educadores de seus processos educativos, formativos, 

identitários, autoral, conscientes, e da prática da educação como uma prática libertadora, superando 

as limitações impostas pelo modo de produção capitalista e as condições materiais e existenciais 

impostas por ele. 

Para Freire (2005), o homem, oprimido pelas condições existenciais inerentes ao modo 

capitalista de produção da existência, precisa, consciente desta condição materializada, revelar, por 

meio dos aspectos totalizantes os elementos que determinam estas categorias de opressão. Revelar 
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tais elementos é um dos grandes desafios da educação, que se quer práxis, que se quer política, que 

se quer humanizadora e conscientizadora. 

Entendemos que esta perspectiva de educação defendida por Freire e tantos outros está 

sendo ameaçada por projetos como o MESP. E por esta razão, a compreensão de que, com isto, 

estamos atingindo um tipo de escola, um tipo de formação educacional, um tipo de projeto de 

sociedade construída em parâmetros mais dialógicos e democráticos. 

Para Gadotti (2016): 

Tivemos muitas conquistas nessas últimas décadas, mas, no campo da educação, não 

conseguimos construir uma cultura democrática, cidadã, de solidariedade, de 

companheirismo e de compromisso com a transformação social. Entendemos que 

houve um sério descuido com a formação política e isso abriu espaço para o que 

estamos presenciando nesses anos mais recentes: a manipulação que incute a 

intolerância e o ódio. Perigosamente, agora, estamos convivendo, também, com a 

“cultura da delação”. A delação é premiada, inclusive na escola. Ignoramos a 

necessidade de formação para uma cultura cidadã, de uma formação como cultura de 

compromissos. (p.151) (grifos meus) 

Entendemos aqui que a cultura de compromissos, como já mencionado anteriormente, se 

refere ao compromisso com os mais empobrecidos, que em geral na cultura do capitalismo são os 

excluídos, marginalizados e explorados. Mais uma vez defendemos que, neste sentido, educar, 

segundo Freire é um ato político.  

A função docente no ato de ensinar tem implícito o ato de educar”. É o ato de educar, 

como mediação complexa da formação humana, que é alvo do conservadorismo das 

elites empresariais e de grupos político-religioso por intermédio de seus intelectuais e 

parlamentares comprometidos com o atraso em termos inquisitoriais: “A pedagogia da 

confiança e o diálogo crítico são substituídos pelo estabelecimento de uma nova 

função: estimular os alunos e seus pais a se tornarem delatores”. Isto porque incomoda 

aos setores conservadores do país que o ato de educar seja um “confronto de visões de 

mundo, de concepções científicas e de métodos pedagógicos, desenvolver a 

capacidade de ler criticamente a realidade e constituírem-se sujeitos autônomos”. 

(CIAVATTA, 2017, p.8) 

Se pensarmos em um fazer, aqui tratado mais especificamente do fazer educacional, 

pedagógico, docente, e realmente acreditarmos ser possível apartar a relação política do ato 

educativo estaremos, com isso, negando a educação ontologicamente em seu sentido transformador, 
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democrático. Estaríamos também aprisionando o docente em um lugar que não lhe foi concebido. 

Estaríamos aprisionando o ser humano em algum lugar que lhe seja estranho, alheio, externo, cuja 

sua atividade identitária, autônoma e criativa se resuma apenas em um ato executor, técnico, 

reprodutor, executor, vazio de sentidos e significados.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

O termo político aqui utilizado não está sendo associado a questões partidárias, mas sim a 

uma percepção mais ampla articulada ao bem comum, à construção da própria sociedade em seus 

pressupostos sociais, nas construções coletivas sobre os caminhos a serem trilhados para um projeto 

de sociedade mais democrática.  

Diante das colocações feitas, é possível compreendermos a desqualificação e ataques a 

Paulo Freire e sua obra pelos idealizadores e defensores do MESP, pois o legado de Freire, o 

conjunto de sua obra, escrita a partir de uma amorosidade e respeito pelo humano, é um poderoso 

instrumento de tomada de consciência, uma possibilidade de problematizarmos o mundo 

compreendendo nosso lugar no mesmo, nosso fazer, nosso compromisso com a liberdade, com a 

emancipação, com a prática repleta de sentidos e com nossa coletividade.  
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Resumo 

Pensar a Educação Pública na atualidade é pensar um processo de construção histórica que nos revela 
disputas, desafios e tensões, resistências e ataques que tem se recrudescido, sobretudo nos últimos anos 
em razão de um Projeto Reacionário de Educação conforme nos apresenta Cunha, que se manifesta em suas 
instâncias ideológicas e midiáticas. Como um dos aspectos do referido projeto destacamos o Movimento 
Escola Sem Partido cujas tessituras se dão de forma complexa. Como desdobramento da pesquisa de 
doutorado em andamento, interessa-nos refletir, entre pares, a dimensão do Movimento Escola sem 
Partido e do ataque que este projeto representa à autonomia da educação pública, a autonomia do fazer 
pedagógico, trazendo uma discussão sobre a construção em curso de um projeto reacionário de 
educação que representa um retrocesso no fazer pedagógico ao se defender uma suposta neutralidade 
na prática educativa. Consideramos que tal perspectiva, sob novas bases de tessitura ideológica, 
midiática e jurídica recuperam pressupostos legados da modernidade, sobretudo com relação à visão do 
fazer pedagógico como um ato esvaziado de sentidos, dissociando quem planeja de quem executa, 
tornando o ato de educar como um ato mecânico, compreendido em uma suposta neutralidade, 
fragmentado, e distanciado e alienado dos sujeitos e profissionais da educação. Em contraponto a esta 
perspectiva, trazemos o debate acerca da dimensão política do fazer pedagógico, considerando-o um 
ato político como nos legou Freire. Por meio da compreensão desta percepção como necessária e 
fundamental no processo educativo, na construção da relação dialética entre teoria e prática e na 
compreensão crítica da sociedade na qual estamos inseridos, defendemos o enfrentamento deste debate 
junto aos pares no sentido de proporcionarmos um fortalecimento coletivo frente aos ataques sofridos 
nos tempos atuais.  

Palavras-chave: Educação como ato Político, Movimento Escola sem Partido, Democracia. 
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INTRODUÇÃO 

O fracasso escolar é um tema presente nas pesquisas referentes à educação. Nestas, são 

abordados temas que envolvem a escola pública, os alunos com dificuldade no processo de 

escolarização, o professor, a relação família e escola, políticas públicas e também a presença na 

educação, da psicologia e da área médica. Segundo Charlot: 

A questão do fracasso escolar remete para muitos debates: sobre aprendizado, 

obviamente, mas também sobre eficácia dos docentes, sobre serviço público, sobre 

igualdade das “chances”, sobre recursos que o país deve investir em seu sistema 

educativo, sobre a “crise”, sobre os modos de vida e o trabalho da sociedade de 

amanhã, sobre as formas de cidadania, etc. (2000, p.14) 

Com a intenção de refletir sobre estes múltiplos debates e fazer um levantamento dos 

objetos de estudos destas pesquisas, este trabalho objetiva apresentar uma pesquisa bibliográfica 

realizada em periódicos científicos, tendo como tema a “A produção do fracasso escolar”, e como 

referência a autora Maria Helena Souza Patto.  

Ao abordar o tema fracasso escolar, Patto (2015) nos mostra que este é um tema que vem 

sendo constituído ao longo da história, sendo apresentados diferentes discursos para justificar as 

causas das dificuldades no processo de escolarização de crianças e jovens de classe baixa. Desse 

modo, a pesquisa em periódicos sobre as produções referentes a esta temática, se mostra de bastante 

relevância para entender o modo de pensar acerca do processo de escolarização, assim como 

discorre Patto: 

As ideias atualmente em vigor no Brasil a respeito das dificuldades de aprendizagem 

escolar - dificuldades que, todos sabemos, se manifestam predominantemente entre 

crianças provenientes dos segmentos mais empobrecidos da população – têm uma 

história. Quando tentamos reconstitui-las percebemos rapidamente que para entender 

o modo de pensar as coisas referentes à escolaridade vigente entre nós precisamos 

entender o modo dominante de pensá-las [...] (1990, p. 9) 

Sobre o tipo de estudo realizado, entende-se que a pesquisa bibliográfica possibilita desvelar 

e revelar o pensamento e ideias que possam se encontrar seguindo uma mesma vertente ou 

tendência, buscando assim confrontar os resultados apresentados, de forma mais contundente, 

evitando os desencontros com a realidade social esclarecendo seus processos constitutivos na 

materialidade. Assim, considerando as contribuições de Severino, a pesquisa bibliográfica é: 
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[...] aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 

anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se 

dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente 

registrados. (2013, p. 95). 

 Nesta pesquisa, como fontes bibliográficas, foram adotados periódicos científicos nacionais 

relacionados com o tema educação. Para a pesquisa, teve-se como referência as orientações de Lima 

e Mioto (2007) que afirmam que para a coleta de dados é necessário a escolha de critérios que 

delimitam o universo de estudo, sendo necessário definir: a) o parâmetro temático; b) o parâmetro 

linguístico; c) as principais fontes; d) parâmetro cronológico. Segundo Lima e Mioto: 

No caso da pesquisa bibliográfica, a leitura apresenta-se como a principal técnica, pois 

é através dela que se pode identificar as informações e os dados contidos no material 

selecionado, bem como verificar as relações existentes entre eles de modo a analisar a 

sua consistência (2007, p. 41). 

Como termos de busca para selecionar os resumos nos periódicos, utilizou-se o nome da 

autora Maria Helena Souza Patto e os termos “fracasso and escola” e “educação and fracasso 

escolar”. Esta seleção aconteceu através de leitura de “reconhecimento do material bibliográfico”, 

onde foram selecionados vinte e dois resumos que apresentavam informações referentes ao tema e a 

autora de referência. Outro critério para a seleção, foi o recorte temporal de dez anos, sendo 

selecionados artigos publicados entre 2009 e 2019. Os resumos selecionados são dos seguintes 

periódicos: Inter-Ação (UFG), Educação e Pesquisa (USP), Entreideias (UFBA), Psicologia 

Escolar e Educacional (ABRAPEE) e Perspectiva (UFSC). 

Em outro momento, realizou-se “leituras seletivas”, para escolher os temas com maior 

aproximação com a pesquisa da Patto, restando apenas quinze resumos. Criou-se roteiros de leitura 

e análises para a identificação e o levantamento dos principais aspectos encontrados, como: tema 

principal, objetivo(s), autores citados, referencial teórico, tipo de pesquisa e resultados alcançados. 

Sobre os termos de busca adotados e a quantidade de resumos encontrados, houve uma 

variação de acordo com cada periódico. Na revista Inter-Ação (UFG), com o termo de busca 

“fracasso and escola”, foram encontrados dois resumos, sendo apenas um relacionado com o tema e 

os critérios da pesquisa, o outro resumo refere-se à organização da rotina na educação infantil. Na 

revista Educação e Pesquisa (USP), foram encontrados resumos através de diferentes termos de 

busca. Com o termo “fracasso escolar”, obteve-se cinco resumos, onde apenas dois estavam de 

acordo com os critérios da pesquisa. Usando o termo “fracasso escolar and Maria Helena Souza 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1776 

Patto”, encontrou-se oito artigos, sendo que, dois já haviam sido selecionados através do outro 

termo de busca, sendo escolhidos apenas dois. 

Outro periódico pesquisado foi a revista Entreideias (UFBA), com termo de busca “fracasso 

escolar”, obteve-se seis artigos, dentre estes apenas três relacionavam com as categorias 

preestabelecidas. Na revista Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE), foram localizados com 

o termo “educação and fracasso escolar” quinze resumos, destes foram selecionados inicialmente 

nove e depois escolhidos seis que apresentavam maior proximidade com o tema e a autora Maria 

Helena Souza Patto. No periódico da revista Perspectiva (UFSC), foram encontrados quatro 

resumos, três não estavam dentro do recorte temporal, restando apenas um que foi selecionado. 

PERCEPÇÕES A PARTIR DA ANÁLISE DOS RESUMOS 

Ao analisar os resumos, foi possível observar que todos eles apresentam como tema assuntos 

referentes à educação e que alguns deles são da área da psicologia. Ao examiná-los nota-se que 

muitos destes estudos foram realizados em escolas públicas, com alunos, pais ou com profissionais, 

como professores e psicólogos, que estão intimamente ligados com as escolas. Dos quinze resumos 

selecionados, sete dissertam sobre a escola pública ou alguma questão associada a ela. Os outros 

oito, não falam da escola pública especificamente, mas apresentam outras questões relacionadas 

com a escola ou com a educação. 

Foi perceptível na pesquisa a identificação de alguns agrupamentos temáticos. A 

medicalização da educação, por exemplo, pode ser identificada em quatro pesquisas (ANTONELI e 

GARCIA, 2018; RIBEIRO, 2014; SIGNOR, BERBERIAN, e SANTANA, 2017; TELES, FREIRE 

e OLIVEIRA, 2018), sendo possível fazer relação com o que trata a autora Meira (2012), em seu 

artigo sobre o crescente processo de medicalização no campo da educação. Conforme explica a 

autora: “[...] entendemos por medicalização o processo por meio do qual são deslocados para o 

campo médico problemas que fazem parte do cotidiano dos indivíduos” (2012, p. 136). Observa-se 

que os resumos apresentam reflexões sobre a questão da medicalização como possibilidade de 

solução para o fracasso escolar de alguns estudantes. A temática a respeito das concepções e 

sentidos atribuídos por profissionais, como professores e psicólogos, acerca da queixa escolar, 

destacou-se em dois resumos (SCHWEITZER e SOUZA, 2018; VIEGAS, 2016), formando outro 

agrupamento. No que se refere às classes de aceleração, classes especiais e a relação com a 

progressão continuada de alunos com histórico de fracasso escolar, detectou-se quatro resumos 

(BAHIA, 2009; PEZZI e MARIN, 2016; SCHERMACK e SANT´ANA, 2018; VIEGAS, 2015). 
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Os demais temas explicitados nos resumos foram sobre a correlação entre formação de 

professores e a qualidade do ensino público, ensino superior à distância, o significado atribuído ao 

termo fracasso escolar e relações entre reprovação escolar, percepções da escola e expectativa de 

futuro, formando assim um agrupamento denominado “outros” (LOUREIRO, 2018; NUNES et al., 

2014; OLIVEIRA, BRAGAGNOLO e SOUZA, 2014; PATTO, 2013; POZZOBON, 

MAHENDRA, e MARIN, 2017). O termo fracasso escolar foi encontrado como palavra-chave em 

dez dos quinze resumos, apontando sua relevância.  

CONCLUSÕES 

Partindo dos resultados alcançados e do objetivo inicial deste trabalho, é possível estabelecer 

uma ligação muito próxima da psicologia e da medicalização como soluções para os diversos 

fatores indicados como explicação para o fracasso escolar. Percebe-se, pelos artigos encontrados, 

que há uma preocupação com a busca por respostas e por soluções às dificuldades no processo de 

escolarização dos estudantes no contexto das escolas públicas no Brasil. 

Assim, foi possível apreender que as diversas causas do fracasso escolar têm sido tratadas 

em diferentes vertentes e espaços, onde a prioridade é pensar o estudante como indivíduo social que 

tem em seu contexto muitos fatores que corroboram com as dificuldades no processo de 

escolarização. Estas observações são encontradas na obra de Patto (2015), sendo nomeadas como 

“discurso fraturado” as justificativas atribuídas ao “fracasso escolar”. Em uma destas explicações, 

as dificuldades de escolarização estão intimamente ligadas às classes menos favorecidas, aos 

moradores dos setores rurais, dos estudantes oriundos das periferias, explicado como resultado de 

uma “carência cultural”. O que neste trabalho foi contradito pela pesquisa, pois diversas são as 

explicações para o fracasso escolar, que vão além do fato “carência cultural”. 

Outra percepção, refere-se à necessidade de continuidade nos processos da pesquisa, para 

alcance de teorias fundantes que contribuam substancialmente, para superação dos índices de 

fracasso escolar nas redes públicas, e de um trabalho científico como uma condição estruturante 

para a qualidade real dos fatos analisados sob uma ótica não determinante ou estatística, onde a lupa 

utilizada para desvelar a verdade apresentada, é a pesquisa qualitativa. 

Desse modo, pode-se dizer que as contribuições foram ímpares para a formação do olhar 

atento ao que é preciso captar nos resumos referentes ao tema e a relação destes com os estudos da 

Patto, o que contribui para a constituição de um novo pensamento referente ao fracasso escolar. De 

acordo com a autora: “As ideias tolerantes são passivas e por isso historicamente ineficazes” (2015, 
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p. 367). Assim, é possível afirmar que a pesquisa apresenta uma reflexão, comumente com os 

resumos encontrados, exaltando a necessidade de mudança no pensamento para que se possa influir 

positivamente para alteração da realidade. 

 Desse modo, considerando a elevada importância que os participantes desta pesquisa, 

construtores deste documento, destinam a formação, os momentos de análise e construção a partir 

do material escolhido acarretará em cada qual uma contribuição singular. Deste modo, conclui-se 

que os estudos sobre o fracasso escolar continuam sendo de total relevância para os educadores e 

educadoras atuantes na educação, conforme destaca Patto. Infere-se que, somente com uma 

mudança nos “preconceitos” que foram constituídos historicamente sob a escola pública, é que será 

possível vislumbrar uma educação de qualidade para todos educandos.   
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Resumo  

O presente trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica realizada em periódicos científicos online 
relacionados com o tema educação, onde o objeto é a “A Produção do Fracasso Escolar” e a referência 
teórica é a autora Maria Helena Souza Patto. A temática foi escolhida por sua relevância e por se tratar 
de uma realidade presente no processo de escolarização brasileiro, onde compreende-se que as 
explicações sobre o fracasso escolar, e suas causas, vêm sendo pesquisadas e construídas ao longo do 
tempo e que isto é muito importante para sua superação. A escolha da autora se dá por suas 
importantes contribuições e por ser referência nos estudos sobre fracasso escolar. Diante desse 
contexto, o objetivo é compreender, a partir dos trabalhos publicados em periódicos científicos 
nacionais, como o tema fracasso escolar está sendo abordado dentro do processo de escolarização 
brasileiro e também como tem sido discutida as causas das dificuldades de aprendizagem de crianças e 
jovens.  A partir do estudo, foi possível a identificação de alguns agrupamentos temáticos nas 
publicações, onde fica perceptível a presença da psicologia e da medicalização como soluções para as 
questões relacionadas ao fracasso escolar. Observou-se também, que a escola pública está presente 
como campo de pesquisa e seus alunos e professores como participantes na maioria dos trabalhos, 
sendo permitido constatar que há nos estudos uma busca por respostas e por soluções das dificuldades 
presentes no processo de escolarização de estudantes no contexto das escolas públicas no Brasil, a 
partir da inquietação dos profissionais atuantes nessa área. Como resultado compreende-se que as 
diversas causas do fracasso escolar têm sido tratadas em diferentes vertentes e espaços, a prioridade é 
pensar o estudante como indivíduo social que tem em seu contexto muitos fatores que corroboram 
com as dificuldades no processo de escolarização. 

Palavras-chave: Fracasso Escolar; Patto; Escolarização. 
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INTRODUÇÃO 

 A Educação é um direito de todos e a escola ao acolher a todos sem distinção, garante, 

efetivamente esse direito, na busca do sucesso no atendimento aos alunos. Lançar um olhar 

diferenciado sobre essa temática torna possível identificar as diferenças apresentadas pelas crianças 

para que, a partir dessa identificação individual se promova um trabalho que realmente garanta a 

inclusão de todos na escola. 

É de conhecimento dos educadores que cada aluno é construtor do seu próprio conhecimento 

e, portanto não respondem de forma homogênea à apresentação de novas informações e novos 

conteúdos, como também, nem todos compreendem da mesma forma utilizando as mesmas 

estratégias cognitivas (HOFFMAN, 2010).  

Os desafios da escola ao garantir um ambiente escolar que respeite a diversidade dos alunos, 

assim como, as suas particularidades com o professor acompanhando a consolidação da 

aprendizagem torna possível que, à medida que se identifica que um ou mais alunos apresentam 

dificuldade, se repensem as estratégias e materiais para eles para vencer tais obstáculos. Logo, a 

saída é realizar a recuperação, sempre. (LUCKESI, 2010). 

Ainda segundo o autor, uma avaliação adequada é aquela que verifica realmente a 

consolidação da aprendizagem associada aos objetivos de ensino, e traz perguntas que abordam o 

que foi ensinado, permitindo que o aluno expresse o que aprendeu ou deixou de aprender. Quando 

há clareza acerca das dificuldades de cada aluno, o professor considera quais conteúdos são 

necessários se trabalhar para a superação das lacunas de aprendizagens. 

Paulo Freire (2016) salienta que, quando o homem compreende a sua realidade, pode 

levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. (p.38) o que exige que o 

trabalho docente seja efetivamente vivenciado a cada dia. 

A recuperação paralela é trabalhada, muitas vezes, como hipótese para que o aluno tenha a 

oportunidade de rever conteúdos que não foram assimilados de forma satisfatória, preconizando que 

essa atividade seja realizada, preferencialmente no contraturno da criança, cabendo a escola analisar 

a realidade da comunidade e definir qual a melhor maneira de atender esses alunos. 

Para Pimenta e Ghedin (2012), trabalhar as informações na perspectiva de transformá-las em 

conhecimento é uma tarefa primordialmente da escola. (p.14), assim a necessidade de se conhecer e 
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analisar a realidade da comunidade escolar é requisito relevante para o planejamento de ações 

dentro da escola. 

A necessidade de pesquisa, organização e acompanhamento constantes para atender na 

íntegra as crianças em suas especificidades, minimizando as dificuldades e facilitando a sua 

inserção na atual sociedade como ser atuante e participativo é uma exigência. 

Dessa forma, a presente experiência de ensino vem revelar o projeto “Oficinas de 

Aprofundamento”, originado como iniciativa a combater à exclusão dos moldes convencionais de 

recuperação paralela, como também, oportunizar a todos, a efetivação de seus direitos de 

aprendizagem.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

A abordagem metodológica desenvolvida nesta experiência de ensino foi a metodologia 

participativa, considerada como um conjunto de procedimentos através dos quais os professores e 

equipe diretiva da escola tornaram-se atuantes na identificação de um problema e construíram um 

projeto, tornaram possível seu desenvolvimento, efetivando o conhecimento e viabilizando soluções 

para os problemas detectados, de forma a potencializar o espírito crítico através de discussões e 

outras formas de atuação coletiva (BROSE, 2010). 

Durante seu andamento, a experiência de ensino promoveu encontros periódicos da equipe 

escolar para a avaliação dos resultados de desempenho alcançados pelos alunos, bem como, 

organização e replanejamento das ações, fazendo uso das concepções de ensino como prática 

reflexiva (SCHÖN, 2000).  

AS “OFICINAS DE APROFUNDAMENTO” E OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM 

OPORTUNIZADOS A TODOS OS ALUNOS 

No ano de 2018, a equipe escolar efetuou um levantamento em relação à frequência dos 

alunos nas aulas de Recuperação Paralela. A recuperação paralela era oferecida aos alunos que 

apresentam rendimento escolar abaixo do esperado, na modalidade de contraturno, com uma 

organização das atividades realizadas elaborada pela escola. 

O levantamento realizado apontou uma evasão de aproximadamente 97% dos alunos 

encaminhados para recuperação. Ao averiguar as causas da evasão, os indicadores encontrados 
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identificaram que os alunos em sua totalidade, faziam uso do transporte escolar oferecido, não 

havendo a disponibilidade econômica de traslado em contraturno por parte de seus responsáveis.  

Diante da problemática encontrada, surgiu a necessidade urgente em reformular a forma 

tradicional da recuperação onde os alunos eram segregados por “não saberem”, de maneira que, se 

garantisse a todos os alunos, seus direitos de aprendizagem, sem rótulos ou práticas excludentes 

(HOFFMAN & LUCKESI, 2010). Os estudos coletivos pelos professores e equipe escolar foram 

iniciados no segundo semestre de 2018, as “Oficinas de Aprofundamento” tiveram início no 

primeiro semestre de 2019. 

Para a identificação inicial, antecedendo a formação dos agrupamentos produtivos dos 

alunos (SOARES, 2004), houve a aplicação de uma avaliação diagnóstica na segunda semana de 

aula. Elaborada entre os professores de cada ano, essa avaliação tinha a finalidade de verificar os 

pontos que necessitavam de atenção dentro das áreas de conhecimento em Língua Portuguesa e 

Matemática. 

Vale destacar que a utilização da avaliação diagnóstica inicial já era uma prática incorporada 

na unidade de ensino, mas especificamente no ano de 2019, foram identificados os seguintes pontos 

frágeis: 

• Localização das informações implícitas no texto; 

• Realização de algoritmos da adição com recurso e subtração com reserva; 

• Resolução de situações problemas. 

Após a avaliação, houve a análise dos dados, verificando-se o aproveitamento dos alunos de 

modo individual e em relação ao grupo/ano, quando então foram realizadas anotações sobre as 

dificuldades encontradas, bem como, as ideias apresentadas sobre o assunto, os equívocos mais 

comuns, entre outros. 

Em seguida, foi realizada a tabulação dos dados apresentados, que serviram como eixo 

norteador de onde investir mais força, o que retomar coletivamente e o que trabalhar nos 

agrupamentos produtivos.  

Dessa forma, foram escolhidos os temas de trabalho para as “Oficinas de Aprofundamento”, 

onde todos os alunos da unidade escolar foram direcionados para a sua oficina, conforme os dados 

obtidos nas avaliações. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1784 

Foram estabelecidos momentos dentro do horário regular das aulas, sem prejuízo às 

diretrizes vigentes, com a movimentação dos alunos para o trabalho com as “Oficinas de 

Aprofundamento”. Agrupados por cores, cada professor, fazendo uso de recursos lúdicos e de 

espaços externos da sala de aula, promoveram atividades específicas, para sanar dificuldades 

identificadas, como também, utilizando novas abordagens dos conteúdos, promovendo assim, a 

consolidação da aprendizagem.  

Ao final de 2019, se obteve uma redução de 79% do número de reprovações em comparação 

ao ano de 2018. Assim, os resultados alcançados foram extremamente satisfatórios, no que tange à 

consolidação do letramento em alfabetização e em matemática. As reprovações ao final do ano 

letivo de 2019, segundo os dados encontrados, estão associadas a alunos que apresentaram baixa 

frequência nas aulas regulares, mesmo com todas as medidas legais realizadas pela unidade escolar 

para assegurar a presença. 

Diante do exposto, a experiência de ensino foi incorporada ao Projeto Político Pedagógico, 

tendo continuidade nas ações da unidade escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência de ensino realizada com as “Oficinas de Aprofundamento”, oportunizou a 

todos os alunos, o desenvolvimento de competências de forma única e ao mesmo tempo 

proporcionou a inclusão dos alunos, o que era antagônico conforme os moldes tradicionais 

realizados. Além disso, o ambiente da sala de aula, tornou-se um lugar de pensar, de refletir, 

compartilhar e pesquisar acerca das diversas áreas do conhecimento, instituindo-se um ambiente de 

aprendizagem, gerando e possibilitando múltiplas situações de letramento, por meio de atividades 

específicas dentro de cada área e, ao mesmo tempo, interligadas entre si. 

A experiência de ensino relatada revela uma prática pedagógica inovadora e uma 

metodologia participativa, onde ocorreram aprendizagens entre todos os envolvidos no processo, 

não somente dos alunos, mas também da equipe escolar. Consta-se que, houve uma quebra de 

paradigmas já estabelecidos, com a escola cumprindo com sua real função social e garantindo às 

crianças seus direitos de aprendizagem além da sala de aula. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1785 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

BROSE, M. Metodologia participativa: uma introdução a instrumentos. 2. ed. – Porto Alegre; Tomo Editorial, 2010.  

FREIRE, P. O compromisso do profissional com a sociedade. In Educação e Mudança.  São Paulo. Paz & Terra, 2016. 

HOFFMAN, J; LUCKESI, C. Como fazer recuperação sem deixar de cumprir o programa. Revista Nova Escola. 2010. 

PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. O professor reflexivo no Brasil – gênero e crítica de um conceito. São Paulo. Cortez, 
2012. 

SCHÖN, D. Educando o profissional reflexivo: um design para o ensino e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

Resumo 

É de conhecimento dos educadores que turmas de alunos não correspondem de forma homogênea à 
apresentação de novos conteúdos, como também, nem todos compreendem fazendo uso das mesmas 
estratégias cognitivas, revelando saberes e tempos de aprendizagens distintos dentro de uma mesma 
sala de aula. Os desafios da escola devem contemplar um ambiente escolar que respeite a diversidade 
dos alunos, assim como, as suas particularidades dentro deste contexto maior sem exclusão. Frente a 
essa problemática, o educador ao verificar a trajetória de aprendizagem da turma, e, a medida que 
percebe um ou mais alunos com dificuldades, deve traçar estratégias e buscar novas alternativas, para 
que esses alunos consolidem sua aprendizagem. Logo, o caminho mais eficaz é acompanhar e auxiliá-
los a superar estes obstáculos de forma contínua, onde vemos a necessidade de pesquisa, organização e 
acompanhamento constantes para atender na íntegra as crianças em suas especificidades, minimizando 
as dificuldades e facilitando a sua inserção na atual sociedade como ser atuante e participativo. Dessa 
forma, a presente experiência de ensino vem revelar o projeto “Oficinas de Aprofundamento”, 
originado como iniciativa para combater à exclusão dos moldes convencionais de recuperação paralela, 
como também, oportunizar a todos os alunos a efetivação de seus direitos de aprendizagem, 
oportunizando, ainda, a inserção da metodologia participativa, efetivando o conhecimento e 
viabilizando soluções para os problemas detectados, bem das concepções de ensino como prática 
reflexiva. Ao final de 2019, houve uma redução de 79% do número de reprovações dados comparados 
ao ano de 2018. Os resultados alcançados foram extremamente satisfatórios, no que tange à 
consolidação do letramento em alfabetização e em matemática. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Inclusão; Recuperação Paralela; Aprofundamento. 
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INTRODUÇÃO 

Em tempos de neoliberalismos que insistem em tornar o campo social cada vez mais 

individualizado, com uma meritocracia pautada em oportunidades desiguais, problematizar sobre as 

tensões e desafios que atravessam o campo da(s) didática(s) e permeiam o ser e o fazer escola a 

partir do coletivo torna-se uma insurgência. É neste cenário que buscamos debater a organização do 

trabalho na escola, tomando como ponto de partida os estudos promovidos por Pimenta (1995) e 

Libâneo (2017), retomando o significado de coletividade enquanto participação efetiva na 

construção da escola. 

Interessa-nos, neste estudo em especial, a equipe de trabalho técnico que atua nos diversos 

setores que constituem o espaço escolar e como a atuação destes sujeitos se relaciona com o 

processo educativo, articulando o processo democrático de fazer educação com a possibilidade de 

dialogar com a prática cotidiana do campo da escola. Cabe ressaltar que, nesse estudo, 

consideramos equipe de trabalho técnico profissionais dos diversos setores que constituem o 

ambiente escolar e que não fazem parte do corpo docente ou da gestão, podendo ser profissionais 

dos setores administrativo (secretário/a, assistente financeiro), apoio manual (cozinheiro/a, 

higienizador/a, zelador/a) e apoio educativo (monitor/a), baseado na classificação de Tardif e 

Levasseur (2011, p. 121).  

O estudo promovido por Juliatto (2007) menciona que “na escola todos são educadores” 

(JULIATTO, 2007, p. 137). Partindo dessa premissa, este estudo torna-se potente ao possibilitar 

uma reflexão sobre a atuação da equipe de trabalho técnico no processo educativo considerando 

como se apresenta a sua participação neste processo e como esta equipe se percebe no processo 

coletivo de ser e fazer escola. 

A participação de todos os sujeitos da escola de modo colaborativo contribui para que se 

alcance o resultado almejado pela escola, assim como, no processo coletivo, “há a contribuição de 

todos no todo e de todos no de cada um. A especialização de um não é somada à especialização de 

outro, mas ela colabora com e se nutre da especialização do outro, visando a e por causa de 

finalidades comuns” (PIMENTA, 1995, p. 80). Diante disso, este estudo teve como objetivo 

identificar como a equipe de trabalho técnico se percebe e é percebida no processo pedagógico, em 

uma escola do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul – RS, problematizando a organização do trabalho 

no ambiente escolar.  
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O TRABALHO TÉCNICO NO ESPAÇO ESCOLAR 

O espaço escolar é formado por diferentes atores sociais, sejam gestores/as escolares, 

docentes, discentes, equipe de trabalho técnico, comunidade escolar. Ao apresentar as suas 

considerações sobre a equipe de trabalho técnico, Tardif e Levasseur (2011) problematizam a 

existência de uma “hierarquização” entre o trabalho técnico e o trabalho docente a qual provocaria 

um sentimento de afastamento do processo educativo por parte da equipe de trabalho técnico. Nossa 

intenção, no entanto, é refletir sobre a relevância do trabalho técnico no ambiente escolar, 

considerando-o como parte constituinte do processo educativo coletivo. 

A equipe de trabalho técnico ocupa diversos espaços no ambiente escolar, dentro e fora da 

sala de aula, atuando nas frentes de “lazer e atividades extracurriculares, apoio social, 

monitoramento de alunos, serviços de cuidado, apoio aos alunos especiais, intervenção em situação 

de crise, gestão da violência [...]” (TARDIF; LEVASSEUR, 2011, p. 14). Este trabalho é definido 

por Tardif e Levasseur (2011) como uma operação de “linha de fogo”, intervindo diretamente em 

situações de construção e reconstrução de vínculo social e pessoal entre estudante e instituição de 

ensino. 

O trabalho técnico na escola, conforme Tardif e Levasseur (2011), é destaque quando o 

assunto é a acolhida e a permanência do/a estudante no ambiente escolar tendo em vista o 

fortalecimento dos vínculos escolares por meio desses profissionais. Muitas vezes, a relação de 

vínculo estabelecida entre o/a estudante e o/a trabalhador/a da equipe técnica possibilita 

intervenções mais amplas e que auxiliam no contexto da sala de aula. Nesse sentido, mobilizamos o 

conceito da didática enquanto processo que perpassa o contexto da escola para um espaço mais 

amplo de formação para a cidadania, atrelando o fazer pedagógico à constituição de sujeitos 

participativos. 

Sendo assim, consideramos que o trabalho técnico possui uma função relevante no sentido 

de integração e mediação no ambiente escolar, para além da fiscalização e do controle, mas como 

parte do coletivo que atua no processo educativo, pois, conforme Libâneo (2017, p. 170), “o 

cumprimento das atribuições de cada membro da equipe é um elemento indispensável para o 

funcionamento da escola.” O autor destaca ainda, a necessidade da gestão escolar promover 

formação continuada aos integrantes da equipe de trabalho técnico para que estes “se conscientizem 

de que são integrantes da equipe escolar e que seu trabalho contribui, também, para a formação dos 

alunos” (LIBÂNEO, 2017, p. 171). 
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PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

Neste estudo optamos pelo estudo de caso, tomando como unidade de análise uma escola de 

educação básica privada, localizada na região do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, que atende 

alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 

Para a coleta de dados, a técnica utilizada foi a entrevista semiestruturada, realizada com 

profissionais que compõem a equipe de trabalho técnico e a gestão da escola analisada. Foram 

entrevistadas, no total, cinco pessoas, sendo duas delas da gestão e três da equipe de trabalho 

técnico. Da gestão foram entrevistados/as o/a diretor/a e o/a coordenador/a pedagógico/a. 

Considerando que a instituição analisada possui 10 (dez) trabalhadores/as técnicos/as em sua 

equipe, o critério para seleção de entrevistados/as da equipe de trabalho técnico foi um sujeito de 

cada uma das seguintes categorias: apoio educativo; administrativo; apoio manual, com base na 

classificação de Tardif e Levasseur (2011). 

A análise de conteúdo pautada em Bardin (2014) e Moraes (1999), a partir da perspectiva 

qualitativa, foi a referência para a análise dos dados, pressupondo uma leitura crítica e sensível do 

conteúdo em questão, perpassando a interpretação pessoal do/a pesquisador/a. 

ANÁLISES PRELIMINARES E CONSIDERAÇÕES  

As percepções sobre o papel da equipe de trabalho técnico no processo pedagógico e a 

contribuição da gestão escolar para a efetiva participação da equipe técnica neste processo são 

essenciais para que a escola seja um espaço de educação e de formação para todos/as. 

Ao realizarmos um levantamento no Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), identificamos uma escassez de publicações que 

possuam uma abordagem específica a respeito do trabalho da equipe técnica no espaço escolar. Esta 

carência mobilizou a realização deste estudo e permitiu que pudéssemos potencializar novas 

pesquisas sobre a escola e a equipe técnica que a constitui voltando o nosso olhar para o processo 

educativo enquanto momento coletivo, participativo e democrático. 

Os dados preliminares deste estudo oferecem subsídios para desvelar as percepções a 

respeito da participação da equipe de trabalho técnico no processo educativo demonstrando que os 

pesquisados sentem a necessidade de mais oportunidades de participação em ações desenvolvidas 

pela escola pesquisada.  
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A gestão do ambiente escolar pesquisado precisa rever as oportunizar a participação de 

todos, ouvindo as demandas e analisando as percepções dos sujeitos que compõem a escola, 

compreendendo sua inserção enquanto integrante dessa cultura organizacional. 

A partir das percepções dos/as diferentes profissionais da escola, a pesquisa apontou 

aspectos positivos e aspectos a serem aprimorados, bem como possibilidades de ações que podem 

contribuir com o processo educativo e com o sentimento de pertencimento ao ambiente escolar. Os 

achados da pesquisa serão apresentados para a gestão da escola pesquisada, com sugestões em 

forma de plano de ação. 
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Resumo 

O presente estudo aborda as percepções da equipe de trabalho técnico sobre a sua contribuição para o processo 
educativo de uma escola do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul (RS). Nesta análise, considera-se equipe de 
trabalho técnico os/as profissionais da escola que não compõem nem o corpo docente, nem a gestão, podendo 
ser, portanto, profissionais dos diversos setores que constituem a escola – administrativo (secretário/a, assistente 
financeiro), apoio manual (cozinheiro/a, higienizador/a, zelador/a) e apoio educativo (monitor/a), com base na 
classificação proposta por Tardif e Levasseur (2011). Considerando o trabalho coletivo dos diversos profissionais 
que constituem o espaço escolar como elemento essencial para a formação de sujeitos críticos, participativos e 
democráticos, como os integrantes da equipe de trabalho técnico percebem a contribuição do seu fazer cotidiano 
para o processo educativo? Assim, o objetivo deste estudo foi identificar como a equipe de trabalho técnico de 
uma escola do Vale do Caí/RS se percebe e é percebida no processo educativo, problematizando a organização 
do trabalho no ambiente escolar. Caracteriza-se como um estudo de caso, sendo que a coleta de dados se deu a 
partir de entrevistas semiestruturadas com sujeitos que compõem a equipe de trabalho técnico e a gestão da 
escola, e a técnica de análise de dados utilizada foi análise de conteúdo, com base em Bardin (2014). Os 
resultados envolveram a análise do processo pedagógico da escola pesquisada, bem como das percepções sobre o 
papel da equipe de trabalho técnico no processo pedagógico e a contribuição da gestão escolar para a efetiva 
participação de todos neste processo. 

Palavras-chave: Equipe de trabalho técnico; Trabalho coletivo; Processo educativo; Participação; Organização 
do trabalho na escola. 
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INTRODUÇÃO 

A escola tem sido alvo de muitos questionamentos acerca da sua função na sociedade atual, 

não só por educadores e profissionais da área, mas também por políticos e profissionais de outros 

setores interessados na forma em como a escola pode moldar a realidade social dos indivíduos. Esse 

debate é importante se pensarmos na necessidade de superar as desigualdades escolares, 

principalmente no Brasil, como uma das condições para se atingir a justiça social (ALMEIDA; 

MATTOS; BORGES, 2016, p. 119). Porém, para que esse debate seja útil no sentido de iniciarmos 

uma mudança profunda na estrutura educacional do país, temos que ter uma escuta sensível a todos 

que fazem parte desse espaço e que têm suas próprias opiniões e sugestões para além do que setores 

externos almejam para a educação.  

Na contramão da concepção bancária explicitada por Paulo Freire (1987), na qual os 

estudantes são meros depósitos de informações e os professores detentores de todo o saber, quando 

se estabelece uma relação horizontal entre todos os sujeitos que compõem o processo de construção 

do conhecimento, não há uma hierarquia de saberes e todos se sentem à vontade para participar de 

forma ativa nesse processo e, assim, é possível construir relações dialógicas dentro do espaço 

escolar. Segundo Freire (1987), 

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma relação 

horizontal, em que a confiança de um pólo no outro é conseqüência óbvia. Seria uma 

contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não provocasse este clima 

de confiança entre seus sujeitos. Por isto inexiste esta confiança na antidialogicidade 

da concepção “bancária” da educação. (FREIRE, 1987, p. 52) 

Tendo em vista essa percepção, optamos por iniciar os estudos por dentro da instituição 

escolar, com a intenção de entender as demandas daqueles que atuam e passam a maior parte do seu 

tempo imersos nesse ambiente, principalmente professores e alunos, além dos licenciandos que 

futuramente ocuparão esse espaço. Contudo, os agentes indispensáveis desse estudo são os 

estudantes que, por muitas vezes, são vistos como “[...] uma folha em branco, alguém que precisa ir 

à escola para começar a treinar e memorizar, para escrever seu livro da vida, a partir da 

experimentação das técnicas e habilidades que irá vivenciar com seu mestre” (SCHMITZ, 2006) e, 

por conta disso, têm suas vozes silenciadas ou ignoradas dentro do ambiente escolar. 
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RELAÇÕES ESCOLARES NA PERSPECTIVA JUVENIL: ENTRE O SILENCIAMENTO E A 

ESCUTA 

 O espaço escolar é (re)construído diariamente pelos inúmeros sujeitos que o compõem: 

estudantes, professores/as, demais funcionários. No entanto, como apontam Andrade e Stefenson 

(2018), pouco foco tem sido dado às narrativas estudantis: “[e]m certos sentidos, outros sujeitos 

desse processo seguem silenciados pela produção acadêmica que, atenta à experiência docente, não 

vem dedicando igual atenção a vivência discente desses processos no espaço escolar.” (p. 3). 

Charlot (1986), ao pesquisar as relações de jovens estudantes de escolas públicas na periferia 

francesa também destaca essa problemática: 

A sociologia da educação na França dedica um grande espaço ao fracasso escolar de 

jovens de origem popular, mas tem se interessado pouco pela relação desses jovens 

com a escola e com o saber. (CHARLOT, 1996, p. 48). 

 No que diz respeito ao olhar atento às narrativas estudantis, dialogamos com perspectivas do 

multiculturalismo crítico que apontam os/as estudantes enquanto sujeitos da construção do 

conhecimento, dispostos ao diálogo com as diferenças que se evidenciam na escola. Para Candau 

(2016), tais diferenças não precisam ser silenciadas ‒ com o objetivo de se construir um espaço 

homogêneo ‒ e nem depreciadas, elas podem ser discutidas e estudadas. 

 Em diálogo com o multiculturalismo crítico, no que tange às práticas pedagógicas, 

compreendemos os Projetos de trabalho tratados por Hernandéz e Ventura (1998); Barbosa (2006); 

Vasconcellos e Andrade (2019) e a Interdisciplinaridade descrita por Fazenda (2011), como 

escolhas didáticas que valorizam o protagonismo docente e estudantil.  

Segundo Silva (s.d.), são características comuns aos projetos: uma concepção de 

criança e de jovem, um conjunto de ações com finalidade, com construção 

progressiva, contextualizado no tempo e no espaço, que possibilita a mobilização, a 

dinamização, a participação e a autonomia. (BARBOSA, 2006, p. 51).  

 A perspectiva interdisciplinar busca um diálogo horizontal e bem articulado entre as 

disciplinas. Para além do foco na produção de conhecimento, busca a formação de sujeitos 

completos, capazes de analisar criticamente o contexto em que estão inseridos e de transformar a 

realidade (FAZENDA, 2011). Projetos de trabalho e interdisciplinaridade articulados têm como 

base a participação ativa dos estudantes nos processos de seu desenvolvimento (VASCONCELLOS 

e SANTIAGO, 2019).  
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 Por compreender o espaço escolar como lugar de construção de conhecimento e os/as 

estudantes como sujeitos fundamentais desse processo, a presente pesquisa focaliza olhar para as 

narrativas estudantis em relação à escola. O que as vozes juvenis podem nos ensinar sobre a escola 

que sonhamos construir? 

NARRATIVAS ESTUDANTIS: COMPREENDENDO RELAÇÕES NO CHÃO DA ESCOLA 

A escuta sensível das vozes estudantis pode nos revelar possibilidades para a avaliação e 

construção de outras práticas pedagógicas e outros olhares para as relações de ensino e 

aprendizagem. Compreendemos a abordagem da pesquisa qualitativa como caminho metodológico 

que auxilia nesse estudo. Essa perspectiva valoriza os processos em relação aos resultados, não 

objetiva e nem parte da elaboração de verdades absolutas e teorias incontestáveis (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986, p. 13).  

O objetivo deste estudo é investigar as percepções dos estudantes do oitavo ano do ensino 

fundamental de uma escola pública da cidade de Niterói/RJ, acerca da instituição que frequentam e 

analisar suas perspectivas a propósito do tipo de escola que gostariam de constituir. Dessa forma, 

baseia-se nas experiências obtidas durante o ano de 2017 em duas turmas do oitavo ano, nas quais 

foram construídos dois Projetos Interdisciplinares pelo Grupo de extensão e que, por meio deles, foi 

possível analisar a visão que os alunos possuem do ambiente escolar através de diversas atividades 

propostas, além dos vídeos produzidos no final do processo, nos quais os alunos relataram suas 

experiências pessoais e opiniões sobre o que foi realizado, bem como os relatos dos bolsistas 

descritos nos cadernos de campo. Também foram consideradas as falas de uma das alunas durante a 

segunda edição de um evento bienal organizado pelo próprio grupo, ocorrido no ano de 2019, na 

Instituição de Ensino. 

O trabalho do Grupo é desenvolvido, sumariamente, em três fases, que não são 

desarticuladas entre si: “1ª fase: seleção dos estudantes provenientes das camadas populares 

urbanas”; “2ª fase: encontro entre os/as [...] [licenciandos] na universidade e na escola”; “3ª fase: 

produção do material didático e implementação do projeto” interdisciplinar (VASCONCELOS e 

SANTIAGO, 2019). Por se tratarem de processos complexos, nos dedicamos no presente estudo ao 

aprofundamento de aspectos referentes à fase de aproximação com a escola e à implementação do 

projeto interdisciplinar.  

No que diz respeito às características das turmas, a 801 era composta por estudantes que em 

sua maioria estavam na faixa dos 14 anos, apenas 2 eram alunos trabalhadores, poucos tinham 
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histórico de repetência. Já a turma 802, era formada por estudantes com faixa etária entre 15 e 18 

anos, a maior parte com histórico de repetência e alguns transferidos de outras escolas por 

indisciplina.  

TURMA 802: PROJETO “DA COZINHA À RUA: VIDAS QUE TÊM VOZ!” 

No desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar, a primeira atividade analisada foi realizada 

na turma 802 e consistia em organizar a turma em grupos, fotografar os locais da escola que os 

estudantes mais gostavam e aqueles que menos gostavam, explicando suas escolhas. Foram tiradas 

fotografias do refeitório, da cantina, da sala de aula, do pátio, da biblioteca e do portão, que 

apareceu em todos os grupos, com a justificativa de que este representava “a saída, a hora da 

liberdade”. Algumas fotografias nos chamaram a atenção, como a foto da sala de aula como um dos 

lugares que menos gostavam por ser “calorento, fechado e barulhento” e das áreas abertas sempre 

aparecendo como os lugares que mais gostavam, por retratar a “hora do intervalo, hora de conversar 

com os amigos”. A entrada também foi lembrada pelos alunos, que fizeram comentários sarcásticos 

sobre a decoração das paredes que antes eram preenchidas por grafites e que foram cobertos por 

uma pintura de cor marrom e quadros de flores e plantas. Ao serem perguntados se foram 

consultados para opinar sobre a nova decoração da fachada, a resposta foi negativa. Disseram 

também que se sentiam muito mais representados e melhor acolhidos pela fachada grafitada. 

Inclusive alguns alunos presenciaram a confecção dos grafites, o que não aconteceu com a nova 

pintura, já que foi feita durante o período das férias escolares.  

No vídeo produzido no final do projeto, ao ser perguntado se seria bom ter mais atividades 

como essas na escola, o aluno Bruno ressaltou que “lógico, aula assim fora da sala, tá ligado? Foi 

muito boa porque foi uma coisa diferenciada, mas foi aula do mesmo jeito”. Utilizar os espaços que 

a escola oferece além da sala é uma boa ferramenta para proporcionar uma aula mais dinâmica e 

interativa, movimentando os estudantes a saírem da sua zona de conforto.  

TURMA 801: PROJETO “AULAS SEM LEI” 

Durante o desenvolvimento das atividades do Projeto interdisciplinar, percebemos a 

presença e participação de alguns estudantes que preferiam “fugir” das aulas tradicionais, como foi 

observado durante a fase de aproximação. No primeiro encontro do Projeto, levamos um mapa-

múndi ampliado, que posicionamos no centro da sala de aula. Em um primeiro momento, pedimos 
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que os alunos, organizados em roda, fossem localizando os nomes dos continentes, indo até o mapa 

e posicionando uma plaquinha com os respectivos nomes.  

 Já as narrativas estudantis nos revelam que os jovens percebem a escola como lugar de 

discussão acerca das problemáticas que afetam o cotidiano. Durante a fase de aproximação, 

percebemos que os/as colegas realizavam “brincadeiras” com ofensas de teor machista e racista. 

Tendo isso em vista, essas questões foram abordadas nas atividades propostas: 

Eu [...] gostei porque foi algo que abriu nosso pensamento. Até mesmo por a gente ser 

novo, pensamos muito assim, vamos absorvendo o que a sociedade mostra... Nós 

conversamos sobre como é a discriminação de uma pessoa com a pele mais escura. E 

com essas abordagens, a gente viu que é o que acontece, mas a gente não pode ser 

assim, crescer assim, nos tornar pessoas assim, que pela pele ou pela vestimenta quer 

julgar. Então, achei bastante interessante os temas abordados. (Maicon, estudante da 

turma 801, dez. 2017). 

A estudante Larissa, atualmente secundarista, destacou a importância de lidar com essas 

questões em sala de aula durante um evento que foi organizado pelo Grupo e contou com a presença 

das professoras e estudantes envolvidos nos Projetos interdisciplinares: 

[...] Precisamos ouvir as vozes das cozinheiras, de todas as pessoas que trabalham lá 

[na escola]. Prestar mais atenção em certas coisas que às vezes ficam no esconderijo, 

dar mais atenção àquele aluno que está passando por algum problema. Ter mais coisas 

que possam ajudar a resolver. [...] A gente está indo para a escola estudar, mas ali a 

gente aprende também a ser pessoa, porque às vezes muitos alunos convivem mais na 

escola do que dentro de casa. Então, ali na escola a gente aprende a estar entre outras 

pessoas, a respeitar outras pessoas, a ser respeitado. [...] eu acho que a escola deveria 

ser um lugar que tenha mais respeito [...] porque dali nós seremos novos professores, 

novos funcionários, de outros lugares. (Larissa, palestra, jun. 2019, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yTzrHWOCty8). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O debate teórico em articulação com as narrativas estudantis e os registros dos integrantes 

do Grupo no contexto do desenvolvimento dos Projetos Interdisciplinares nos indicam aspectos da 

escola desejada por estudantes, professoras e licenciandos/as. Essa escola vem sendo construída no 

cotidiano escolar, nas vidas que nele se relacionam. As narrativas estudantis desejam uma escola 
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engajada não somente nos conteúdos escolares, mas comprometidas com outras problemáticas que 

os/as afetam. Segundo Carrano (2008): 

Percebidos como sujeitos de direitos e de cultura, os jovens estudantes vão deixando 

de ser percebidos apenas como alunos e passam a ser enxergados a partir de 

identidades específicas que remetem ao sensível, ao corpóreo, à expressividade 

cultural e estética, e às sociabilidades que se originam no exterior da instituição 

escolar. As referências extracurriculares podem ser interpretadas pela instituição como 

ruído e interferência negativa para o trabalho pedagógico, caso a escola se feche, ou 

podem significar oportunidades para a criação de espaços de mediação cultural entre 

os diferentes mundos vividos pelos jovens alunos. (p. 185).  

Os primeiros resultados nos apontam que aulas dialógicas, que mobilizam a participação e o 

movimento de estudantes e professores/as, tanto em sala de aula, como em outros espaços de 

aprendizagem, são por eles e elas almejados. Além disso, a presença e escuta das diversas vozes que 

compõem o espaço escolar também são apontadas como necessárias nas relações de ensino e 

aprendizagem. Projetos interdisciplinares podem ser um caminho possível de maior interação entre 

estudantes tanto na sala de aula, quanto no que diz respeito à significação do espaço escolar e às 

relações com o conhecimento. Para Vasconcellos e Santiago (2019),  

[...] o projeto é uma maneira dinâmica de ensino que permite ao aluno compreender, 

na prática, as funcionalidades e finalidades das disciplinas, que por vezes, são 

comumente ensinadas sem relação entre si [...]. Nesse percurso, o aluno, pouco a 

pouco, conquista a autonomia de seu processo de aprendizagem, identifica a lógica 

que existe entre os conteúdos/temas estudados, formula hipóteses e busca soluções 

para os problemas que estão a sua volta. (VASCONCELLOS e SANTIAGO, 2019, p. 

21).  

Portanto, observamos que é possível construir outras relações de ensino e aprendizagem 

frente ao o sistema escolar em que estamos inseridos há mais de um século através do diálogo, 

retirando os/as alunos/as do papel de ouvinte e compreendendo-os/as enquanto agentes ativos do 

processo de construção do conhecimento.  
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Resumo 

O objetivo deste estudo é investigar as percepções dos estudantes do oitavo ano do ensino 
fundamental de uma escola pública da cidade de Niterói/RJ, acerca da instituição que frequentam e 
analisar suas perspectivas a propósito do tipo de escola que gostariam de constituir. A pesquisa se 
baseia no estudo de algumas das atividades realizadas durante a construção de dois Projetos 
Interdisciplinares desenvolvidos por um grupo de extensão, ao longo do ano de 2017 e envolveu as 
turmas 801 e 802 da referida escola. Uma das etapas do trabalho desenvolvido pelo Grupo denomina-
se “Fase de aproximação com a escola” e ocorreu no primeiro semestre do ano citado. Nele, nos 
dedicamos a acompanhar as aulas ministradas pelas professoras de História e Língua Portuguesa e nos 
integramos à comunidade escolar para que pudéssemos perceber como se davam as relações entre os 
sujeitos da escola. As informações que emergiram deste processo foram registradas por meio de 
anotações em diários pessoais, atas e nos grupos criados pelas redes sociais. Decorrem, também, das 
respostas fornecidas pelos alunos de ambas as turmas ao responderem a pergunta formulada pelo 
Grupo de extensão sobre “o que pensam sobre a escola”. As respostas que emergiram, depois de lidas, 
organizadas, descritas e analisadas revelam que a maioria dos estudantes não se sentia representada 
naquele ambiente, tampouco reconhecia-se como importante para a construção do espaço escolar, o 
que acarretava em desânimo e falta de compromisso com o zelo da instituição.  

Palavras-chave: Projetos Interdisciplinares; Grupo de extensão; escola; ensino fundamental. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM OLHAR PARA AS QUESTÕES DE GÊNERO NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: O JOGO 

COOPERATIVO COMO UM CAMINHO DE INCLUSÃO 

 

Mateus Gomes de Loureiro Alves – RMES e PPGEd/UFF 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1800 

 INTRODUÇÃO 

O presente projeto de pesquisa se trata de um estudo acerca da temática do gênero na 

perspectiva da coeducação nas aulas de Educação Física, buscando compreender se a posposta com 

os jogos cooperativos contribui para uma igualdade de participação, de modo a estimular o respeito 

e as relações entre os alunos, servindo, assim, como material para este estudo, que tem como recorte 

específico os relatos dos professores atuantes na Prefeitura Municipal de Seropédica, região 

metropolitana do estado do Rio de Janeiro, no período de 2020 a 2022, local este onde o 

pesquisador atua como docente desde o ano de 2016. 

Este projeto busca aproximar-se dos professores de Educação Física da rede municipal de 

ensino de Seropédica para compreender de que forma abordam os jogos cooperativos e se, de fato, 

utilizam-se desses jogos como alternativas de intervenção educativa em suas aulas, em busca da 

igualdade de oportunidades a todos, especificamente sobre a questão da dominação masculina nas 

aulas de Educação Física, que Altmann (2018) define como um ambiente androgenizado, do termo 

androcentrismo. O androcentrismo é um termo criado pelo sociólogo americano Lester Frank Ward 

em 1903, intimamente ligado à noção de patriarcado. Para Moreno (1999, p.23), o androcentrismo 

consiste em considerar o ser “humano do sexo masculino como o centro do universo, como a 

medida de todas as coisas, como o único observador válido de tudo que ocorre em nosso mundo, 

como o único capaz de ditar as leis, de impor a justiça”. 

Teremos como categoria de análise os estudos feitos por Louro (2003). Este pensamento 

busca analisar as representações sociais, se afastando de argumentos biológicos e culturais da 

desigualdade, que tratam o masculino como ponto referencial, buscando com isso o rompimento de 

pensamentos dicotômicos entre feminino/masculino que tratam esses dois gêneros como 

antagônicos. Situando a dominação masculina como ponto referencial, Daólio (1995, p.99) 

relembra que: 

Sobre um menino, mesmo antes de nascer, já recai toda uma expectativa de segurança 

e altivez de um macho que vai dar sequência à linhagem. Na porta do quarto da 

maternidade, os pais penduram uma chuteirinha e uma camisa da equipe de futebol 

para a qual torcem. 

Buscar pela coeducação vai ao encontro da generalização nas aulas ou até mesmo à 

incompatibilidade por gênero, ideias essas que se perpetuaram por grande tempo e que ainda se 

fazem presente em nossa sociedade. Esta visão pode ser facilmente notada nas aulas de Educação 

Física a partir da dicotomia “meninos jogam futebol x meninas praticam ginástica”, como também 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1801 

fora do ambiente escolar, a partir da separação das brincadeiras na infância, onde os meninos são 

ensinados a brincar com bola e as meninas a brincar com boneca. Estes exemplos apenas ilustram 

uma situação mais complexa que a simples hierarquização por sexo que surgem nas práticas 

esportivas e corporais, mas sim de uma dominação masculina marcada pela relação de poder que 

exerce sobre o outro. Esta relação de poder sobre o outro não se limita apenas aos gêneros 

masculino e feminino, mas também aos menos habilidosos, menores, mais fracos, ou qualquer outra 

minoria.  

Abordar a temática do gênero nas aulas de Educação Física ainda passa por questões de 

imposição, de poder e domínio nas relações, o que se configurou em um problema a ser enfrentado 

nas quadras e ginásios das escolas públicas em que trabalhei nos últimos seis anos. Por diversas 

vezes presenciei situações que revelaram o domínio do gênero masculino sobre o gênero feminino, 

com a utilização de falas machistas, generalistas e excludentes. 

A igualdade de direitos nas aulas sempre foi uma bandeira que levantei na minha prática 

docente, afinal não se trata de uma opção, e sim de um direito, já previsto na Constituição Federal 

de 1988, que, em seu artigo 5°, trata especificamente do princípio da igualdade, destacando que 

todos nós somos iguais perante a lei em direitos e obrigações, sem distinção de qualquer natureza.  

Com isso, ao aplicar os jogos na escola, devemos, sobretudo, compreender o motivo pelo 

qual o jogo é praticado e, assim, buscar uma proposta que tenha impactos mais significativos na 

formação dos alunos, incluídos valores humanos e sociais. Valores esses que serão necessários para 

a formação de uma sociedade menos egoísta e mais altruísta, em relação ao outro e a tudo o que nos 

cerca. Com isso, faz-se necessário uma abordagem que compreenda o homem de forma holística e 

em sua totalidade. 

Neste sentido, a pesquisa tem como objetivo compreender as percepções e as crenças dos 

professores de Educação Física da rede municipal de Seropédica acerca da função social dos jogos 

cooperativos e as relações de gênero estabelecidas nas aulas. De forma específica buscamos 

identificar como a prática de jogos cooperativos nas aulas de Educação Física pode contribuir para a 

igualdade nas relações de gênero nas aulas, sob a perspectiva dos docentes; e analisar de que forma 

os docentes promovem a questão da igualdade de gênero nas suas aulas. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Em relação aos aspectos teórico-conceituais, realizamos incialmente uma revisão 

bibliográfica para obter a fundamentação teórica dos autores que discorrem sobre os jogos. De uma 

maneira mais ampla, Huizinga, (2001), Antunes, (2007) e Kishimoto (2011) trazem contribuições 

sobre o caráter lúdico do jogo e da sua importância para a cultura humana. 

Huizinga (2001) ressalta a importância do jogo para o homem, que não se limita apenas à 

necessidade de sobrevivência, conhecimento e exploração do mundo, mas se estende à busca pelo 

prazer e por necessidade lúdica, destacando que jogo está repleto de significância e intenção, por 

este motivo designando o homem como Homo ludens. 

Nesse sentido, quando trabalhamos com os jogos nas aulas de Educação Física, sejam eles 

competitivos ou cooperativos, para Gonçalves (2012), devemos buscar a concepção que valorize o 

homem e a sua relação dialética, não o reduzindo a um biologicismo ou psicologicismo, mas que, 

no ato de educar, o movimento não seja visto apenas como um resultado de forças biológicas e 

fisiológicas, como também não se resuma a um processo de aprendizagem motora. Para Gonçalves 

(2012, p.141), devemos entender o homem como “um ser que pensa, sente e age, existindo em um 

mundo com o qual interage dialeticamente”. 

Se cooperar é uma alternativa de atuação nas aulas de Educação Física e no mundo, freando 

a competição exacerbada presente na nossa sociedade etnocrática, acaba por se tornar ferramenta 

importante para a mudança de comportamentos generalistas em busca de relações mais humanas no 

ambiente escolar, ampliando a função da Educação Física para além das características 

desenvolvimentistas, biologicistas e esportivistas, que fizeram parte do seu percurso histórico e que 

ainda se mostram enraizadas em nossa cultura.  

 Temos como aporte para os estudos sobre os jogos cooperativos Orlick, (1989), Brotto 

(1997), Soler, (2006) e Velázquez Callado (2004), autores que abriram campo para a discussão de 

uma nova forma de enxergar a disciplina a partir da inclusão, do bem comum e da alteridade, saindo 

da forma tradicional de Educação Física voltada para o alto rendimento, do desempenho motor, da 

valorização exacerbada de uma minoria campeã em detrimento da tristeza coletiva dos perdedores e 

da exclusão dos menos habilidosos. Precisamos entender a importância do jogar para o homem, e 

principalmente o porquê ele é de fundamental importância no ambiente escolar. 
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Os jogos cooperativos são uma proposta que visa contrastar algumas crenças sobre 

competitividade, como “a ilusão de separatividade”, de Weil (1987) apud Brotto (1999, p. 7), que 

atribuía à competição a condição única para a existência e evolução do ser humano.  

Barreto apud Soler (2006, p. 21) define os jogos cooperativos como uma dinâmica em 

grupo, que em primeiro lugar deverá buscar despertar a consciência cooperativa, “mostrando que 

ela é uma possibilidade e alternativa saudável para o campo das relações sociais; em seguida, 

buscar efetivamente a cooperação entre as pessoas, na medida em que o jogo em si já consiste em 

verdadeiras experiências cooperativas”. 

Contribuindo com os estudos feitos acerca dos jogos cooperativos, trabalharemos também 

com o conceito da coeducação neste projeto, tendo como referencial teórico Costa (2002). Para a 

autora, a coeducação trata da igualdade de oportunidades entre os gêneros, criando um clima que 

permita o desenvolvimento integral dos alunos incluindo os aspectos afetivos, sociais, intelectuais, 

motores e psicológicos, sem prejuízo em relação ao gênero, destacando ainda que a escola mista 

não possui o mesmo significado da escola coeducativa, ao passo que esta trata da equidade e não só 

da igualdade entre sexos. 

Destacamos Louro (1997), Costa (2002), Altmann (2003), AUAD (2006) e Corsino (2015) 

como os autores que nos darão o embasamento para entender e relacionar as questões de gênero 

com a sua importância nas aulas de Educação Física, a partir de uma visão plural, se afastando dos 

argumentos biológicos e culturas de igualdade que tratam o masculino como ponto de referência, 

buscando a equidade de atuação nas aulas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A partir das narrativas apresentadas pelos docentes, juntamente com a pesquisa bibliográfica 

e documental dos autores que servirão de referencial teórico-conceitual, teremos os dados para 

relacionar de que forma a utilização dos jogos cooperativos nas aulas de Educação Física é 

abordado a partir da perspectiva da coeducação e da igualdade de gênero. A pesquisa será de cunho 

qualitativo utilizando da análise de conteúdo. Nesta abordagem segundo Gatti (2006, p.03):  

[...] é preciso considerar que os conceitos de quantidade e qualidade não são 

totalmente dissociados e opostos. Epistemologicamente, quantidade é uma 

interpretação, uma tradução, um significado que é atribuído à grandeza com que um 

fenômeno se manifesta (portanto é uma mensuração dessa grandeza sob certos 
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critérios), e ela precisa ser interpretada qualitativamente pois, em si, seu significado é 

restrito. 

Usaremos como embasamento teórico-metodológico Gil (1995), Franco (2008) e Bardin 

(2010) para a análise qualitativa de estudos bibliográficos e para a análise e intepretação das 

narrativas. 

A primeira etapa da pesquisa será bibliográfica e documental, para a seleção dos 

documentos que junto às narrativas dos docentes, servirão de base para a análise. Antes de 

selecionar os documentos que farão parte do corpus de análise, realizaremos uma pré-análise e 

leitura flutuante nas bases de dados acadêmicas atuais que abordem as questões de gênero nas aulas 

de Educação Física em relação à prática docente. Tendo isso, poderemos prosseguir para os 

critérios de organização da pesquisa para analisarmos os conteúdos da pesquisa bibliográfica. 

A segunda etapa da pesquisa consiste na problematização e diálogo com as narrativas dos 

docentes que será realizada por meio de entrevistas individuais considerando aspectos da formação 

inicial, continuada e experiência na trajetória profissional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse projeto está em processo de desenvolvimento, mas podemos destacar algumas 

percepções em relação ao tema abordado a partir da minha vivência e prática docente em escolas 

públicas no Estado do Rio de Janeiro. 

O jogo cooperativo e a coeducação têm como premissas a igualdade e a inclusão, que vão 

além da mera participação dos alunos em aulas mistas, mas que os alunos possam refletir sobre a 

sua atuação, compreendendo a importância da participação dos outros e das relações para a busca 

de uma cultura de paz e respeito.  

Quando optamos por adotar um olhar mais sensível para questões como o respeito às 

diferenças e elaboramos uma aula que possibilite aos alunos possuir a sua individualidade e ao 

mesmo tempo ser igualmente importante e necessário dentro do processo, pode-se notar que as 

relações do grupo começam a se transformar, eles se tratam de maneira mais equivalente e o 

respeito mútuo aumenta, deixando naquele momento de lado o pensamento patriarcal e machista da 

nossa sociedade. 
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Esperamos que o projeto possa colaborar com reflexões sobre a necessidade do debate e que 

pesquisador e pesquisado ampliem suas estratégias de atuação na prática pedagógica nas aulas de 

Educação Física. 

A partir do que foi exposto, o estudo se faz necessário no sentido de buscar alternativas 

positivas para alcançar a igualdade de oportunidades e direitos a todos, ampliando as discussões 

acerca da atuação pedagógica dos professores de Educação Física. Além disso, torna-se relevante ao 

passo que trata de uma questão recorrente e que vem sofrendo grandes interferências no cenário 

educacional atual, que é o ensino das questões de gênero. Trata-se de algo preocupante, visto que 

muitos impedimentos e discursos rasos sobre esta temática podem acabar contribuindo cada vez 

mais para uma visão androgenizada na escola, aumentando o distanciamento em detrimento da 

aproximação dos educandos na prática das aulas de Educação Física. 
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Resumo 

O presente projeto de pesquisa trata-se de um estudo sobre as questões de gênero e os seus 
desdobramentos dentro das aulas de Educação Física. Pretende-se ainda, de encontro ao pensamento 
patriarcal que define o que é permitido ao sexo feminino e ao sexo masculino nas práticas corporais, os 
tratando como antagônicos em nossa sociedade. Propondo o pensamento plural e a coeducação o 
projeto busca compreender se as atividades aplicadas nas aulas de Educação Física com foco na 
cooperação, como a proposta de trabalho com os jogos cooperativos, figuram-se como alternativas 
utilizadas pelos docentes desta disciplina, afastando-se de argumentos biológicos e culturais de 
desigualdade que tratam o sexo masculino como referencial. A pesquisa será de cunho qualitativo, 
utilizando-se das análises bibliográficas e de narrativas dos docentes para problematização da temática. 
O corpus para análise será composto pelos dados fornecidos pelos docentes, através das narrativas e da 
revisão de literatura em bases de dados acadêmicos e de pesquisa bibliográfica dos autores que abordam 
a temática gênero e coeducação. Teremos como recorte específico os professores de Educação Física 
atuantes na Prefeitura Municipal de Seropédica, região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. A 
partir das impressões e crenças dos professores desta rede acerca da função social do jogo e de sua 
importância para a coeducação, teremos material para analisar e traçar a trajetória da disciplina de 
Educação Física na busca da equidade entre os gêneros. 

Palavras-chave: Gênero; Coeducação; Jogos cooperativos. 
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INTRODUÇÃO 

O Laboratório de Ludicidade presente no Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo I, tem 

como proposta analisar e criar recursos que possam ser utilizados em sala de aula de modo a 

promover um ensino significativo, dinâmico e prazeroso para os alunos do primeiro segmento. 

Tendo como referencial teórico inicial estudos relacionados às Inteligências Múltiplas e à 

importância da ludicidade no decorrer do processo de aprendizagem, notou-se a necessidade de 

ampliar a pesquisa a partir dos estudos relacionados à Metacognição e à Autorregulação. Sendo 

assim, de modo a implementar tais conhecimentos na vida prática de sala de aula, vem sendo 

oferecido, desde o ano de 2018, a Oficina de Conscientização do Conhecimento, no próprio 

Campus, de modo a desenvolver o olhar crítico e investigativo, através da utilização de desafios e 

da criação de jogos pelos próprios alunos, com a mediação das professoras.  

Esta Oficina, além de desenvolver as capacidades de atenção e percepção, tem como 

objetivo possibilitar a análise e o debate, encorajando os sujeitos envolvidos a se verem como 

agentes atuantes, além de estimular a autorreflexão. Para isto, foram selecionados, no ano de 2018, 

12 alunos das turmas de quinto ano do turno da manhã com dificuldades nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e/ou Matemática. No ano de 2019 foram selecionados 10 alunos das turmas de quarto 

ano da manhã. Estes encontros aconteciam uma vez por semana, com duração de duas horas, no 

contraturno, ao longo dos respectivos anos.  

Inicialmente coloca-se a importância em apresentar a contribuição de Howard Gardner 

(1994) para as atividades desenvolvidas na Oficina, bem como a utilização da metacognição e 

autorregulação no desenrolar de todo o processo. Em seguida, investigar como as atividades lúdicas 

(jogos, desafios etc.) auxiliam no processo de construção do conhecimento dos alunos. Torna-se 

importante, portanto, refletir acerca da necessidade de estímulos oferecidos, bem como de sua 

qualidade, promovendo a reflexão, elaboração, aplicabilidade e consciência das estratégicas a serem 

utilizadas para a resolução de uma problemática. É essencial compreender como a metacognição 

exerce influência na motivação dos indivíduos e como que, com o auxílio de atividades lúdicas, eles 

poderão passar a ter consciência quanto à escolha de estratégias capazes de solucionar uma 

situação-problema e, consequentemente, confiança em suas ações e capacidade. 
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UMA BREVE APRESENTAÇÃO TEÓRICA 

Ao estudar o psicólogo Howard Gardner, foi possível observar a importância de muitos dos 

elementos por ele abordados, principalmente no que diz respeito às habilidades predominantes nos 

indivíduos. De acordo com sua teoria, conhecida como Inteligências Múltiplas, o conceito de 

inteligência, para o autor, é a habilidade para solucionar problemas, afirmando que todos os 

indivíduos são inteligentes, tendo sempre alguns aspectos mais desenvolvidos do que outros. 

Segundo Gardner (1994), existem áreas no cérebro humano relacionadas à cognição, totalizando 

nove pontos diferentes de inteligência: linguística ou verbal, lógico-matemática, espacial, musical, 

cinestésica corporal, naturalista, existencial e as inteligências pessoais (intrapessoal e a 

interpessoal). Para o autor, apesar de essa quantidade ser um tanto subjetiva, são essas as 

inteligências que irão expressar o que ele mesmo denomina de inteligências múltiplas. Afirma ainda 

que as habilidades predominantes nos indivíduos, ou seja, as inteligências preeminentes em uma 

pessoa, estão intimamente relacionadas com a valorização cultural e social do grupo em que ela está 

inserida, bem como aos estímulos que recebem ao longo da vida.  

De acordo com seus estudos, crianças de mesma faixa etária poderiam estar em diferentes 

níveis de desenvolvimento, levando-se em consideração estímulos culturais e experiências capazes 

de potencializar uma ou outra inteligência. Como bem retrata Antunes (2002, p. 11), a inteligência 

“é o produto de uma operação cerebral e permite ao sujeito resolver problemas e, até mesmo, criar 

produtos que tenham valor específico dentro de uma cultura.” Como este mesmo autor afirma, tal 

fluxo cerebral nos possibilita escolher qual a melhor maneira para solucionar uma determinada 

situação. Esta inteligência, no entanto, não é algo isolado, uma vez que o indivíduo faz parte de uma 

dada sociedade, repleta de crenças, valores e ideologias com as quais está em contato direto, 

recebendo a todo instante inúmeras influências.  

A própria utilização de jogos e atividades em que prevaleçam a ludicidade promovem a 

criação de um ambiente estimulante, possibilitando que os discentes se sintam mais à vontade para 

arriscar e desenvolver diferentes possibilidades para encontrar a resolução de uma determinada 

questão, valorizando as diferentes habilidades. Ao experienciar distintas formas para se chegar ao 

real objetivo (solucionar um desafio), o sujeito se permite dialogar com diversos caminhos, 

avaliando o percurso, recriando planos de ação e aprimorando as próprias escolhas. No final, o 

objetivo em si não é mais o elemento fundamental nesse processo, mas sim o próprio percurso 

realizado.  
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 A partir dos estudos de John Flavell (1999), direcionados à psicologia cognitiva e ao 

desenvolvimento nas crianças, tendo como forte influência a teoria piagetiana, passa-se a ter o 

conhecimento quanto ao que vem a ser metacognição. De acordo com o autor, tal conceito pode ser 

compreendido, portanto, como a tomada de consciência do sujeito quanto a seu próprio 

conhecimento, de modo a possibilitar também uma regulação consciente deste. Sendo assim, o 

indivíduo é capaz de observar a si mesmo, de modo a identificar suas dificuldades e encontrar 

estratégias mais eficazes para solucionar determinadas situações. Há, portanto, junto a isto a 

capacidade em avaliar as estratégias utilizadas, fazendo as devidas correções quando necessário 

(autorregulação). 

As estratégias metacognitivas regulam tudo que está atrelado ao conhecimento. Deste modo, 

antes mesmo de iniciar uma determinada atividade torna-se essencial que o sujeito planeje o que 

deverá ser realizado, o passo a passo, quais caminhos serão traçados a fim de alcançar seu real 

objetivo. Em seguida, será preciso que ele monitore esse caminhar durante o desenrolar da atividade 

e, por fim, realize a avaliação dos resultados obtidos, comparando-os com seus objetivos iniciais. O 

que é possível identificar nessa situação é o envolvimento do indivíduo com todo o processo, uma 

vez que se faz necessário sua participação no planejamento, no controle e na avaliação de tudo o 

que foi desenvolvido por ele mesmo. Em outras palavras, há, portanto, o conhecimento e a 

observação quanto aos próprios processos cognitivos, aprimorando as escolhas e modificando-as, se 

for preciso, para alcançar o êxito esperado. 

Buscar um sentido para aquilo que se aprende aproxima o conhecimento técnico da 

realidade, possibilitando que o aprendiz perceba que aquilo que aprendeu está para além da sala de 

aula. Assim, um processo de ensino voltado para uma abordagem metacognitiva de aprendizagem 

compreende práticas que priorizam o sentido, a autoavaliação e a reflexão, a fim de identificar o 

que está bom e o que ainda precisa ser melhorado. Desta forma, um ensino capaz de promover a 

autonomia é aquele que permite que o sujeito possa refletir sobre si mesmo, sobre sua maneira de 

agir, de pensar e dialogar com o mundo e com os outros. Assim, ao estimular a autonomia, chama-

se o aluno para um despertar, ou seja, leva-o à conscientização de suas escolhas e à verificação das 

mesmas, mudando-as sempre que necessário. 

No entanto, na escola, por exemplo, o que menos se vê é este acesso ao próprio mundo. As 

crianças são absorvidas por um sistema em que imperam os mais diferentes conteúdos. E, em 

contrapartida, não há espaço muitas vezes para entender o que sentem, como sentem e o que são 

enquanto sujeitos constituintes daquele grupo. Assim, para compreender o mundo é preciso antes 
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ver-se neste local, em um exercício de olhar para dentro. Só assim será possível iniciar um processo 

de autoconhecimento que influenciará na própria aprendizagem. E à medida em que os sujeitos 

passam a ter consciência de si, de suas limitações, medos, desejos e angústias, poderão refletir 

também quanto a tudo que está em seu exterior.  

METODOLOGIA 

A partir das informações acerca dos alunos e de suas dificuldades, pesquisa-se recursos que 

auxiliem de forma lúdica e dinâmica a aprendizagem, acreditando na importância de se construir 

um ambiente acolhedor, de modo que os alunos possam utilizar suas habilidades a fim de superar 

suas dificuldades. A Oficina no Campus coloca-se, portanto, como um espaço onde os indivíduos 

são levados a refletir acerca de seus questionamentos, analisando todas as etapas presentes nas 

atividades propostas, bem como as estratégias escolhidas por cada um deles, a fim de solucioná-las.  

No decorrer dos encontros buscou-se observar o comportamento dos sujeitos durante as 

atividades ofertadas, bem como as relações estabelecidas: de cada discente com si próprio; entre os 

discentes; destes com os materiais e com as próprias docentes envolvidas no projeto.  

Uma das propostas da Oficina está justamente em construir uma rotina capaz de levar tais 

crianças a se conscientizarem da importância do planejamento. Os encontros iniciam sempre com 

uma roda de conversa, de forma que os alunos possam expressar-se, relatando como estão e fazendo 

correlações com as aulas anteriores. Em seguida, as professoras apresentam a proposta do dia e 

todos são estimulados a pensar quanto ao que está sendo exposto. As atividades geralmente são 

realizadas em dupla, contando sempre com a mediação das docentes. Imediatamente cada 

criança/dupla era levada a solucionar o desafio apresentado. Após a resolução, os alunos eram 

estimulados a apresentar suas estratégias e, consequentemente, o grupo debatia quanto às propostas 

apresentadas. Por fim, cada aluno tentava registrar tudo o que precisou realizar, pontuando os 

objetivos que deveriam ser alcançados, as ações que necessitavam ser pensadas e executadas a fim 

de alcançar tais metas, e se foi possível obter êxito ou não com tais escolhas. Cabe ressaltar que tais 

registros são construídos ao longo de todo o processo. 

O DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Durante as aulas na Oficina, notou-se a necessidade de o professor estar atento ao fato de 

que o aluno não aprende pela simples manipulação de objetos, uma vez que os conceitos não 
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residem no material. As diferentes formas de se relacionar com o material e desenvolver a partir 

dele novos caminhos, que levem a uma determinada solução, deverão ser utilizadas pelo professor 

para proporcionar um debate/diálogo a respeito do conteúdo abordado e das estratégias utilizadas, a 

fim de se alcançar determinada meta. Logo, ao utilizar jogos e atividades lúdicas, os sujeitos 

envolvidos se sentiram mais à vontade para apresentar suas ideias, ficando, inclusive, mais atentos 

quanto às estratégias apresentadas pelos demais participantes, numa troca de informação 

enriquecedora e constante.  

Ao utilizar o material didático (MD) para ilustrar uma determinada situação, os resultados 

obtidos não serão os mesmos do que aqueles obtidos em uma turma na qual o MD foi manuseado 

pelos alunos, uma vez que nesta última os alunos terão a oportunidade de investigar, analisar 

diferentes situações, fazer descobertas e relacioná-las. Nota-se, portanto, que para que haja uma 

experiência significativa, o aluno precisará não somente refletir e explorar o material utilizado, mas 

também, quando possível, participar de sua construção, sendo preciso se deparar muitas vezes com 

novos desafios que deverão ser repensados e investigados.  

O pano de fundo para todo o trabalho desenvolvido na oficina voltou-se, portanto, para a 

utilização do lúdico, a partir de uma perspectiva sociointeracionista, entendendo a brincadeira como 

coisa séria, pois é nela que está presente o social, o histórico e o cultural. Deste modo, observa-se 

que “o brinquedo constitui um processo de evolução ininterrupto de construção de significados e 

conceitos.” (LEITE, 1994, p.95, apud EMERIQUE, 1999). Em vista disto, durante as aulas os 

alunos puderam se deparar com inúmeros desafios; jogos; construção de materiais que pudessem ser 

utilizados em jogos já existentes; construção de regras para determinadas atividades; apresentação 

oral de materiais; exposição oral das estratégias escolhidas para a resolução de uma problemática; 

construção coletiva de atividades, incentivando o olhar criterioso, investigativo, o debate e a 

regulação de todo o processo de aprendizagem.  

A partir de exercícios diversos, os alunos foram estimulados a identificar suas dificuldades, 

bem como a encontrar estratégias para superá-las. Inicialmente, na maioria das vezes, as crianças 

não conseguiam, no entanto, perceber o que erravam e nem mesmo identificar/expor suas reais 

dificuldades. De acordo com Burón (1997), muitos alunos não têm conhecimento daquilo que 

efetivamente não sabem e, consequentemente, não têm ideia de que necessitam fazer algo para 

saírem dessa situação. Torna-se essencial, portanto, proporcionar meios para que os indivíduos 

tenham a oportunidade de aprender a aprender, tomando consciência sobre o que fazer e como 

fazer.  
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Os seres humanos estão a todo o tempo precisando lidar com situações em sua vida que 

necessitam de soluções. Para isto precisam analisar o que está acontecendo ao seu redor; planejar o 

que precisará ser realizado a fim de solucionar a questão; e colocar em prática a estratégia utilizada. 

Ao final, após executá-la, avaliar se os objetivos foram alcançados. A consciência acerca da 

problemática apresentada, bem como a busca por estratégias para resolvê-la, fazem parte do próprio 

processo de autoconhecimento (metacognição). O conhecimento é algo dinâmico e que está sempre 

em transformação, permitindo que se tenha vários olhares sobre ele e que se trace distintos 

caminhos para alcançá-lo (GRANDO, 2000). Sob esta perspectiva, reflete-se sobre o que aborda 

Pais (2011), ao citar a importância da valorização do raciocínio lógico e argumentativo, cujo 

objetivo é despertar no aluno a utilização deste raciocínio e o gosto em resolver problemas. É 

importante frisar que estes problemas não se tratam de exercícios mecânicos e repetitivos, mas 

situações capazes de estimular a criatividade, de modo a incentivar o desenvolvimento de 

estratégias. Por conseguinte, espera-se que o aluno se sinta motivado a buscar o conhecimento, seja 

curioso e repense em todas as possibilidades que se apresentam no seu contexto, recriando-as. 

Ao finalizar cada jogo ou atividade na Oficina, havia uma exploração, uma discussão 

aprofundada sobre os objetivos, sobre o percurso que cada aluno trilhou para desenvolver a 

proposta, permitindo escuta atenta e possibilitando voz a todos os presentes. Indagações e 

argumentações eram muito estimuladas. Os alunos que frequentaram a Oficina tiveram a 

possibilidade de identificar suas habilidades e explorar outras competências, num diálogo constante 

com seus pares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se, nestes dois anos em que a Oficina foi desenvolvida, que os alunos 

participantes obtiveram significativa mudança em seu comportamento perante o processo de ensino-

aprendizagem, colocando em prática uma visão mais crítica e criteriosa quanto ao que observavam, 

mais atentos a cada detalhe exposto e mais confiantes e autônomos, acreditando mais em suas 

escolhas. Na Oficina, os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar seus medos, de construírem 

estratégias, de refletirem a respeito de suas atuações durante a resolução de desafios, aprimorando o 

desempenho sempre que necessário. Cabe ressaltar que o mesmo foi observado no que diz respeito 

à melhora do rendimento escolar de tais alunos nas aulas regulares. No decorrer do ano de 2020, de 

maneira inédita, o trabalho com a Oficina se dará com o mesmo grupo de alunos do ano anterior, 

que estarão no quinto ano. 
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Resumo 

O objetivo deste estudo é investigar como as atividades lúdicas auxiliam no processo de construção do 
conhecimento, quando associadas a procedimentos que envolvam e respeitem as diferentes habilidades 
dos sujeitos envolvidos, priorizando a metacognição e a autorregulação no ambiente escolar. Para isto 
será levado em conta o trabalho que vem sendo realizado na Oficina de Conscientização do 
Conhecimento desde o ano de 2018, no Colégio Pedro II (Campus Engenho Novo I), na Cidade do 
Rio de Janeiro. A Oficina ofertada está atrelada ao Laboratório de Ludicidade, Grupo de Pesquisa 
desenvolvido desde o ano de 2017 por professoras do Departamento de Anos Iniciais da referida 
instituição de ensino. Sendo assim, a pesquisa, de cunho qualitativo, analisou o desenvolvimento de um 
grupo de alunos do quarto e quinto ano do Ensino Fundamental I, oriundos do próprio Campus em 
questão, durante o processo de criação e utilização de jogos no decorrer da Oficina, bem como os 
desdobramentos ocorridos em aulas regulares de Matemática e Língua Portuguesa neste mesmo 
Campus. A metodologia utilizada até o momento foi pertinente à pesquisa, de modo a possibilitar a 
análise teórica no decorrer das atividades desenvolvidas. Além disso, fica evidente a importância do 
papel do professor-mediador durante todo o processo de aprendizagem, colocando-se como elemento 
capaz de auxiliar os discentes e, assim, junto a eles buscar novas alternativas e possibilidades, de modo a 
esclarecer as dificuldades que surgirem no decorrer do processo. Este trabalho é norteado pelos estudos 
de Howard Gardner (1994), John H. Flavell (1999), Javier Burón (1997), dentre outros.   

Palavras-chave: Metacognição e autorregulação; Ludicidade; Linguagens; Educação. 
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INTRODUÇÃO 

Para começarmos a falar de Atendimento Educacional Especializado, mais conhecido como 

AEE, é necessário antes de tudo falar de ensino fundamental, e para isso precisa-se entender o que é 

ser criança. Segundo o dicionário Michaelis da língua portuguesa, criança é um ser humano no 

período da infância, ou seja, o período que vai de zero a doze anos de idade. Sendo uma época de 

intensa aquisição de conhecimento, iniciando a descoberta do mundo em que a criança está inserida 

e com isso despertando para as relações interpessoais. Posteriormente iniciamos a fala, o andar e os 

estudos, conhecendo as regras e limites de viver em sociedade. É um momento em que somos 

bastante dependentes daqueles que são nossos responsáveis. 

O ensino fundamental da mesma maneira que o ensino como um todo, passou por diversas 

alterações no decorrer da história. No Brasil, a educação só passou a ter obrigatoriedade com a 

criação de legislações específicas voltadas a educação, como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira (LDB), que visa orientar e regularizar o sistema de educação na rede pública e 

privada. 

A LDB 9394/96 corrobora o direito à educação, garantido pela Constituição Federal, como 

diz o artigo 205: 

"A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

É dever da família, assim como do Estado proporcionar aos estudantes a formação essencial 

para o desenvolvimento de suas capacidades, para que seja alcançada a realização pessoal, 

preparando essa pessoa para viver em sociedade de forma consciente e posteriormente para o 

trabalho. 

O ensino fundamental abarca um dos níveis da educação básica do Brasil, sendo o mesmo 

obrigatório. É ofertado de forma gratuita nas escolas da rede pública de ensino. Atualmente tem 

duração de nove anos, dividindo-se em fundamental menor ou anos iniciais, do 1º ao 5º ano e 

fundamental maior ou anos finais, do 6º ao 9º ano. Atendendo crianças a partir dos seis anos de 

idade, e finalizando aos 14 anos. A jornada escolar será no mínimo de quatro horas em sala de aula, 

conforme descrito no artigo 34 da LDB e com carga horária anual de 800 horas em 200 dias letivos 

efetivos. 
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A finalidade do ensino fundamental brasileiro é a formação básica do cidadão, contudo, 

segundo o artigo 32º da LDB é imprescindível: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Para que esse ensino seja desenvolvido de maneira igualitária em todo o país, faz-se 

necessário ter uma base das aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras, 

tanto públicas quanto particulares. É chamada de Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 

vem assegurar o direito a aprendizagem e ao aperfeiçoamento dos alunos. 

A BNCC orienta o currículo de todos os estados e munícipios brasileiros, e de acordo com o 

que está previsto no artigo 9º da LDB, deve-se: 

 “Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum”. 

Desde cedo as crianças devem ir para a escola, garantindo assim o desenvolvimento de suas 

potencialidades para que possam progredir tanto pessoal como socialmente, para isso é de suma 

importância que haja essa interação entre família, escola e estado, respeitando cada etapa de vida e 

de ensino da criança, incluindo assim as crianças que precisam de algum atendimento educacional 

especializado. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com a Constituição Federal (1988, Art. 205), Educação é um direito de todos, 

entretanto, a inclusão escolar das pessoas com deficiência ainda tem sido um grande desafio na 

Educação Básica, posto que o processo de ensino e aprendizagem desses sujeitos necessita de 

adaptações metodológicas, flexibilização curricular específicas e de estratégias para participação 
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ativa nas atividades escolares. É preciso ter clareza que não basta garantir a matrícula desses alunos 

na sala regular, mas também dar-lhes condições de permanência na escola. 

Contudo, a alfabetização é realizada de forma repetitiva a partir de fórmulas estereotipadas, 

levando a uma prática de escrita fora de contexto, sem função comunicativa oral, sem função de 

preservar a comunicação e de nenhuma compreensão das funções da língua escrita na sociedade. 

Essa forma de alfabetizar caracteriza-se por ser homogeneizadora, por não levar em 

consideração o sujeito e a sua diversidade; utilitarista, em alfabetizar somente para atender a 

demanda do mercado; conservadora, pela prática tradicional como referência pedagógica e 

excludente, por favorecer a evasão e a exclusão escolar. 

Nesse contexto, Paulo Freire, apesar de não ter se dedicado à área da Educação Especial, 

possui uma abordagem de ensino que se adequa perfeitamente ao desafio de efetivar a inclusão do 

aluno com deficiência e contribuir, positivamente, para o processo de alfabetização desses sujeitos. 

A relação do educador com a realidade contextual do aluno na perspectiva Freireana é a de não 

apenas conhecer a realidade e o contexto dos educandos, mas, sobretudo aprender, adquirir 

conhecimentos por meio desta relação mútua de aprendizagem. 

É necessário refletir-se constantemente a prática pedagógica em sala de aula, sempre tendo 

em vista a valorização crítica do saber dos discentes. Essa prática pedagógica perpassa pela relação 

professor e aluno, visto que ambos fazem parte do processo ensino-aprendizagem. Freire (1996) 

afirma que, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a produção ou 

construção do conhecimento crítico do aluno. Nesse caso, a autonomia do professor como sujeito de 

um processo se reflete no aluno que percebe, na expressão do professor a sua vivência.  Nesta 

direção, Vieira (1991) diz que, a função social do professor é conciliar a vida social do aluno com a 

vida escolar, levando o aluno a ser um indivíduo pensante e atuante na sociedade a fim de 

transformar a realidade. 

Outrossim, a prática educativa não pode ficar restrita somente ao ensino da leitura e escrita, 

mas ao ensino da leitura e escrita conectada a realidade, afinada com questões da 

contemporaneidade. Assim: 

A alfabetização, mesmo numa compreensão superficial, é um exercício através do 

qual o alfabetizando vai se apoderando, pouco a pouco, do profundo mistério da 

linguagem. Quer dizer, vai assumindo aquilo que ele já faz quando vem se alfabetizar. 

Vai assumir legitimidade daquilo que a gente chama de sua competência linguística 

(FREIRE, 1997, p.126). 
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Ler o mundo e a palavra escrita faz parte do viver cotidiano social e escolar do educando 

leitor e o trabalho pedagógico alfabetizador não pode distanciar-se desse caminho de interagir de 

forma crítica as leituras de vida e a leitura da palavra escrita. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O projeto está sendo desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Infantil e Fundamental 

Barão do Rio Branco, especificamente na sala do atendimento educacional especializado. Em um 

primeiro momento os alunos alvo do projeto passam por uma diagnose, para que assim possamos 

identificar o nível silábico que o aluno se encontra. A partir disso que é planejado o atendimento 

para com o estudante. 

É necessário dizer que nesta fase inicial do trabalho, os alunos são atendidos de forma 

individual; sendo assim o plano de aula também é elaborado desta maneira. 

Os até então seis estudantes participante do projeto, tem em média três a cinco aulas no 

projeto ao decorrer da semana, cada uma com duração de quarenta e cinco minutos. As aulas do 

projeto ocorrem no turno em que o aluno está matriculado, estes são retirados de suas turmas 

preferencialmente nas aulas de língua portuguesa e matemática, em vista de que não conseguem 

acompanhá-las e os mesmos possuem mais ganhos quando retirados das aulas para suprir a lacuna 

que impede que o aluno avance no conteúdo. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 De acordo com as perspectivas apresentadas no decorrer do trabalho, observa-se a 

importância da valorização do ensino e aprendizagem de forma efetiva, através de práticas 

pedagógicas que valorizem o educando. Sendo que o processo de alfabetização é essencial para que 

o sujeito se torne capaz de compreender as demais formas de interação e assim consiga relacionar-

se em sociedade.  

O educador precisa levar em consideração a curiosidade do educando, pois a partir dessa 

ação o mesmo iniciará o seu processo de busca por conhecimento, que o levará a autonomia. 

Contudo, o educador só conseguirá realizá-la de maneira efetiva se tiver a clareza que o respeito se 

faz presente nessa ação, ou seja, nessa dialogicidade entre os mesmos. É preciso quebrar o 

paradigma que o ensino e a aprendizagem são um ato burocrático, e sim, passar a questionar sobre 
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que tipo de cidadãos forma-se e pretende-se formar, analisando o contexto a qual estão inseridos na 

sociedade. 

Ressalta-se que atividades são desenvolvidas com os alunos do turno da tarde, os quais 

participam, em média, de três atendimentos por semana, cuja duração é de 45 minutos. As 

atividades do projeto ocorrem à tarde, turno em que os alunos estão matriculados na sala comum, 

sendo que são retirados de suas turmas, preferencialmente, nos horários vagos e/ou nas aulas de 

Língua Portuguesa e Matemática para participarem do projeto, tendo em vista que estes são os 

componentes curriculares em que os alunos com deficiência não conseguem acompanhar os 

conteúdos propostos para o respectivo ano, no qual estão inclusos. 

Portanto, o processo de alfabetização precisa ser interativo, com troca de informações pré-

existentes entre as pessoas, cujo se consiga atingir a aprendizagem significativa o conhecimento 

científico, considerando os conhecimentos prévios dos alunos, e em suas experiências em seu 

cotidiano como ponto de partida para a atuação do professor por intermédio de práticas 

pedagógicas. 

CONCLUSÕES 

Verificou-se que os educandos necessitam ser amplamente estimulados para desenvolver as 

habilidades necessárias para acompanhar os conteúdos curriculares propostos para o ano em que 

estão inclusos do ensino fundamental, evidenciando-se a necessária flexibilização curricular e 

adequações metodológicas em todos os componentes curriculares, os quais devem levar em 

consideração seu processo de alfabetização e letramento. 

O próximo passo a ser desenvolvido no trabalho, é a realização de atendimento em pequenos 

grupos de dois ou três alunos, como formar de oportunizar a trocar saberes, potencializar seu 

desenvolvimento a nível cognitivo, bem como nas interações sociais, pois leva-se em consideração 

que é por meio das interações com o outro que os seres humanos aprendem e apreendem o mundo 

que o cerca, sobretudo, quando as situações de aprendizagem são pensadas a partir dos saberes e 

das histórias de vida de cada aluno. A depender dos objetivos a serem propostos, será possível criar 

agrupamentos entre alunos com desenvolvimentos similares e/ou diferentes na leitura e escrita. 

Por fim, os resultados parciais do projeto apontam que tem sido possível contribuir para 

efetivação do processo de alfabetização dos alunos, por meio de atividade que estimulem sua 

cognição, o raciocínio lógico, a interação social, bem como a realização de tarefas de vida diárias. 
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Resumo 

O presente artigo tem como base o Projeto de Alfabetização Freireana, voltando-se a contribuir para o 
processo de inclusão dos alunos e alunas com deficiência da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Barão do Rio Branco, o projeto de alfabetização foi pensado para atender a necessidade da escola, em 
especifico o público alvo de alunos que possuem deficiência intelectual, que estão no ensino 
fundamental especificamente entre o sexto e nono ano e que ainda não constituíram as habilidades 
necessárias para avançar no seu desenvolvimento escolar de maneira eficaz, em vista de que na maioria 
dos casos estes discentes não conseguem fazer cálculos simples, interpretação de texto ou até mesmo 
sua leitura, logo prejudicando o seu rendimento escolar nas diversas áreas do conhecimento, sendo 
assim facilitar o seu processo de inclusão na sala regular e demais âmbitos escolares. O objetivo geral 
deste projeto é caracterizado por: Reforçar e melhorar o desenvolvimento dos alunos e reduzir as 
diferenças de aprendizagem. Melhorando assim a capacidade oral e escrita dos alunos, o que implica na 
realização de atividades diárias, sejam elas escolares ou cotidianas para que possam compreender e se 
expressar melhor. Os objetivos específicos são constituídos por: reconhecer e trabalhar as dificuldades 
na leitura, escrita e oralidade; ampliar o vocabulário oral e escrito, ampliando o conhecimento do aluno; 
organizar o raciocínio cognitivo através de jogos, brincadeiras e problemas relacionados à matemática; 
trabalhar as operações numéricas através de materiais concretos e atividades que facilitem a 
compreensão dos alunos. Este projeto vem reforçar e melhorar o desenvolvimento dos alunos e reduzir 
as diferenças de aprendizagem, com isso potencializando a capacidade oral e escrita dos alunos, o que 
implica na realização de atividades diárias, sejam elas escolares ou cotidianas para que possam 
compreender e se expressar melhor. 

Palavras-chave: Ensino Fundamental; Alfabetização; AEE; PIBID. 
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INTRODUÇÃO 

 O ensino de ciências tem recebido destaque na sociedade contemporânea pela facilidade de, 

nele, se trabalhar habilidades importantes para a formação de um cidadão, como a tomada de 

decisão, a análise, a síntese e a avaliação de informações (PEDRETTI; NAZIR, 2011). No entanto, 

tais habilidades pouco são trabalhadas no ensino tradicional de ciências, pautado na memorização 

de termos com pouca ou nenhuma aquisição de sentidos. Não é fácil, entretanto, sair de um ensino 

com tais características para um em que os conceitos adquirem sentido a partir da relação do 

indivíduo com o mundo ao seu redor (COBERN; AIKENHEAD, 1997). Tem-se buscado, então, um 

ensino de ciências socialmente contextualizado, no qual é apresentado o papel da ciência na 

sociedade e suas interações multidisciplinares com os aspectos sociais, políticos, históricos, 

econômicos e éticos (CHASSOT, 2000). A aquisição desse repertório ocorre de maneira gradual, e 

denomina-se esse processo de alfabetização científica (AC). 

 A AC tem sido um dos objetivos do ensino de ciência e vem como uma proposta alternativa 

ao ensino tradicional. Uma vez que os fenômenos científicos e os produtos da ciência fazem parte 

do cotidiano do estudante, é também um papel do ensino promover a compreensão das inter-

relações de ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente (PEDRETTI; NAZIR, 2011). Isso pode 

ser alcançado com estratégias de ensino e abordagens educativas que incluam intencionalmente um 

ou mais eixos da AC descritos por Sasseron e Carvalho (2011). São eles: 1) compreensão básica de 

termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; 2) compreensão da natureza das 

ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática; e 3) entendimento das relações 

existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. A inserção do estudante nesse 

conjunto de conhecimentos torna-o parte de uma cultura científica escolar, na qual ele é capaz de se 

informar, ler, analisar, discutir e debater sobre aspectos dessa área. 

 Um ensino cujas bases perpassam pela democratização do conhecimento, transformação e 

emancipação do indivíduo e aquisição de uma visão crítica acerca do mundo deve possuir uma 

abordagem de ensino-aprendizagem igualmente transformadora. O Ensino de Ciências por 

Investigação (ECI) vem como uma alternativa na qual o professor proporciona condições para que o 

aluno raciocine, reflita e construa seu conhecimento de maneira gradual. Essa abordagem permite 

ao professor trabalhar com atividades estimulantes nas quais os alunos buscam soluções para 

problemas, levantam e testam hipóteses a partir do trabalho com as informações, constroem e 

defendem explicações fundamentadas no conhecimento científico, permitindo maior autonomia e 
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liberdade intelectual (CARVALHO, 2013). O ECI pode ser aplicado por meio de Sequências 

Didáticas Investigativas (SDI), nas quais é criado um contexto para apresentação de um problema 

científico pautado na temática da aula (MOTOKANE, 2015). Ao trazer um problema para a sala de 

aula, a tarefa de formulação da linha de raciocínio passa para o próprio estudante, atuando o 

professor como guia, encaminhando e orientando as reflexões para a construção do novo 

conhecimento (CARVALHO, 2013).  

 As SDIs também podem ser ferramentas de coleta de dados para compreender e analisar o 

processo de AC em sala de aula. O presente trabalho tem como objetivo caracterizar as produções 

escritas da atividade acima citada de acordo com os conteúdos trabalhados em uma SDI de 

ecofisiologia de morcegos. 

METODOLOGIA 

Contexto de coleta de dados 
 Os participantes dessa pesquisa são os alunos de uma turma de oitavo ano de uma escola 

pública do interior de Estado de São Paulo e a professora da disciplina de Ciências que lecionava 

para essa turma na época. Para aplicar a SDI, a professora participou de dois modos de formação: 

curso para professores e orientações individuais. Nesta última, a professora foi instruída a realizar 

as atividades a partir das orientações ao professor da SDI. No entanto, ela foi informada de que 

poderia fazer os ajustes que julgasse necessários, adaptando a SDI para a realidade de sua escola.  

 A SDI formulada teve como temática geral a ecofisiologia de morcegos. Os conceitos 

abordados foram: fisiologia do sistema digestório, hábito alimentar e dispersão de sementes. Em 

diversas etapas os estudantes puderam sistematizar seus conhecimentos por meio da oralidade e da 

escrita. O foco da análise deste trabalho é a atividade final na qual se propôs a escrita de um texto 

de gênero argumentativo onde os alunos deveriam se posicionar sobre uma problemática social: os 

casos de mortandade de morcegos por pessoas que têm medo deles. Ao total, foram coletados 31 

textos. 

Método de Análise 
 O método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) proposto por Reinert (1990) 

classifica os segmentos de texto em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles é 

repartido com base na frequência das formas reduzidas (palavras já lematizadas). Esta análise visa 

obter classes de palavras que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si, e 
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vocabulário diferente das outras classes. Esses subconjuntos de textos são chamados de Segmentos 

de Texto (ST) no IRaMuTeQ. No presente trabalho, utilizamos os substantivos, os adjetivos e os 

verbos como formas ativas (utilizadas nos cálculos) e as demais classes de palavras como 

suplementares. 

 Esta análise lexical pode ser feita em diversos softwares. Neste trabalho, optou-se pelo 

IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) 

0.7 alpha 2. Este é um software gratuito e com fonte aberta, desenvolvido por Pierre Ratinaud 

(LAHLOU, 2012; RATINAUD; MARCHAND, 2012) e licenciado por GNU GPL (v2), que 

permite fazer análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas indivíduos/palavras. Ele 

ancora-se no software R (www.r-project.org) e na linguagem Python (www.python.org) 

(CAMARGO; JUSTO, 2013). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O corpus geral foi constituído por 31 textos, separados em 123 segmentos de texto (ST), 

com aproveitamento de 93 STs (75,61%), o que corresponde a uma retenção satisfatória, segundo 

Camargo e Justo (2013). Emergiram 4283 ocorrências (palavras, formas ou vocábulos), sendo 468 

palavras distintas e 208 hapax (com uma única ocorrência). O conteúdo analisado foi categorizado 

em quatro classes: Classe 1, com 28 ST (30,11%); Classe 2, com 22 ST (23,66%); Classe 3, com 24 

ST (25,81%) e Classe 4, com 19 ST (20,43%). As classes 1 e 4 foram agrupadas no subcorpus A, 

enquanto as classes 2 e 3 foram agrupadas no subcorpus B, como mostra a Figura 1. 

 A nível de associação das palavras com as classes, consideramos apenas aquelas que 

apresentaram chi2 significativos (x2 > 3,80 e p < 0,05). A classe 1 é composta por palavras como 

"alimentar" (x2 > 27,37), "hematófago" (x2 > 20,32), "espécie" (x2 > 19,1), "existir" (x2 > 13,25), 

"sangue" (x2 > 13,05), "humano" (x2 > 10,76), "fruto" (x2 > 9,7), "atacar" (x2 > 6,25), "acabar" (x2 > 

4,07) e "dizer" (x2 > 4,07), destacando-se os alunos 5, 19 e 30. Esta classe foi denominada como 

"Hábito alimentar das espécies de morcego" e destaca informações relativas ao hábito alimentar dos 

morcegos estudados pelos alunos, como pode ser observado no exemplo a seguir: 

“as pessoas dizem que devemos matar todos eles por causa de algumas espécies que 

se alimentam de sangue todas as pessoas acham que todos eles são iguais eu penso 

que antes de matar eles deveriam procurar na internet do que algumas espécies de 

morcegos se alimentam nem todos eles tem culpa (...) morcegos não merecem morrer 

algumas pessoas pensam que devemos matar os morcegos porque algumas espécies se 

http://www.python.org/
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alimentam de sangue na minha opinião eles deveriam procurar saber que os morcegos 

se alimentam também de frutos insetos e peixes” (Aluno 19) 

A classe 2 é composta por palavras como "viver" (x2 > 16,16), "direito" (x2 > 16,14), 

"precisar" (x2 > 13,49), "forma" (x2 > 13,49), "vida" (x2 > 10,0), "destruir" (x2 > 10,0), “mate” (x2 > 

9,29), “ajudar” (x2 > 4,75), “ambiente” (x2 > 4,7) e "dever" (x2 > 4,5), destacando-se o aluno 16. 

Esta classe foi denominada como "Valor intrínseco das espécies de morcego" e destaca, um apelo 

ao direito à vida destas espécies, como pode ser observado no exemplo a seguir: 

“as pessoas que não pensam dessa forma que acha que deve matar os morcegos 

deveriam se aprofundar nesse assunto e saber que eles também têm direito à vida e 

saber também que eles não fazem mal algum (...) portanto eles devem viver porque 

eles ajudam muito no nosso meio ambiente e são animais que fazem bem para nossa 

população” (Aluno 16) 

A classe 3 é composta por palavras como, "semente" (x2 > 63,71), "fezes" (x2 > 25,16), 

"árvore" (x2 > 20,71), "dispersar" (x2 > 18,44), "planta" (x2 > 15,19), "ajuda" (x2 > 14,06), "comer" 

(x2 > 12,02), "desenvolver" (x2 > 12,02), “dispersor” (x2 > 11,09), “prejudicar” (x2 > 11,09), "novo" 

(x2 > 8,91), "floresta" (x2 > 8,91), "errado" (x2 > 8,23), "estar" (x2 > 6,16), "natureza" (x2 > 5,81), 

“fruta” (x2 > 5,59), “opinião” (x2 > 4,91), e "lugar" (x2 > 3,88), destacando-se os alunos 29 e 31. 

Esta classe foi denominada como "Importância ecológica dos morcegos" e destaca a importância 

ecológica dos morcegos como dispersores de sementes, como pode ser observado no exemplo a 

seguir: 

“não os morcegos não fazem mal para pessoas eles ajudam a natureza espalhando 

sementes florestando a floresta pelas fezes você sabia não eu não vou mudar de 

opinião por eles terem aparência ruim tem que matar tudo eles” (Aluno 31) 

A classe 4 é composta por palavras como "doença" (x2 > 33,36), "chupar" (x2 > 24,22), 

"transmitir" (x2 > 24,22), "concordar" (x2 > 20,58), "falar" (x2 > 15,61), "morto" (x2 > 12,11), 

“perigoso” (x2 > 8,93), “sangue” (x2 > 7,22), “polêmico” (x2 > 4,08), “nojo” (x2 > 4,08) e 

"acreditar" (x2 > 4,08), destacando-se os alunos 10, 25, 20, 28 e 4. Esta classe foi denominada como 

"Percepções de senso comum sobre os morcegos" e destaca as percepções de senso comum que os 

alunos consideram que normalmente justificam o medo e repulsa das pessoas aos morcegos, como 

pode ser observado no exemplo a seguir:  

“os morcegos são mortos porque muitas pessoas acham que eles chupam sangue 

humano outras têm nojo porque eles são pegajosos eu não concordo que os morcegos 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1828 

têm que ser mortos por medo ou por nojo ou também porque eles transmitem 

doenças” (Aluno 10) 

CONCLUSÕES 

O uso da Classificação Hierárquica Descendente como método de análise revelou grandes 

potenciais, uma vez que permitiu caracterizar as concepções apresentadas pelos estudantes. Como 

as produções escritas dos estudantes sugerem, a Sequência Didática Investigativa utilizada não 

apenas possui um grande potencial pedagógico para abordar temas relacionados à biodiversidade, 

como também possibilita a integração de áreas distintas do conhecimento, relacionando desde 

conceitos ecológicos a questões de valores éticos, morais, econômicos e estéticos. 
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Figura 1. Dendograma com a porcentagem de ST em cada classe e palavras com maior qui-quadrado (x2) fornecido pelo 
software Iramuteq. 

 
Fonte: os autores 

Resumo 

O objetivo do presente trabalho é caracterizar as produções escritas de alunos do 8º ano do Ensino 
Fundamental decorrentes da atividade final de uma sequência didática investigativa (SDI) sobre 
ecofisiologia de morcegos. Esta produção se deu num contexto de uma problemática social envolvendo 
a mortandade de morcegos por pessoas que possuíam medo dos mesmos. A SDI foi formulada 
almejando a alfabetização científica dos estudantes, por isso a problemática de cunho social foi 
empregada, na busca pelo emprego de significados cotidianos para o conhecimento científico. Outra 
base para a formulação da SDI foi o ensino de ciências por investigação, que conduziu a aplicação das 
atividades-problema, buscando desenvolver nos estudantes autonomia, reflexão e capacidade crítica. A 
SDI foi aplicada em uma turma de oitavo ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do 
interior de São Paulo. A idade dos alunos variava entre 13 e 14 anos. Foram obtidos 31 textos a partir 
da aplicação da SDI e realizou-se a análise lexical no software IRaMuTeQ. O método utilizado foi o da 
Classificação Hierárquica Descendente (CHD), o qual classifica os segmentos de texto em função dos 
seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles é repartido com base na frequência das formas 
reduzidas. O conteúdo analisado foi categorizado em quatro classes: “Hábito alimentar das espécies de 
morcego”, "Valor intrínseco das espécies de morcego", "Importância ecológica dos morcegos" e 
"Percepções de senso comum sobre os morcegos". A utilização da SDI e da CHD como método de 
análise revelaram grandes potencialidades para o Ensino de Ciências.  

Palavras-chave: Biodiversidade, Ensino de Ciências por Investigação, Alfabetização Científica 
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INTRODUÇÃO 

Os desafios pelos quais a sociedade contemporânea tem passado culminam no contexto 

escolar acerca das incitações sofridas pela educação mediante essas transformações. Nesse âmbito, 

a interdisciplinaridade atua como uma ferramenta necessária, possibilitando uma visão total e 

abrangente desses desafios a serem enfrentados e a busca por tentar solucioná-los. Ela é um fator 

importante para que se supere a fragmentação dos conteúdos e dos currículos não só no âmbito 

escolar, mas também no entendimento do conhecimento como um todo. Para Fazenda (2011), a 

interdisciplinaridade constitui-se numa atitude, uma maneira de ser e fazer, relacionada a uma nova 

maneira de enxergar e lidar com o conhecimento. 

O conceito de interdisciplinaridade é considerado fundamental no discurso da educação 

contemporânea, estando articulado em todas as diretrizes e documentos curriculares nacionais para 

o Ensino Fundamental e de Ensino Médio. A Base Nacional Comum Curricular aponta, como uma 

ação a ser seguida, a importância de se trabalhar de modo interdisciplinar nas escolas, devido ao 

fato de que a interdisciplinaridade possibilita a articulação do processo de ensino e de 

aprendizagem, visando superar a fragmentação dos conteúdos e dos currículos de forma transversal 

e integradora. 

Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e 

fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais 

dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da 

aprendizagem. (BRASIL, 2017, p. 12)     

Nas Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN + Ensino Médio (BRASIL, 2002) é que se encontra, de forma mais explícita, algumas 

orientações para o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares. Segundo o documento, o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares é extremamente propício para o desenvolvimento de 

diferentes competências, permitindo ao aluno ampliar seus horizontes por meio do diálogo com o 

conhecimento científico, e possibilitar o enriquecimento da relação com o outro e com o mundo 

(BRASIL, 2002).  

Entretanto, é sabido da necessidade da passagem de uma concepção fragmentada para uma 

concepção unitária e, para isso, precisa-se de uma escola participativa que se torne espaço de 

reflexão, de trocas de conhecimentos, na qual se tenha clareza nos objetivos. Bossa (2007) discute 

essa concepção e reitera que a interdisciplinaridade não é a mera aglutinação das várias perspectivas 

sobre um determinado tema ou problemática da realidade, mas sim um movimento que oportuniza a 
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construção de um novo conhecimento, que, mesmo concebido por meio da contribuição das 

diversas disciplinas envolvidas em determinada ação, não pertence a nenhuma delas, sendo um 

conhecimento baseado em novas bases epistemológicas.  

Nesse contexto, surgiu a possibilidade para o desenvolvimento de um projeto de ensino 

interdisciplinar, intitulado Projeto ENEM 2019, objetivando oportunizar a preparação dos discentes 

matriculados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Anápolis 

(2ª e 3ª séries do Ensino Médio Técnico Integrado) para o Exame Nacional do Ensino Médio, por 

meio de “aulões” interdisciplinares entre as áreas de Ciências e Matemática.  

Configura-se, assim, a proposição do presente trabalho, que é apresentar o desenvolvimento 

de duas aulas interdisciplinares de Física, Biologia, Matemática e Química, parte de um projeto 

interdisciplinar maior, não só como preparação para a realização do Exame Nacional do Ensino 

Médio, visto essa ser a abordagem do exame, mas também promover a diluição das fronteiras 

dessas disciplinas, propiciando a integração em suas formas de compreensão.  

PERCURSO METODOLÓGICO 

Baseada em uma perspectiva dialógica, compartilhada e reflexiva entre professores e alunos, 

esta pesquisa segue uma abordagem qualitativa, não tendo a intenção de apresentar dados 

numéricos e suas representações, mas realizar a compreensão dos contextos e relações estabelecidas 

durante o desenvolvimento da ação. Bogdan e Biklen (2006) destacam que com essa abordagem o 

pesquisador se aprofunda na compreensão dos fenômenos da realidade estudada, como a ação de 

indivíduos em seus ambientes ou contextos sociais, e os interpreta de acordo com os modos como 

os próprios sujeitos dessa realidade se relacionam (BOGDAN; BIKLEN, 2006). 

Nessa conjuntura, por meio de aulas interdisciplinares, ministradas dentro do projeto de 

ensino intitulado “Projeto ENEM 2019”, que tem como público-alvo os alunos do segundo e 

terceiro anos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG/Campus Anápolis, teve-se como intenção ampliar a 

capacidade produtiva, contextualizada e criativa dos participantes, quanto à interpretação e 

resolução de questões do ENEM, de forma dialógica e reflexiva. 

A ação interdisciplinar teve início meses antes de sua ministração, com discussões entre os 

professores envolvidos, que ministraram as aulas no mês de outubro do ano de 2019, contando com 

10 alunos. Realizadas no Instituto Federal de Goiás – Campus Anápolis, cada aula foi desenvolvida 
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em aproximadamente três horas e meia, tendo inicialmente uma explanação geral dos temas, 

seguida de exercícios do ENEM. 

Foram ressaltados, durante a atividade, os temas básicos da Estatística (média, moda, 

mediana, medidas de tendência central, medidas de dispersão e análises gráficas); os da Física, 

relacionados ao conteúdo de Energia (cinética e potencial, fontes de energia renovável, equilíbrio 

térmico, e outros); os conceitos de resíduos sólidos, presentes na disciplina de Química, e a 

problemática ambiental oriunda da destinação inadequada desses resíduos, abordada pela disciplina 

de Biologia. Os temas trabalhados foram divididos por áreas, sendo que, na aula conjunta de 

Matemática e Física, foram utilizados os dados de uma pesquisa relacionada às fontes energéticas 

brasileiras e mundiais, do artigo “Matriz de energia: rumo à transição energética”, disponível na 

revista Guia do Estudante; e na de Química e Biologia, foi utilizado o projeto de Lei nº. 12305/10, 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  

Após o desenvolvimento das aulas interdisciplinares, houve reuniões entre os autores para 

refletir sobre como essas foram ministradas, buscando analisar como se deu a ocorrência do 

trabalho e se o objetivo inicial da proposta foi atingido, oportunizando enxergar as potencialidades e 

os percalços das ações.  

O RELATO DAS PROPOSTAS INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDAS 

A proposta dos professores das disciplinas de Física e de Matemática consistiu em 

apresentar os conceitos de energia, presentes na disciplina de Física, e os da estatística, contidos na 

disciplina de Matemática, de forma dinâmica e interligada. Eles tiveram como objetivo não só o 

relembrar dos conceitos pelos estudantes, mas sua apropriação, por meio de uma temática possível 

de estar presente no ENEM. Essa foi desenvolvida tendo como base a análise da reportagem da 

revista Guia do Estudante, intitulada “Matriz de energia: rumo à transição energética”, que versava 

sobre os diferentes tipos de energias presentes no Brasil e a relação destas com as energias 

produzidas mundialmente. Para a apresentação dos dados na reportagem, foram utilizadas tabelas, 

gráficos e estatísticas em porcentagens, sendo o ponto de partida para o trabalho interdisciplinar.   

Foram analisados inicialmente os investimentos nos setores da matriz energética brasileira e 

mundial, por meio de um gráfico de linhas e pelos dados adicionais presentes no texto, sendo 

possível analisar estatisticamente o crescimento e decrescimento desses investimentos sob a ótica 

da Física. Assim, outras discussões a respeito dos dados, disponíveis na reportagem, foram 

consideradas, como a média de investimento em energia do ano de 2004 a 2017, e como esses 
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investimentos se relacionam com o aumento do efeito estufa. Com esse tipo de ação, acabou-se por 

seguir as orientações de Campos, Wodewotzki e Jacobini (2013) quanto à utilização dos cálculos 

estatísticos, comumente realizados em sala de aula, em que 

[...] Antes de usar as fórmulas, os estudantes devem perceber a utilidade, a 

necessidade de uma certa estatística. [...] o estudante deve, primeiramente, 

compreender o contexto em que tal estudo será realizado, os objetivos do projeto e de 

que maneira as técnicas estatísticas contribuirão para a inferência dos resultados. 

(CAMPOS; WODEWOTZKI; JACOBINI, p. 25) 

Assim, todos os cálculos realizados pelos estudantes, durante a aula, foram refletidos, e 

todos sabiam da finalidade de sua realização, conseguindo estabelecer, por meio desses resultados, 

relações com outros dados e conceitos da Física.   

Adiante, foi também analisado, de forma conjunta com os estudantes, a relação das matrizes 

energéticas brasileiras com as mundiais. Essa relação foi feita por meio de gráficos e dados 

estatísticos, obtidos nessas representações pelos alunos, em que se buscou observar como se dá a 

oferta das energias renováveis e não renováveis do Brasil em relação ao restante do mundo. 

Discussões foram levantadas acerca da importância desses tipos de energias, setores de 

investimento e locais onde são utilizados.  

Nesse momento, mesmo não sendo a especialidade de nenhum dos professores 

desenvolvedores da proposta, algumas reflexões foram realizadas timidamente acerca de aspectos 

geográficos que apareceram na discussão. Essa conversa serviu de ligação para outros dados 

apresentados na sequência, que diziam respeito à energia eólica. Foi discutido, por meio de um 

cartograma, o crescimento na quantidade das usinas, nos últimos anos em todo o Brasil e a 

localização dos parques eólicos no país. 

Pelas ligações realizadas entre os conceitos físicos, matemáticos e geográficos, chegamos ao 

que Japiassu (1976, p. 74-75) concebe como ação interdisciplinar: 

Podemos dizer que nos reconhecemos diante de um empreendimento interdisciplinar 

todas as vezes em que ele conseguir incorporar os resultados de várias especialidades, 

que tomar de empréstimo à outras disciplinas certos instrumentos e técnicas 

metodológicos, fazendo uso dos esquemas conceituais e das análises que se encontram 

nos diversos ramos do saber, a fim de fazê-los integrarem e convergirem, depois de 

terem sido comparados e julgados. 
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Já a proposta dos professores de Biologia e de Química consistiu em apresentar os conceitos 

de resíduos sólidos, bem como a problemática ambiental acarretada pela destinação inadequada 

desses resíduos, de maneira dinâmica e especulativa, com o intuito de aprimorar os conhecimentos 

de forma contextualizada. 

A elaboração da aula requereu uma comunicação próxima e contínua entre os professores 

dessas duas áreas, devido aos desafios desse tipo de prática interdisciplinar em sala de aula. Quanto 

a essa problemática, Mozena e Ostermann (2014) ressaltam que apesar da interdisciplinaridade ser 

um dos principais focos nas demandas da educação de nível médio, as áreas de Química e Biologia, 

juntamente com a Física, apresentam dificuldade devido as suas especificidades epistemológicas e 

metodológicas, além da falta de formação desses docentes quanto a essa integração nos cursos 

superiores. 

 Foram, então, ressaltados alguns temas durante a ação: gerenciamento de resíduos sólidos 

(coleta, transporte e a estimativa de sua geração), tecnologia para tratamento de resíduos 

(compostagem, incineração, reciclagem e reutilização), e disposição final ambientalmente adequada 

(rejeitos e aterros sanitários) relacionados com os problemas ambientais. Para a explanação dos 

temas, foi apresentado o projeto de Lei nº. 12305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), que contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no 

enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos, decorrentes do manejo 

inadequado dos resíduos sólidos. Essa lei prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, 

tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável, um conjunto de instrumentos 

para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos, e a destinação 

ambientalmente adequada dos rejeitos, sendo todos esses aspectos mencionados e debatidos de 

forma conjunta durante a aula. 

A partir do que foi discutido, foi possível classificar os resíduos sólidos quanto à natureza 

física, química, periculosidade e origem. Além disso, os potenciais riscos de contaminação do meio 

ambiente também foram mencionados, por ser um assunto de extrema relevância, sendo este 

possível de ser abordado de diferentes formas.  

Esses assuntos foram apresentados aos estudantes por meio de figuras, vídeos, pequenos 

documentários e reportagens locais, que mostraram como fazer o tratamento desses resíduos de 

forma adequada, explicando as vantagens da compostagem, incineração, reciclagem e reutilização, 

em relação aos aterros sanitários, além de ressaltar os grandes problemas ambientais globais, 

causados pelo uso excessivo de plásticos e seu descarte inadequado, e os crimes ambientais nas 
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cidades de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Assim, aspectos sociais, culturais, ecológicos 

e ambientais foram elencados pelos discentes, a partir da análise crítica das reportagens e vídeos 

exibidos durante a aula, justificando o caráter interdisciplinar da ação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Ao utilizar a interdisciplinaridade em sala de aula, surge a oportunidade de um ensino 

sintonizado com as grandes questões de ordem social, política e econômica da atualidade, 

oportunizando uma atitude de inclusão e sintonia diante do conhecimento. As discussões, que são 

geradas durante o processo de planejamento e organização desse tipo de proposta, exigem 

sensibilidade por parte de seus proponentes, visto a importância de se levantar problemáticas do 

cotidiano escolar de forma integradora.   

As propostas aqui relatadas tiveram como intuito o resgate e a discussão de conhecimentos 

já adquiridos pelos estudantes ao longo da escolarização, mas de forma diferente de como já haviam 

sido apresentadas. Ao trabalhar esses temas de forma interdisciplinar, dinâmica e contextualizada, 

foi oportunizado aos estudantes assumirem uma postura crítica, reflexiva e questionadora perante os 

desafios propostos na ocasião. Isso foi presenciado durante o desenvolvimento das propostas, com 

os estudantes argumentando de forma consistente sobre o que era discutido, momento em que 

também propuseram medidas resolutivas para os problemas levantados.  

Dessa forma, essa experiência mostrou-se como norteadora para o ensino de Ciências e 

Matemática, não somente em projetos extraclasses, mas também para o planejamento individual do 

professor que pretende dar maior significação e articulação aos saberes trabalhados em sala de aula. 

Todo o processo serviu de motivação para que nós, professores, busquemos metodologias 

alternativas para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, alicerçados em 

parcerias que fundamentam o conhecimento por meio do diálogo e da reflexão sobre a ação. 
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Resumo 

Partindo do princípio de se considerar a interdisciplinaridade em sala de aula como uma atitude de 
inclusão e sintonia diante do conhecimento, e que visa proporcionar aos estudantes um ensino dos 
conteúdos propostos no currículo de forma conjunta as grandes questões de ordem social, política e 
econômica da atualidade, este trabalho, constituído em uma abordagem qualitativa de pesquisa, tem 
como objetivo relatar a experiência do desenvolvimento de duas aulas interdisciplinares nas áreas de 
Ciências e Matemática (Física, Biologia, Química e Matemática), parte de um projeto de ensino 
interdisciplinar maior, em desenvolvimento no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Goiás – Campus Anápolis. Essa ação visa não só preparar os discentes matriculados no ensino médio 
técnico da Instituição para o ENEM, mas também oportunizar a compreensão de temas cotidianos por 
meio da integração das disciplinas presentes no componente curricular. Em uma perspectiva dialógica, 
compartilhada e reflexiva entre professores e alunos, foram trabalhados, nas duas aulas, conceitos 
relacionados à energia, sendo estes analisados estatisticamente por meio de dados de uma reportagem, e 
sobre resíduos sólidos e a problemática ambiental acarretada pela sua destinação inadequada, alicerçado 
no projeto de Lei nº. 12305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Com base 
na ação desenvolvida, pode-se considerar que esse tipo de proposta interdisciplinar permite conduzir os 
estudantes a assumirem uma postura crítica, reflexiva e questionadora diante dos desafios propostos a 
eles cotidianamente, além de ser importante aos professores, quanto à busca de posturas e 
metodologias diferenciadas a serem consideradas em seus planejamentos e práticas cotidianas, de forma 
dialógica e reflexiva sobre ação a ser desenvolvida com seus pares.  

Palavras-chave: ENEM. Ensino e Aprendizagem. Interdisciplinaridade. 
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INTRODUÇÃO 

A matemática encontra-se em diversas atividades humanas: seja no trabalho, no lazer, no 

esporte, na saúde e na vida escolar. Apresenta-se na logística de um evento, no fluxo de pessoas no 

transporte púbico e também na estatística de alunado de escolas. Ademais, manifesta-se no parque 

de diversões, com as regras de propulsão para o funcionamento dos brinquedos, nas brincadeiras 

infantis e nos jogos de tabuleiros. Revela-se no esporte, como na patinação, com os conceitos de 

mecânica, no futebol, com as tabelas que registram os números inteiros, e na corrida de carros, com 

a relação de tempo, espaço, velocidade e temperatura. Na saúde, evidencia-se no tempo de espera 

para ser atendido, na preparação da medicação dos pacientes e nos resultados dos exames clínicos. 

Na vida escolar, percebe-se a presença dos números inteiros nas notas de avaliações, na relação de 

compra e venda na cantina e no fracionamento do tempo de estudo das disciplinas da grade 

curricular. 

Contudo, os alunos não se atentam a essas especificidades presentes no dia a dia e 

consideram a matemática como uma disciplina difícil – e para poucos. Em sala de aula, os 

professores preconizam a importância da matemática, mas os alunos resistem em realizar sua 

aprendizagem e aplicação. Devido a essa relutância, surgem lacunas que, com o passar do tempo, 

tornam-se dificuldades de aprendizagem. Scoz esclarece que 

É dramático constatar que o número de alunos com reais problemas de aprendizagem 

é bem maior do que se poderia esperar, justamente por não terem tido suas 

dificuldades iniciais prontamente atendidas, por sua vez, desenvolveram vínculos 

negativos como objeto de conhecimento, e passaram, efetivamente, a ter problemas 

para aprender. (SCOZ, 2002, p. 151) 

O uso e a praticidade da matemática na resolução de problemas no cotidiano, bem como sua 

aplicação em situações no ambiente escolar constituem, por diversas vezes, um desafio para os 

profissionais que atuam na área da Educação. 

Assim, a literatura, como elemento próximo do universo infantojuvenil, torna-se um recurso 

prático e eficaz no desenvolvimento da aprendizagem da linguagem matemática, pois, tal como 

afirma Calvino,  

a literatura como criadora de imagens é capaz de desenvolver a capacidade de 

imaginar, fantasiar e criar a partir das imagens visíveis do texto. [...] a literatura pode 

ser vista como uma rede de significação, pois o texto literário não se fecha em si 
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mesmo, mas coloca-se na tangência de outros textos e do próprio leitor. (CALVINO, 

1991 apud SMOLE et al., 1999, p. 11)  

Para o aluno, a aprendizagem deve ocorrer de forma significativa, atrativa e prazerosa, a fim 

de que consiga, gradativamente, perceber, analisar, compreender e desenvolver uma consciência 

crítica, possibilitando, assim, uma tomada de decisões na relação do universo literário e o mundo 

interior. 

Smole et al. afirmam “que a literatura poderia ser um modo desafiante e lúdico para as 

crianças pensarem sobre algumas noções matemáticas e, ainda, servir como um complemento para 

o material tradicionalmente utilizado nas aulas: a lousa, o giz e o livro didático” (SMOLE et al., 

2007, p. 2). 

Na ótica de Smole et al.,  

muitos livros trazem a matemática inserida no próprio texto, outros servirão para 

relacionar a matemática com outras áreas do currículo; há aqueles que envolvem 

determinadas habilidades matemáticas que se deseja desenvolver e outros, ainda, 

providenciam uma motivação para o uso de materiais didáticos. (SMOLE et al., 1999, 

p. 22) 

Em anuência com esses especialistas, selecionou-se o livro “História dos Sinais”, de autoria 

de Luzia Ramos (2001), para se trabalhar o desenvolvimento do estudo de números inteiros, pois 

[...] a história contribui para que os alunos aprendam e façam matemática, assim como 

exploram lugares, características e acontecimentos na história, o que permite que 

habilidades matemáticas e de linguagem desenvolvam-se juntas, enquanto os alunos 

leem, escrevem e conversam sobre as ideias matemáticas que vão aparecendo ao longo 

da leitura [...] (SMOLE et al., 1999, p. 12) 

Ao se estabelecer essa conexão, pode-se declarar que essa obra literária corrobora a 

afirmativa de Smole et al. (1999, p. 13) ao ressaltarem que “relacionar as ideias matemáticas à 

realidade, de forma a deixar clara e explícita sua participação, presença e utilização nos vários 

campos da atuação humana, valoriza o uso social e cultural da matemática”.  

A aplicação do processo de transposição didática é uma demanda da necessidade de 

adaptação da linguagem científica para a linguagem literária; em seu primeiro momento, após a 

transformação deste conhecimento, deve-se converter para a linguagem escolar. 

Para a base teórica da transposição de didática, apoia-se em Almeida (2007), que explicita 

três diferentes momentos para seu desenvolvimento, quais sejam: o saber sábio; o saber a ensinar; e 
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o saber ensinado. No primeiro, há a atuação sobre o conhecimento do pesquisador teórico; no 

segundo, a mediação do professor e os devidos recursos didáticos a serem empregados; no terceiro, 

a ação e a apreensão do aluno em relação ao conhecimento adquirido.  

Chevallard constata-se que a transposição didática é 

un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de 

entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto ocupar 

un lugar entre los objetos de enseñanza. El trabajo que transforma de un objeto de 

saber a enseñar en un objeto de enseñanza es denominado la transposición didáctica. 

(CHEVALLARD, 1998, p. 16) 

Para o desenvolvimento do trabalho, apoia-se na sequência didática definida como “um 

conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos 

alunos”. (ZABALA, 1998, p. 18). 

Diante do quadro teórico apresentado, pode-se questionar: como desenvolver o processo 

ensino e aprendizagem dos números inteiros para que os alunos possam reconhecer e aplicar esses 

conceitos matemáticos? Como hipótese, aponta-se que a leitura do livro “História dos Sinais” 

contribui, significativamente, para a aquisição dos conceitos dos números inteiros. 

O objetivo geral é analisar a contribuição do referido livro de literatura infantojuvenil para o 

ensino da matemática, e, como específicos, compreender os conceitos dos números inteiros, 

enfrentar situações-problema, bem como estabelecer relações no cotidiano. 

Com os fundamentos interligados, descreve-se, a seguir, o processo metodológico adotado.  

MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, pois se pretende pormenorizar os 

fenômenos do objeto estudado, e, para tanto, aplicar-se-á o método de estudo de caso, que de 

acordo com Gil (2016, p. 37), consiste “[...] no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. 

Essa pesquisa envolverá três alunos, sendo um do Ensino Fundamental e dois do Ensino 

Médio, todos possuem deficiência visual – cegueira, apresentam dificuldades de aprendizagem e 

participam do Projeto Braille do município de Mauá.  
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Este grupo de alunos, em relação à leitura, encontra-se na fase denominada “leitor em 

processo”, que de acordo com Coelho (2006, p. 12), é a “fase de domínio relativo do mecanismo da 

leitura e de agudização do interesse pelo conhecimento das coisas, com o pensamento lógico se 

organizando em formas concretas que permitem as operações mentais”.  

Inicialmente, foi aplicada uma sondagem de aprendizagem, a fim de se verificar o 

conhecimento do conteúdo referente aos números inteiros. O trabalho é desenvolvido por meio de 

um encontro semanal, cuja duração é de duas horas. O referido livro foi transcrito no sistema 

Braille convencional, e, também, adaptado para iniciantes neste sistema.  

A leitura se dá, a cada capítulo, de forma individual, compartilhada ou coletiva, de acordo 

com a necessidade de cada discente para sua devida apreensão e compreensão do texto. No 

transcorrer dessas atividades, serão oportunizados desafios matemáticos, jogos de tabuleiros e de 

cartas, e também análise de informação, gráficos e tabelas. 

CONSIDERAÇÕES 

O desenvolvimento das atividades teve início em novembro de 2019, com a apresentação do 

projeto, que foi aceito pelos discentes; inicialmente, foi exposta a capa do livro para aguçar a 

curiosidade dos leitores. Em seguida, houve a leitura dos dois primeiros capítulos, em que se aborda 

o uso dos números inteiros na relação bancária. No intuito de relacionar a literatura com o 

cotidiano, solicitou-se o extrato bancário de cada aluno, para que, conjuntamente, pudessem 

analisar débitos e créditos.  

As próximas etapas ocorreram de forma a aprofundar o conhecimento dos números inteiros 

e de sua relação no dia a dia, com o desenvolvimento de atividades incluídas no próprio livro e 

também de suas vivências. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a contribuição do livro de literatura infantojuvenil 
intitulado “A história dos sinais”, de Luzia Ramos (2001), para o ensino da matemática, e, por 
específicos, compreender os conceitos de números inteiros, enfrentar situações-problema e estabelecer 
relações no cotidiano. Os alunos consideram, por vezes, a disciplina de Matemática como insuperável, 
e, portanto, criam barreiras para sua aprendizagem. Questiona-se: como desenvolver o processo de 
ensino e aprendizagem dos números inteiros para que os alunos possam reconhecer e aplicar tais 
conceitos matemáticos? A fim de amenizar essas dificuldades propõe-se a literatura infantojuvenil como 
meio de aproximação da realidade a ideias do conteúdo matemático. Para fundamentar este estudo, 
tem-se como pilar os seguintes autores: Scoz (2002), em relação às lacunas de aprendizagem da 
disciplina de matemática; Calvino (1991) e Smole et al. (1999, 2007), que destacam a importância da 
relação da matemática e da literatura; Chevallard (1998) e Almeida (2007), que definem a transposição 
didática; Zabala (1998), que demonstra a sequência didática como meio para se atingir os objetivos de 
aprendizagem propostos; Coelho (2000, 2006), que indica a necessidade de se compreender a fase 
leitora de cada aluno; e Gil (2016), que apresenta o processo metodológico. Essa pesquisa é de cunho 
qualitativo, com o método de estudo de caso envolvendo três alunos com deficiência visual, os quais, 
também, apresentam dificuldades de aprendizagem. As atividades se dão de maneira lúdica, com jogos, 
desafios matemáticos e suplementos de tarefas que acompanham o desenrolar do texto literário. No 
presente momento, esses discentes atingiram as primeiras noções de números inteiros e sua aplicação 
no cotidiano; posteriormente, serão contemplados o aprofundamento e a consolidação dos conceitos 
matemáticos apresentados no referido livro. 

Palavras-chave: literatura; matemática; números inteiros; aprendizagem; deficiente visual. 
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I. 

Convido a leitora a fazer um movimento de reflexão. De olhos bem abertos, construa muros 

imaginários. Longas paredes empedradas. Portas? Não há. Janelas? Também não! Apenas paredes. 

No entanto, emparedado, um veio de água brota do chão. De poça em poça, faz-se o charque. Do 

alagadiço imóvel, pantanoso, lama, líquens, insetos e pequenos répteis vão aparecendo, como por 

geração espontânea. E, então, não muito tempo passado, já é possível pensar num ecossistema 

labiríntico. 

Entre saltos do espaço-tempo vamos empreender imagens e ações que poderão colocar em 

foco a educação enquanto instituição de ensinoaprendizado1, como lugar supostamente único. E 

esbarrando ali, constantemente, estarão também a saúde mental e o que há de mais normativo nas 

nossas imaginações: o código judiciário. 

Vai nos servir de traço, para acompanhar as linhas que virão, alguma descrição da vida de 

Mário, jovem que, atualmente, habita um serviço de residência terapêutica2 numa cidade do 

interior do Rio de Janeiro.  

Nosso interesse por ele, no entanto, começa bem antes, quando ainda era uma criança que 

experimentou movimentos entre sua família originária e abrigos municipais. A reconstrução desse 

discurso-vida encontra apoio em documentos variados, compilados em um processo judicial já 

finalizado. 

O marco de observação desta narrativa se dá entre os anos de 2005 a 2017, durante a fase de 

escolarização obrigatória de Mário. Atualmente, ainda parece impossível pensar numa escola que 

ofereça oportunidades para erro, e não submissão. O educador, aqui concretizado através da 

narrativa, está bem distante de ser um referencial a ser observado pelo educando. Talvez o professor 

 
1 Tomo a liberdade de estabelecer uma intertextualidade com ALVES, N. (2010), a pensar sobre diálogos entre 
praticantes da escola e seus contextos de formação, refletindo sobre as redes educativas dispersas na sociedade. Neste 
texto, alguns pares de palavras são grafados juntos, em lugar de hifenizados, na tentativa de significar maior 
interrelação. 
2 O chamado “Serviço de Residência Terapêutica (SRT)” é uma modalidade de equipamento de assistência à saúde 
vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) destinado a moradia (temporária ou permanente) de adultos com 
problemas de saúde mental, em geral, egressos de grandes instituições manicomiais. Trata-se de uma casa em que há 
apoio (na medida da necessidade dos moradores), seja de equipe técnica (assistentes sociais e psicólogos), seja de 
cuidadores. No caso de Mário, houve discussão da rede de atendimento municipal no período final de seu acolhimento 
institucional como adolescente no Abrigo e, então, decidiu-se pela inserção no SRT, onde permanece. 
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esteja mais próximo (?) de um modelo, mito (DELIGNY, 2015), professor-profeta (GALLO, 

2002).  

Os modos de apresentação de Mário consultados nesta pesquisa demonstram, claramente, 

como a sobrecodificação de um sujeito o modula, ondula, empoça! Por códigos judiciários, 

sanitários e educacionais, a rotulação e experimentação dele foi se realizando. Por ora, reflitamos 

mais sobre a educação e suas intervenções. 

II. 

Com a vida governada desde a mais tenra infância pelo Judiciário da cidade onde nascera, 

filho de uma família de outros 9 (entre irmãos e meio-irmãos), mãe com perceptíveis problemas de 

compreensão, pai idoso com claras questões de saúde mental, Mário teve um crescimento 

perturbado. Visível era o comprometimento das racionalidades que lhe eram exigidas pela 

sociedade.  

Alguns registros dão conta de que a vida com Mário sob vigilância começou quando ele 

tinha cerca de 1 ano de idade. Em meio a cortes e fluxos, paredes e poças, abrigos e famílias, 

conceitos e óticas, um novo caminho da vida institucional: escolarização. Mário-criança e seus 

irmãos foram inseridos na escola rural mais perto de seu endereço. Chegava lá com roupas 

esculhambadas, sempre sujo, quase sempre faminto. Mas continuava dócil. 

Quando do registro do primeiro abrigamento, tinha comparecido apenas 2 dias à unidade 

escolar em que esteve matriculado, já tendo transcorrido mais de metade do ano letivo. Mas, por 

conta de ordem normativa, era exigido que Mário estivesse inserido na educação formal. 

Refletir sobre as diferenças entre os sujeitos e a generalidade de normas (leis, por exemplo) 

costuma gerar um mal estar. É mais fácil enquadrar alguém cujas experiências e experimentações 

escapam, frequentemente, às molduras rotineiras. E, então, forja-se um inadaptado (DELIGNY, 

2015). 

A escola formal não parece estar muito disposta a conviver com diferentes, mas muito mais 

adequada parece a noção de inclusão. Com a incorporação do corpo-estranho, menos uma distinção 

precisa ser feita, há êxito no apagamento de mais um sujeito para virar um aluno. A escolarização, 

da forma como é apontada no Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação federal que busca 

“fixar” direitos ao grupo infantojuvenil, parece ser mais um espaço que nos traz este gosto rançoso 

à boca.  
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As linhas gerais traçadas no país para a construção curricular na “educação básica” 

demonstram certa cegueira aos nós: para quê/quem um currículo? Documentos normativos 

largamente utilizados, como a Base Nacional Comum Curricular e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, para restarmos em dois exemplos, passam ao largo de maiores problematizações sobre 

usos e governos do processo educativo. Alongam-se, no entanto, em explicações sobre codificações 

técnico-burocráticas de letras e números que indicam a matéria a ser tratada e pensada. 

Desde os momentos de acolhimento institucional (o anteriormente conhecido abrigamento) 

dele, muitos foram os aprendizados conseguidos num misto entre cuidados institucionais e 

autocuidado, no entanto, seguiam invisíveis, posto que eram construídos fora dos estabelecimentos 

escolares. Algumas noções básicas de higiene e de comportamento social eram naturalizadas como 

pertencentes (ou não) a ele, sem perceber, nisso, o tamanho esforço ensinoaprendizagem 

necessário. A rede municipal de atenção ao adolescente continuava a ponderar sobre a escolarização 

formal. 

Na contramão da homogeneização educacional da diferença, vale perceber a existência de 

tentativas como a de Fernand Deligny3 no seu ato de conviver com crianças autistas, sem que 

houvesse a instauração de palavras como “cuidado” ou “educação”. A atuação próxima era a forma 

como ele apresentava uma alternativa aos modelos educacionais ou médico-pedagógicos de manejo 

deste tipo de público à época (DELIGNY, 2017). Ainda assim, muito pouco se conhece sobre essas 

práticas de convivência com a distinção, sem tentar a adequação/anulação. 

Os traços usados em todo o país para desenhar currículos - formas de produção de 

subjetividade acopladas à educação, portanto – mantinham-se no ponto cego relativo a diferença do 

sujeito-assujeitado-educando. O modelo de maior proximidade, como um dia tentou Deligny 

(2017), parecia passar ao largo do espectro dos curriculistas da cidade de Mário. 

As questões levantadas por Mário no espaço escolar eram vertidas para códigos 

judicializantes ou da própria educação, emudecendo a subjetividade diferente. A busca era no 

 
3 Deligny viveu na França (1913-1996) e trabalhou com crianças e jovens “renegados”. Segundo ele, num de seus 
textos, lidava com jovens aposentados desde o nascimento. É considerado um importante educador, apesar de não ter 
concluído educação superior formal. Suas tentativas, como preferia chamar suas experiências profissionais, buscavam 
formas de produção de subjetividades menos assujeitadas e enquadradas no padrão formal da educação corrente. 
Colaborou em grandes “pavilhões de asilados”, como foi o caso da tentativa do Pavilhão 3 de Armentières, no cuidado 
de crianças consideradas “atrasadas e ineducáveis”. As práticas educacionais no asilo conformaram importantes 
diferenças no que Deligny reconhecia por educação.  
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sentido de homogeneizar o educando, apagar outro sujeito, transformar mais uma criança em aluno 

(Ó in BRANCO; VEIGA-NETO, 2011). 

A participação da escola, no caso de Mário, resume-se a breves históricos que são 

encaminhados ao Judiciário para a reconstrução da subjetividade de Mário como alguém com 

dificuldades de socialização, mas com supostos “bons rendimentos escolares”. Vale lembrar do 

analfabetismo de toda a família de Mário e que ele mesmo estava numa grande “distorção idade-

série”, dentro dos padrões que a escola o tentava encaixar4.  

Não se vislumbra nas práticas educacionais que permeiam a vida de Mário qualquer 

potência de novidade e sensibilidade. Os assuntos escolares eram tratados como separados de todo o 

restante. A pretensão policial localizada sobre o sujeito era o que mais podia se extrair das atitudes 

e reflexões (quase inexistentes) da unidade educacional. A proposta de uma educação menor5 

(GALLO, 2002), revolucionária, passa longe do cotidiano da cidadezinha enfocada.  

As práticas educacionais e construções curriculares que poderiam ser menos preocupadas 

com adensamentos de sentidos e mais provocativas e desafiadoras de novidades acabam por se fixar 

nos nós, quando poderiam olhar para a imensa teia não centralizada que as formam. 

Ignorar que todos experimentamos nossa vida dentrofora das escolas e que os significados 

por aí aprendidos em nós se encarnam é deixar de refletir sobre a riqueza de redes educativas que 

ultrapassam estabelecimentos educacionais. Unidades de produção de cuidado, ou mesmo de 

criação de estigmas (como abrigos e judiciário, por exemplo) podem construir importantes 

aprendizadosensinamentos.  

III. 

Durante o acolhimento institucional de Mário do abrigo local (cujo primeiro desligamento 

documentado foi aos 15 anos), a infrequência escolar era tolerada em razão de potencial 

reorganização subjetiva atentando-se para a saúde mental do educando.  

 
4 Aos 15 anos de idade, estava matriculado no 2º ano do ensino fundamental do primeiro ciclo.  
5 Uma interessante correlação entre Deleuze e Guattari nas análises sobre Kafka: por uma literatura menor e a 
educação. Naquele texto, os autores apontam Kafka como um subversor, alguém que se utiliza de espaços do 
“estrangeiro” para produzir assimetrias que “nativos” não conseguiriam. Esta análise é travada no âmbito da linguagem 
literária. O paralelo traçado por Gallo realiza a tentativa de pensar a educação menor como um dispositivo, nas palavras 
do autor, “buscar um devir-Deleuze na educação” (GALLO, 2002). Este traço ainda será melhor explorado durante a 
produção da tese. 
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Com o retorno à família de origem, logo apareceu o que foi chamado de “abandono-

negligência”: a ausência escolar, que ainda tinha apoio no estabelecimento da saúde mental que o 

atendia (CAPS 1), rapidamente é colocada em xeque. À miséria em que viviam, isto se somou, 

dando motivo a novo acolhimento (1 ano e meio após). 

Na ausência institucional de Mário, sua vida teve contornos interessantes. Aprendeu a 

atender suas vontades, iniciou alguns cuidados de lavoura (há que se lembrar que sua família 

mantinha ligações rurais), construiu relações de apoio com sua família extensa na vizinhança. Isso 

que foi aprendido foradentro da escola, no entanto, cabia no desprezo de um simples conceito-ação: 

ausência escolar.  

Infrequência educacional e também à unidade de saúde mental. Liberdade? Estranhamento? 

Corte! Nova suspensão do tempo vivido em família de Mário. Retorno ao acolhimento institucional 

em unidade de abrigo. Justificativa: “manias de perseguição”. Mário acredita que está sendo 

envenenado e recusa se alimentar em sua casa, bem como recusa medicação que lhe era ofertada de 

modo descontínuo e sem reavaliações psiquiátricas.  

A documentação escolar segue apresentando apenas um breve retrato do adolescente Mário, 

sendo certo que ele, em dado momento, experimenta tamanha “distorção idade-série” que se sente 

incomodado de frequentar a escola. Aos 16 para 17 anos, ainda no que seria a 2o ano do ensino 

fundamental de primeiro ciclo: ficava clara a disparidade dele e seus companheiros de turma. 

Com o retorno ao acolhimento institucional (aos 16 anos), começa a disputa de sentidos: o 

abrigo quer matricular e levar o adolescente à escola, de todo modo; no estabelecimento que trata de 

saúde mental no município, a profissional de psicologia que atende Mário sugere a ausência escolar 

até “estabilização” do quadro de saúde mental. Nesse espaço de debates, a voz que era menos 

considerada era a de Mário. Seus silêncios, pela sabedoria da longa ignorância em que era 

constantemente mergulhado, marcavam uma espacialidade diferente. A diferença... 

Agora, a política de saúde mental passa a querer dobrar a educação. Os direitos se 

engalfinham na tentativa de dizer o melhor para o adolescente. Tudo isso vem mediado por 

codificações técnico-burocráticas tornadas jurídicas quando (re)apresentadas a um juiz, à época o 

responsável por Mário-acolhido. O governo de um jovem é disputado, sentido a sentido. Seus 

pastores (FOUCAULT, 2008) sabem o que é bom para ele!  

Apenas com a inserção em sistema de proteção à infância e adolescência, num abrigo 

municipal, a frequência de Mário se torna regular no “equipamento” de saúde mental e algumas 
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oficinas começam a trazê-lo com prazer ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 1 (das quais se 

tem pouco ou nenhum registro acessível). Uma das oficinas era chamada de “Letramento”, espaço 

em que foi possível algum manejo de educação formal ao jovem do qual se fala.  

IV. 

Instituições como Abrigos, Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, Escola, Judiciário 

deixam traços de processos de produção de uma marca constante, principalmente, naqueles que têm 

sua vida atravessada pela sobrecodificação jurídica.  

Os espaços extramuros escolares, no entanto, as redes educativas que este texto tangencia, 

eram marcadamente reduzidos “à lei”. Escolarização formal obrigatória de 04 a 17 anos, é o que 

prevê a normativa federal. Desconsidera-se qualquer diferença! A equipe de atenção à infância e 

juventude que deveria supervisionar Mário mantém-se omissa, deixando de refletir sobre... 

Diferenças! 

Construções curriculares ou do próprio estabelecimento educacional parecem não levar em 

consideração diferenças entre sujeitos, transportando isso para frequerente homogeneização do 

aluno. 

O discurso do “aluno-problema” não se torna, sequer, necessário, uma vez que a própria 

distorção criada pela seriação constrói no adolescente o desconforto da frequência escolar. 

Por mais um silêncio, a escola realiza, com êxito, nova expulsão.  
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Resumo 

Neste ensaio de caráter etnográfico pretendo refletir sobre práticas educacionais, mesmo que realizadas 
foradentro de estabelecimentos de ensinoaprendizado. No jogo de pensar instituições e os espaços físicos 
nos quais elas se fazem o movimento aqui será empreendido. Apoiado em documentos produzidos por 
diferentes profissionais e áreas de saber, compilados em um processo judicial já finalizado, servirá de 
fio condutor uma história, uma vida que cava seu lugar na imbricação da educação, saúde mental e 
judiciário. Permeada de tais códigos, a história vivida por Mário, nome fictício usado para realizar 
intertextualidades com a poesia, servirá de fio condutor para a análise proposta. Tangenciando o ensino 
em redes educativas para além de estabelecimentos escolares, entre a inclusão e a percepção da 
diferença, no rastro de formas de conhecer e atuar próximo: assim, os discursos e práticas vão se 
delineando, descontinuando, marcando. Parece, então, que uma pergunta se assevera: é inútil se 
insurgir? Através de observações e provocações epistemológicas e algumas reflexões sobre formas de 
produção de subjetividade, utilizo como linha de fuga a marginalização da análise clássica sujeito-
objeto. Com base em teóricos de áreas como educação e sociologia, por exemplo, busco afetar, causar 
espanto ou, ainda, consternar pensamentos para que, ao revisitar silêncios, talvez, seja possível produzir 
novas ações. Atentando-se à diferença como ponto de reflexão sobre práticas e discursos democráticos 
e inclusivos, apontamentos surgem sobre grandes sistemas de nossa sociedade: é no acoplamento entre 
educação, saúde mental e judiciário que aqui se devaneia na expectativa de contribuir para formas 
outras de conhecer. 

Palavras-chave: instituições, educação, diferença, saúde mental, judiciário. 
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INTRODUÇÃO: A LOUCURA PERTENCE A ESCOLA? 

“Eu estou realmente surpresa! Não sabia que o Manoel agia dessa maneira. Ele parece um 

louco! Os seus pais não lhe dão limites mesmo! Como você aguenta?”. Em uma das inúmeras 

conversas na sala dos professores me deparei com essa fala, após vários desabafos sobre as nossas 

angústias e dúvidas sobre a profissão e o nosso cotidiano. Junto com essas falas alguns 

questionamentos surgiram: quais histórias nós criamos e compomos em nosso cotidiano escolar? 

Por que a loucura está sempre associada aos comportamentos que não nos agradam? Como nós, 

profissionais da educação, estamos lidando com a realidade da loucura que nos atravessa e compõe 

cotidianamente? Nós produzimos a loucura diariamente? Como atuamos com os diferentes sujeitos 

que compõem o espaço escolar? Como estamos lidando com as nossas loucuras? 

A partir desses questionamentos levanto a seguinte hipótese: não seria a própria escola um 

espaço enlouquecedor e ao mesmo tempo manicomial? Não seria a escola a própria loucura? 

Para entendermos a relação que socialmente estabelecemos com a loucura é preciso revisitar 

a história. Foucault, na obra “História da Loucura” (2010a), nos fala que a partir de um certo 

momento histórico a loucura pertenceu a um espaço de exclusão e distanciamento do que é 

instituído como “normal”. Nesse período, ela era referida a todos aqueles que possuíam uma 

existência “errante” (FOUCAULT, 2010a, p. 9). No século XVII, após o reconhecimento dos 

leprosos e venéreos, a loucura se tornou um fenômeno e, junto com isso, passou a ter um 

“tratamento” distinto (FOUCAULT, 2010a, p. 8). Os loucos foram confiados à “Nau dos Loucos”, a 

Stultifera navis, a fim de evitar que ficassem “vagando indefinidamente entre os muros da cidade”, 

e com isso, “purificar” as cidades europeias (FOUCAULT, 2010a, p. 12). Séculos mais tarde 

surgem os hospitais dos loucos, que serviram como “uma sequência do embarque”, um local em 

que a loucura ainda poderia ser controlada (FOUCAULT, 2010a, p. 43). O chamado "período da 

Grande Internação” reduziu a loucura ao silêncio (FOUCAULT, 2010a, p. 45) e levantou diferentes 

discussões sobre a real função da internação. Com o desenvolvimento do capitalismo “a loucura é 

percebida no horizonte”, dando “novas significações atribuídas à pobreza, a importância dada à 

obrigação do trabalho e todos os valores éticos” determinando “a experiência que se faz da loucura 

e modificando-lhe o sentido” (FOUCAULT, 2010a, p. 78).  

Já no século XIX, com a psiquiatria, o louco passou a ser responsabilizado pela sua loucura 

e teve que “transparecer a verdade de sua doença e suprimi-la”, ele não foi “mais conhecido e 

reconhecido a não ser sobre um fundo de uma antropologia implícita que fala da mesma 
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culpabilidade” (FOUCAULT, 2010a, p. 521). Ao falar sobre a ampliação da psiquiatria do século 

XIX, Foucault afirma que “se pretende que o sujeito seja culpado [...] portador de uma linguagem 

nunca esgotada, sempre retomada, e remetido a si mesmo” (FOUCAULT, 2010a, p. 520). Com isso, 

ele deixa de ser o insensato e se torna o alienado da verdade do homem, que é sempre perdida e 

reencontrada (FOUCAULT, 2010a, p. 520-521).  

Seguindo o pensamento histórico de Foucault descobrimos que a escola e as crianças 

ocuparam um lugar estratégico para o processo de captura da loucura por relações e maquinarias de 

poder. Esse lugar estratégico se relaciona com o controle dos corpos e da sexualidade infantil, que 

se passa nas famílias e, principalmente, na escola. Historicamente, o poder foi investido no corpo da 

criança a partir do poder-saber da psiquiatria e seus discursos de verdade sobre a infância. A partir 

daí tentou-se capturar a loucura na infância, objetivando o controle e disciplinarização dos corpos. 

Essa foi uma maneira de se evitar o adulto louco, pois não se deve esperar “ficarem maiores ou 

adultos para serem loucos”, além disso “não se é jamais demasiadamente jovem para ser louco” 

(FOUCAULT 2006a, p. 155).  

Ao longo dos anos, o processo de institucionalização desse saber classificou e enquadrou a 

loucura na infância partindo das crianças “não-loucas”, ou seja, aquelas que se enquadravam nas 

normas e padrões sociais (FOUCAULT, 2006a, p. 159). A infância como objeto de estudo foi 

psiquiatrizada por meio da “captura da loucura que a constitui”, sendo vigiado e analisado seu 

comportamento, sua sexualidade e todas as suas lembranças infantis (FOUCAULT, 2006a, p. 155), 

tornando-a “o lugar de origem da doença mental” (FOUCAULT, 2006a, p. 256). Para o autor, “a 

infância deve ser posta à parte do processo patológico, para que [...] possa desempenhar um papel 

de irresponsabilização do sujeito” adulto; por isso “os sinais de maldade infantil eram objeto de 

disputa de uma luta tão importante” (FOUCAULT, 2010b, p. 264).  

A educação contribuiu de forma significativa no ‘cuidado’ com a infância e o controle da 

sua sexualidade, desenvolvendo seus próprios métodos e esquemas terapêuticos, servindo de 

“filtro” no processo de construção dos discursos de verdade (FOUCAULT, 2006b, p. 270). O 

hospital, como um espaço de cura, atuava por meio de suas disposições físicas e práticas virtuais de 

vigilância, tornando o corpo do psiquiatra a “própria cura”.  (FOUCAULT, 2006b, p. 128). Já no 

espaço escolar, que é o território de minha investigação, o corpo da cura é o “corpo do mestre”, o 

qual deve apresentar-se “ao mesmo tempo poderoso e desconhecido”, a fim de ser notado e 

reconhecido, passando “a realidade do conteúdo pedagógico” e que detém o poder de classificação 

sobre a criança (FOUCAULT, 2006b, p. 274). A “apropriação” do saber psiquiátrico pelo “corpo do 
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mestre” faz com que a escola opere como detentora de uma realidade classificatória da infância 

(FOUCAULT, 2006b, p. 277). Através do controle do corpo da criança e a psiquiatrização da 

infância, o poder psiquiátrico tem “o poder sobre o anormal, poder de definir o que é o anormal, de 

controlá-lo, de corrigi-lo” (FOUCAULT, 2006b, p. 280). 

Desta maneira, muitas vezes nós professores produzimos as “crianças loucas” e 

reproduzimos os discursos disciplinadores e as formas de controle, buscando encontrar nas salas de 

aula os corpos doces e frágeis comuns à infância, afirmando com isso a institucionalização do saber 

psiquiátrico. É assim, portanto, que a escola age como espaço de controle da loucura, a partir do 

controle dos corpos das crianças. A partir desse cotidiano escolar, em que a loucura se faz presente, 

parece necessário produzir diferentes maneiras de compreender as nossas loucuras e a relação com 

o corpo da criança.  

ESQUIZOFRENIZANDO O COTIDIANO ESCOLAR 

Como professores temos angústias que nos tiram do nosso lugar de acomodação, por muitas 

vezes “eu não sei mais o que fazer! Já tentei de tudo, mas parece que ele não se interessa por nada 

que eu proponho”, também nos deparamos com situações em que “eu me nego em adaptar as 

atividades. Ele precisa fazer todas, como todos os alunos. Em que ele é diferente? Não é esse o 

discurso?”. Mas, ao mesmo tempo “olha só isso gente! Depois de quase um ano inteiro ela 

conseguiu escrever o nome dela!” e depois de muito empenho “ele conseguiu pronunciar o seu 

nome!”. Podemos ouvir, também, relatos que afirmam que “a escola me fez conhecer muitas 

pessoas diferentes. Eu passei a conviver mais com as pessoas. Passei a querer sair, conhecer gente. 

Perder a vergonha das coisas, sabe?”.  

A escola é um espaço enlouquecedor através das cobranças aos alunos que não produzem o 

que é esperado, pela reprodução dos discursos dominantes, pela busca incessante por diagnósticos, 

pela existência de escolas específicas para ‘cada tipo de anormalidade’, pelos prazos e metas que 

devem ser cumpridos, pela exigência de excelência ao professor, ao produzir e afirmar a loucura 

como doença. A escola produz a loucura como doença, além de atuar como um dispositivo 

regulador da inclusão/exclusão. Mas, a escola também é um espaço enlouquecedor por meio dos 

encontros dos corpos, dos laços construídos, dos afetos que se encontram, da histórias compostas e 

vidas vividas.  

É um espaço manicomial com seus confinamentos e atravessamentos racistas, homofóbicos, 

racionalistas e logocêntricos e, ao mesmo tempo que produz a loucura, busca a cura para “nossas 
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maluquices” e controla as multiplicidades das relações. É manicomial ao confrontar as dificuldades 

de aprendizagem ou indisciplina, assegurando e afirmando as intervenções médicas e 

farmacológicas. Por outro lado, compor o ambiente escolar nos possibilita, juntamente com os 

outros sujeitos, conhecer, vivenciar e rememorar diferentes histórias que compõem as vidas das 

pessoas desse lugar.  

Aqui é preciso fazer uma ressalva: Deleuze aborda o conceito de esquizofrenia como sendo 

composto por dois polos: um deles é o capitalismo e a maneira como funciona e o outro é a loucura 

e como é experienciada.  

Tensionando com a lógica de disciplinarização e manicomialização da loucura, Deleuze 

sugere que, sendo um dos polos da esquizofrenia, a loucura seja interpretada como uma 

“experiência intensiva”, que supera os limites dos quais a ciência dá conta, uma experiência de 

rompimentos e atravessamentos do “muro” das produções capitalistas (DELEUZE, 2006, p. 301). O 

processo intenso da loucura oferece uma outra abordagem sobre a realidade; então, a proposta de 

esquizofrenizar a realidade trataria de inserir fragmentos da “realidade esquizofrênica” no modo 

como a entendemos, confrontando a realidade em que vivemos utilizando-se de repetições, 

discursos a respeito da história, raça, sociedade e política. Ressalto que ao tratar da “realidade 

esquizofrênica” nos referimos a realidade como é entendida por Deleuze. O autor não romantiza a 

loucura, mas diferencia a intensidade e o processo esquizofrênico da loucura patologizada do 

manicômio ou psiquiatria.  A loucura é uma intensidade vivida e sentida, é a verdade dos sujeitos 

com todos os seus questionamentos e suas problematizações (DELEUZE, 2006, p. 299) acerca da 

realidade produzida pelo capitalismo. Desta maneira, ao utilizar o termo “esquizofrenizar” o autor 

nos propõe o entendimento da realidade a partir da lógica esquizofrênica típica da loucura, ou 

melhor, um entendimento a partir de experiências intensivas. Partindo dessas concepções é que 

seria possível problematizar o cotidiano escolar, confrontando-o com a proposta deleuziana de 

“esquizofrenizar” nossa realidade.  

Deleuze nos fala que o capitalismo age por meio de uma axiomática, ou seja, por um 

conjunto de axiomas, que são enunciados produzidos pelo capitalismo, que não derivam e não 

dependem de nenhum outro. Os enunciados produzidos definem os “processos de descodificação e 

de desterritorialização” e o que eles “desterritorializam de um lado” eles “reterritorializam de outro” 

(DELEUZE, 2011, p. 341). Com isso o capitalismo opera produzindo, passando, cortando, 

codificando, sobrecodificando e descodificando fluxos e produzindo uma série de comandos a partir 

das suas próprias necessidades. A produção capitalista age no socius e implica na “condição de 
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existência e de sobrevida” fazendo com que “os homens sejam diretamente codificados” 

(DELEUZE, 2011, p. 329) pelos seus enunciados. No entanto, essa produção não possui controle 

sobre os limites de sua própria produção e descodificação de fluxos, ou seja, a ação do capital sobre 

o socius, e sobre seus corpos, define os limites do capital ao mesmo tempo que ultrapassa seus 

próprios limites, expandindo-se e limitando-se a todo momento. É a partir disso que Deleuze 

relaciona o capitalismo e a esquizofrenia, já que essa descodificação dos fluxos do capital é 

tipicamente esquizo (DELEUZE, 2011, p. 325).  

O capitalismo é ele próprio “o limite exterior de toda a sociedade”, mas por sua vez ele “não 

tem limite exterior, mas, tão somente um limite interior que é próprio do capital, limite que ele não 

encontra, mas que reproduz, deslocando-o sempre” (DELEUZE, 2011, p. 307). Assim, o 

capitalismo está em constante movimento de deslocamento e processo de desterritorialização, numa 

busca incessante de ultrapassar seus próprios limites, criando outros limites, que ele próprio não 

controla. É assim que ele se realiza como loucura, como polo esquizofrênico. Ao mesmo tempo, 

nesse fluxo-esquizo do capitalismo, a esquizofrenia age como o “exterior do próprio capitalismo”, 

sendo sua “diferença, seu desvio e sua morte”, pois “faz passar os fluxos em estado livre sobre um 

corpo sem órgãos dessocializado” (DELEUZE, 2011, p. 326). 

A proposta deleuziana acerca da produção capitalista nos fala ainda sobre as formas fluxo-

esquizo do capitalismo que atravessam nossos corpos por meio das produções desejantes. São 

produzidos simulacros que “recebem a aptidão de representar imagem de primeira ordem das 

pessoas sociais”, ou seja, “imagens produzidas pelos cortes-fluxos do capitalismo” (DELEUZE, 

2011, p. 351) no interior da produção social.   

Deleuze, propondo uma nova problematização acerca da loucura na escola e defendendo a 

ideia de um cotidiano que é esquizofrenizado a partir da produção de experiências. Então, partindo 

dessa discussão nos propomos a entender e problematizar como nós, sujeitos da escola, podemos 

esquizofrenizar nosso cotidiano a partir da produção de experiências e, desse modo, resistirmos ao 

poder que patologiza a loucura, além de inserimos quebras no tipo disciplinar de loucura que a 

escola produz em nós, alunos e professores.  

CONCLUSÕES: PARA COMEÇO DE CONVERSA... 

Habitar o cotidiano escolar nos possibilita conhecer diferentes sujeitos que compõem esse 

lugar e, com isso, entender que ele é feito de multiplicidades. Atuar com diferentes alunos, 

profissionais e famílias e em diferentes espaços me fez notar a importância de discutir as 
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multiplicidades que se fazem presentes de forma ativa nesses espaços. A loucura também faz parte 

desse espaço e dessa multiplicidade. Lidar diretamente com ela faz perceber que a exclusão é uma 

das formas de silenciá-la e não a aceitar como parte desse cotidiano. A infância e o corpo da criança 

tornaram-se objetos de disputa dos poderes, sendo capturadas e normatizadas. A escola passou a 

atuar como dispositivo regulador da inclusão/exclusão e afirmação dessa normatividade.  

Assim, inicio minha experiência de escrita, já que esse é apenas o início de uma trajetória 

acadêmica, propondo a problematização de um cotidiano, cheio de singularidades, multiplicidades e 

diferença; ao mesmo tempo em que nossos corpos pedagógicos estão imersos em normas 

instituídas. A partir disso como podemos pensar em experiências que produzem outros modos de 

ser professor e aluno, permitindo outros modos de vida? Romper com as normas, propor novas 

formas de pensar e agir, mas também reafirmar e reproduzir o instituído também é uma maneira de 

produzir experiências esquizo e, com isso, afirmar a loucura como potência e para além dos 

manicômios e centros de atenção, ou seja, superando a ideia da loucura como patologia.  
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Resumo 

O presente trabalho envolve questionamentos acerca das loucuras que compõem o cotidiano escolar, 
fomentando as discussões de uma Dissertação de Mestrado, bem como a prática cotidiana como 
professora da Educação Básica. Partindo do pensamento histórico e social sobre a loucura, proposto 
por Foucault, foram apresentadas questões de controle dos corpos infantis e a institucionalização do 
poder psiquiátrico na escola, que passou a determinar e definir o que seria considerado como 
(a)normalidade. Essas práticas permitiram a produção da loucura e da criança louca na escola, 
afirmando cada vez mais o saber médico nesse espaço. Tais questões permitiram o levantamento da 
hipótese da escola como um espaço enlouquecedor e manicomial. As práticas rígidas, normativas e 
excludentes da escola são enlouquecedoras, mas, ao mesmo tempo, permitem a produção de novos 
modos de vida, novos modos ser e agir. Com a noção acerca da esquizofrenia proposta por Deleuze, 
que tem como polos distintos o capitalismo e a experiência intensiva, foi possível iniciar as discussões 
da hipótese levantada. Os atravessamentos capitalistas no cotidiano escolar produzem e reproduzem os 
discursos normativos, excludentes e dominantes, ao mesmo tempo em que produzem outros discursos 
para superar os já estabelecidos, o que é tipicamente esquizo. Já a experiência intensiva permite uma 
vida vivida intensamente, produzindo outros modos de vida, potentes e multiplicitários. Experienciar 
intensamente o cotidiano escolar permite também o questionamento da realidade produzida, resistindo 
e repensando acerca das práticas comuns a esse espaço. As (in)conclusões desse texto propõem a 
problematização dos modos como esquizofrenizamos nosso cotidiano: traçando os caminhos e as 
experiências que são produzidas nas práticas cotidianas, mapeando nossas experiências intensivas e 
afirmando a loucura como potência, superando a ideia da loucura patológica na escola.  

Palavras-chave:Escola; Cotidiano Escolar; Loucura; Esquizofrenizar.  
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INTRODUÇÃO  

Duas metáforas nos servem bem para pensarmos sobre os desafios e as potencialidades do 

Ensino de História na contemporaneidade. Árvore e rizoma, duas imagens botânicas, trabalhadas 

por Deleuze e Guattari no primeiro volume de Mil Platôs (2011), que nos ajudam a esboçar 

contornos, a produzir croquis e a desenhar possibilidades de Ensino de História próximas daquilo 

que ele tem sido e daquilo que ele pode vir a ser. A partir das pesquisas que desenvolvo no campo 

da Educação e do Ensino de História e de minha prática docente na Educação Básica, este trabalho 

apresenta-se como um ensaio, como um esboço de problematizações e como um convite à reflexão. 

Ensino de História é aqui compreendido a partir da definição de Monteiro (2007) e Monteiro 

e Penna (2011), como um “lugar de fronteira”. A concepção de um ensino de História situado em 

espaço-tempo fronteiriço contribui para pensarmos sobre as linhas de força, sobre os saberes e sobre 

os sujeitos que, em suas relações, produzem as engrenagens que fazem funcionar esse ensino. Os 

autores acima destacam algumas fronteiras, ou seja, alguns dos encontros produtores do Ensino de 

História: como a relação entre os campos da História e da Educação; as potencialidades da retórica 

nas narrativas histórico escolares; os saberes dos sujeitos implicados nos processos de ensino e 

aprendizagem, notadamente professores e alunos; as políticas curriculares; as políticas 

educacionais; entre outros. Aqui lanço mão, também, da definição de Pereira e Miranda (2014), que 

compreendem a produção do Ensino de História exatamente no limiar entre História e memória, um 

ensino que se constitui e que se atualiza em espaço fronteiriço, onde diversos usos e narrativas do e 

sobre o passado disputam entre si.  

 As concepções acima partem do pressuposto que para ensinar e aprender História na escola, 

diversos saberes, sujeitos e poderes se relacionam e que, portanto, a História escolar não se resume 

a uma simplificação da História acadêmica. A História escolar e, consequentemente, seu ensino e 

aprendizagem, possui uma epistemologia própria. Essa irredutibilidade da História escolar à 

História acadêmica não desconsidera, no entanto, a importância da última como um saber de 

referência para sua produção, apenas pressupõe que outros campos e saberes também se implicam 

no seu fazer, no seu desenvolvimento e no seu funcionamento.  

 Essa ideia de Ensino de História necessariamente produzido na e pela relação entre diversos 

campos, saberes e poderes demonstra a potência desse ensino que, já em sua epistemologia, 

apresenta características rizomáticas.  
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 O que podem um ensino arbóreo e um ensino rizomático de História? Como essas imagens 

botânicas de árvore e de rizoma nos auxiliam a pensar sobre suas implicações éticas e morais desse 

ensino? A partir destas questões, convido vocês, leitoras e leitores, a refletir sobre as possibilidades 

do Ensino de História na contemporaneidade e, quem sabe, desenterrar um pouco de suas raízes. 

ÁRVORE, RIZOMA E O ENSINO DE HISTÓRIA 

Essas duas imagens botânicas de árvore e de rizoma serão desenvolvidas, neste tópico, a 

partir da forma como Deleuze e Guattari (2011) as constroem. A imagem de uma árvore, quando 

relacionada às possibilidades de pensamento, nos remete a conhecimentos de base hierarquizantes, 

lineares e essencialistas. Ora, uma árvore depende de uma raiz que a fixa no solo e que a alimenta, 

permitindo o crescimento dos troncos, das folhas, das flores e por último de seus frutos. Sem uma 

raiz, sem um elemento fundante, a árvore deixa de existir. É por causa de sua raiz, de seu 

fundamento, que uma árvore pode florescer, produzir frutos e se reproduzir. O tipo de pensamento 

arbóreo, portanto, remete a essa ideia de princípio fundante, de verdade, de universalismo, de um 

fundamento último.  

Já no rizoma, outra imagem botânica (figura 1), não podemos encontrar o seu início nem o 

seu fim. O rizoma é todo relação, relação horizontal e não hierárquica. No rizoma, todas as suas 

partes são igualmente importantes, não há nenhuma que seja fundamental ou essencial, tanto é que 

se pode cortar uma espécie rizomática em qualquer lugar que ela brota novamente, que ela se 

multiplica e continua existindo. Exemplos de rizoma podem ser vistos naquelas vegetações rasteiras 

que surgem nas areias das praias.  

Assim, de acordo com Deleuze e Guattari (2011), enquanto a árvore pressupõe o verbo 

“ser”, fixo, verdadeiro, o rizoma impõe a conjunção “e”, a aliança, as relações horizontalizadas que 

produzem multiplicidades e diferenças. E o que isso tem a ver com o Ensino de História? 

 Ora, faz toda a diferença pensar em um Ensino de História do tipo arbóreo ou do tipo 

rizomático. Um ensino de História que trabalha com fundamentos, com verdades universais, com a 

afirmação de um tempo linear para todo e qualquer tempo espaço que se estude, com a ideia de 

sujeito universal, de uma identidade fixa que silencia, que nega e que exclui de suas narrativas a 

diferença – é o ensino de História do tipo arbóreo. 

De outro modo, podemos pensar em um ensino de História rizomático, que trabalha com as 

contingências, com diversas possibilidades narrativas que expressam diversas possibilidades de 
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tempo histórico, que trabalha com um sujeito produzido discursivamente por meio das relações 

capilarizadas de saberes e de poderes (FOUCAULT, 1999), que trabalha com a diferença, 

produzindo dobras, deslocamentos e diversas experiências culturais e temporais.  

ENSINO DE HISTÓRIA MORAL OU ÉTICO? 

As imagens de árvore e de rizoma quando relacionadas ao Ensino de História permitem mais 

uma provocação: a concepção de Ensino de História do tipo arbóreo estaria ligada a uma concepção 

moral; enquanto um ensino de História do tipo rizomático estaria ligado a uma concepção ética. 

Mais uma vez remeto à filosofia deleuziana para dar conta dos conceitos de moral e ética. 

 Segundo Roberto Machado (2014), para Deleuze, a moral é um sistema de pensamento que 

julga a vida a partir de valores transcendentes, a moral é um sistema  de juízos sobre o que se vive e 

o que se faz em termos de bem e de mal – bem e mal considerados com valores metafísicos, como 

ideias universais. É a partir de uma moral cristã, por exemplo, que desde 2015 no Brasil, 

acompanhamos a perseguição que o ensino da História vem sofrendo pelo movimento Escola sem 

Partido, que defende a moralização do ensino de História e o acusa de ser doutrinador.  

 Contrariamente, a ética não pressupõe esses critérios universais de avaliação. Segundo 

Machado (2014), para Deleuze a ética avalia segmentos, condutas e intenções referidas a modos de 

existência imanentes. Então, a ética não parte de um estatuto transcendente a partir do qual 

avaliamos aquilo que é visto como inferior ou superior. A ética guarda relação com a potência da 

vida, com a potencialidade dos afetos, dos encontros alegres que nos impulsionam, que nos 

constituem e que afirmam a diferença.  

Afinal, que sujeitos queremos produzir? Que subjetividades o ensino de História pode e 

deve afirmar? Que objetivações podem contribuir para essa produção? Que conhecimentos fixar, 

que saberes e habilidades avaliar, que atores colocar em cena? Essas são questões éticas 

incontornáveis do Ensino de História e para que possamos potencializar a produção de contornos 

possíveis para esboçarmos respostas, talvez seja necessário que não a confundamos tais questões 

éticas com questões morais.  

A característica metafísica da moral impõe ao Ensino de História uma padronização, impõe 

modelos, narrativas e sujeitos universais a serem ensinados. E como isso impacta o ensino de 

História? Ora, a estruturação do código disciplinar (CUESTA FERNANDEZ, 1997) de História no 

Brasil bebeu na fonte desse ideal moderno, desta moral metafísica e se serve dele até os dias atuais. 
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Assim, a tradição do código disciplinar de História no Brasil, a despeito dos processos de mudanças 

de políticas de educação e de currículo, desde século XIX até os dias atuais, mesmo com os PCNs, 

com as leis 10.639/03 e 11.645/08 e com a Base Nacional Comum Curricular, ainda é notadamente 

marcada por uma estrutura discursiva etnocêntrica de matriz europeia branca. 

Como pode, então, o Ensino de História escapar desta perspectiva tradicional, desta moral 

que nos engessa? Como pode criar brechas e apostar nas diferenças, na diversidade sociocultural e 

étnica, promover a inclusão discursiva de sujeitos e de culturas silenciadas e negadas ao longo do 

processo de escolarização na Educação Básica?  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A defesa que faço aqui é que se afirme um posicionamento ético para o Ensino de História, 

para que se possa produzir um ensino de História em aliança com as diferenças, com as múltiplas 

possibilidades de ter sido e estar sendo sujeitos de direitos na contemporaneidade: um Ensino de 

História rizomático. 

Segundo Albuquerque Jr, 

a História implica o aprendizado da alteridade, o aprendizado da possibilidade de 

existência de outras formas de sermos humanos, o aprendizado da viabilidade de 

outras maneiras de se comportar, da existência de outros valores, de outras ideias e de 

outros costumes que não aqueles dos homens e mulheres contemporâneos. A História 

permite o aprendizado da tolerância com o diferente, com o estranho, com o distinto, 

com o distante, com o estrangeiro (ALBUQUERQUE JR, 2012, p. 32). 

Se a história serve para produzir subjetividades humanas, que tipo de pessoas a história se 

propõe a formar hoje?  

Segundo Fonseca (2003), as mudanças curriculares no ensino de História no interior das 

escolas são estratégicas não só na luta pelo rompimento com as práticas homogeneizadoras e 

acríticas, mas também na criação de novos saberes e práticas educativas em diálogo com saberes e 

culturas não escolares. O ensino de História pensado como um “lugar de fronteira”, como afirmam 

Monteiro e Penna (2011) e tendo sua produção no limiar entre memória e História, como destacam 

Pereira e Miranda (2014) está em consonância com uma ética que inclua comunidades, culturas e 

etnias invisibilizadas, minoritárias no ensino, mas majoritárias nas salas de aula.  

Podemos produzir um ensino de História mais atento às histórias e memórias dos alunos e 

de suas comunidades, um ensino de História com o qual os alunos e alunas possam se diferenciar, 
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mas também se reconhecer, um ensino de História atento às diferenças: essa é a possibilidade e a 

necessidade de ser pensar eticamente o ensino de História. Um Ensino de História rizomático, que 

possa conectar a história ensinada e a história vivida, que potencialize a produção de consciências 

históricas, como define Rüsen (2001), e faça valer a sua função de orientação no tempo e promoção 

de projetos de futuro e leituras de passado e presente que escapem ao estigma moralizador que 

insiste em rondar e amordaçar as aulas de História e os sujeitos que participam de sua produção 

cotidianamente. 
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ANEXOS 

Figura 1. Rizoma 

 
Richard Giblett – Rizoma de Micélio. Grafite sobre papel, 2008. 

Imagem retirada do texto “Por uma mídia menor – Félix Guattari”, publicado na Revista Usina, disponível no site 
https://revistausina.com/2017/01/29/por-uma-midia-menor-felix-guattari/, acessado em 17/02/2020. Esse texto foi 

publicado originalmente em GUATTARI, Félix e ROLNIK, Suely. 

Resumo 

Este artigo apresenta-se como um ensaio, como uma proposta reflexiva para pensarmos o Ensino de 
História na atualidade por meio de duas imagens botânicas: da árvore e do rizoma. Essas imagens são 
trabalhadas aqui a partir da perspectiva de análise desenvolvidas por Deleuze e Guattari no primeiro 
volume de Mil Platôs (2011), contribuindo para a produção coletiva de contornos e de desenhos que 
permitam pensar possibilidades de Ensino de História próximas daquilo que ele tem sido e daquilo que 
ele pode vir a ser. Para tanto, esse texto se divide em três partes. Primeiro, são apresentadas e 
desenvolvidas as imagens de rizoma e de árvore, tal como elaboradas por Deleuze e Guattari (2011) e, 
posteriormente, tais imagens são relacionadas à concepção de Ensino de História como um “lugar de 
fronteira” (Monteiro, 2007 e Monteiro e Penna, 2011). Em um segundo momento, são desenvolvidas e 
comparadas duas propostas reflexivas para o Ensino de História: um rizomático e outro arbóreo que, 
posteriormente, são articuladas às ideias de ética e moral deleuzianas. Desse modo, algumas perguntas 
podem ser formuladas e perseguidas: o que significa devir árvore e e o que significa devir rizoma? O 
que podem um ensino arbóreo e um ensino rizomático de História? Como essas imagens botânicas de 
árvore e de rizoma nos auxiliam na reflexão sobre suas implicações éticas e morais do ensino dessa 
disciplina na contemporaneidade? E, por fim, na última parte do texto são tecidas algumas 
considerações finais e é marcada a defesa da potencialidade e a necessidade de um Ensino de História 
rizomático e, portanto, ético na contemporaneidade. 

Palavras-chave: Ensino de História; Árvore; Rizoma; Moral; Ética. 

https://revistausina.com/2017/01/29/por-uma-midia-menor-felix-guattari/
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INTRODUÇÃO 

 É bastante comum para muitas pessoas iniciar o dia, realizar suas atividades rotineiras 

matinais, ouvindo música. Isso tem se tornado ainda mais corriqueiro com o advento das novas 

tecnologias; as plataformas musicais se espalharam e agregam cada vez mais ouvintes, cada um 

com “sua música”, suas preferências, a playlist para cada situação (há música para estudar, para 

cozinhar, para dançar, para limpar a casa...), inclusive para começar o dia. Isso porque a música é 

uma das expressões mais antigas que o homem domina, ela vem acompanhando o seu processo 

evolutivo, se fazendo cada vez mais presente no cotidiano humano. 

 A música representa uma importante fonte de estímulos, equilíbrio e felicidade para as 

pessoas, este fato corrobora para legitimar sua importância pedagógica e psicoterapêutica para que 

esteja presente na rotina escolar de crianças e jovens com deficiência. De acordo com Sekeff: 

Considerada pelos antigos uma poderosa força mágica e hoje, à luz de avançadas 

pesquisas científicas, uma força fisiopsicológica, a música constitui ferramenta 

auxiliar da educação, da mesma forma que participa de tratamentos recuperativos, 

integrando programas de desenvolvimento de condições físicas e mentais do indivíduo 

(sem prescindir da conclusão racional de outras disciplinas médicas, paramédicas e 

psicológicas). (2002, p.66) 

É nesses pressupostos que fundamenta-se a experiência relatada nesse artigo, a qual  já é 

realizada desde 2004 e foi criada a partir da necessidade identificada pelo professor de música e 

também por demais integrantes do corpo docente da Escola Ecumênica, constituída sobre a seguinte 

problematização: como recepcionar e preparar, diariamente, os estudantes com deficiência 

intelectual e múltiplas para o início do período letivo, aumentando a capacidade de concentração, 

aceitação e disponibilidade à realização das tarefas? 

A experiência é realizada nas dependências da Escola Ecumênica a qual é mantida pela 

Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional – FEPE, entidade privada sem fins lucrativos que 

desde 23 de março de 1959 realiza atendimento gratuito a pessoa com deficiência na cidade de 

Curitiba. 

COMENÇANDO O DIA COM MÚSICA – RELATO DA EXPERIÊNCIA 

A Escola Ecumênica, em funcionamento desde 20 de setembro de 1973, atende atualmente 

315 crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla, moradores de 
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Almirante Tamandaré, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais com o 

objetivo de prepará-las para a escolarização, bem como para a autonomia e independência 

necessárias à convivência familiar e comunitária.  

Sua proposta escolar está alinhada as necessidades da pessoa com deficiência, de modo a 

oferecer atendimento especializado por meio de currículo escolar adaptado à especificidade de cada 

estudante, garantindo o desenvolvimento e os estímulos necessários à cada faixa-etária e deficiência 

por meio dos Programas Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. A Escola 

Ecumênica atende 153 educandos pela manhã, das 07:30 às 11:30 e 162 educandos à tarde, das 

13:00 às 17:00hs.  

Conhecer a estrutura e o funcionamento da referida escola é necessário para que se 

compreenda a relevância da experiência aqui descrita. “Começar o Dia com Música” significa 

disponibilizar 15 minutos de música antes do início das atividades escolares. Este momento tem 

como objetivo recepcionar os estudantes e prevenir situações de stress, agressividade, perda de 

rendimento e desinteresse pela vida acadêmica. 

Na realidade, em termos essencialmente psicológicos, a música colabora no 

estabelecimento de nosso equilíbrio afetivo e emocional, propiciando desafogo e 

alívio de angústias. Bem escolhida, ela induz calma, relaxamento e favorece um 

significativo sentimento de bem-estar. (SEKEFF, 2002, p.75) 

Aproximadamente 80% dos estudantes da Escola Ecumênica utiliza o transporte especial 

para o deslocamento casa/escola/casa, e dependendo da região de moradia, a permanência no 

veículo pode ser superior a 1h30. 

Antes de “começarem o dia com música”, os estudantes desembarcavam bastante agitados, 

onde esta agitação interferia negativamente no aproveitamento das atividades ofertadas durante o 

período letivo. 

Com isso, o professor de arte – música passou a recepcioná-los com música, e já nos 

primeiros dias foi notável o benefício à vida acadêmica dos envolvidos, pois ao lhes ser 

proporcionado este momento, a agitação e ansiedade deram lugar a alegria, tranquilidade, 

receptividade e afeto. A resposta rápida e positiva fez o projeto se aperfeiçoar e consolidar-se, 

fazendo até hoje parte da rotina escolar dos estudantes. 

Partindo do princípio de que a pessoa com deficiência intelectual necessita de maior 

estímulo durante o processo de apreendizagem, esta tranquilidade, receptividade e afeto, 
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provenientes do contato com a música, potencializa a capacidade de atenção e concentração, 

refletindo num maior aproveitamento e rendimento escolar. 

(...) a sensibilização musical é uma estratégia para mobilizar as forças criativas, o 

imaginário, os sentimentos e as pulsões primitivas, de forma a ressignificar a 

aprendizagem dos indivíduos, favorecendo a reconstrução de uma relação sadia e 

prazerosa com a aprendizagem. (PIRES, 2005, p.52) 

O público alvo da Escola Ecumênica é constituído de pessoas com deficiência intelectual 

leve, moderada e severa, algumas, associada à deficiência intelectual, apresentam deficiência 

auditiva, física e/ou visual (caracterizando assim múltipla deficiência), transtorno do espectro 

autista, transtornos globais do desenvolvimento, bem como utilizam algum meio auxiliar para 

locomoção (cadeira de rodas, andador, muleta ou bengala). 

Neste caso, “Começar o Dia com Música” foi uma maneira encontrada pela entidade de 

“preparar” as crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência para o recebimento dos 

componentes curriculares de português, matemática, história, geografia, ciências, ensino religioso, 

cultura afro-brasileira e indígena, arte (cênica, música e plástica) e educação física, e atividades 

complementares como tecnologia da informação e comunicação, brinquedoteca, biblioteca, 

culinária pedagógica e horta escolar previstas, proporcionando aos estudantes, professores, 

instrutores e demais profissionais envolvidos um período letivo mais receptivo ao ensino e a 

aprendizagem. 

A música pode ser utilizada para estimular essa dimensão (a inteligência) de inúmeras 

maneiras. Hitz (1987), com base nos resultados de sua pesquisa, afirma que as 

crianças podem desenvolver habilidades para solucionar problemas com atividades 

musicais. A estimulação musical, como já visto nos estudos sobre plasticidade 

cerebral, também pode auxiliar na superação do atraso no desenvolvimento cognitivo 

de alguns sujeitos. Cohen (1981) postula que a música pode estimular, inspirar e dar 

suporte a um programa de iniciação à leitura. Enfim, as experiências musicais podem 

estimular, no sujeito, a criatividade, a percepção, assim como ser um relevante recurso 

em atividades escolares. (PIRES, 2005, p.55). 

Além de recepcioná-los cantando, o professor disponibiliza um microfone para que os 

estudantes que desejarem cantem suas canções favoritas. Muitos usufruem desse momento, 

inclusive alguns estudantes com reduzida capacidade de comunicação verbal, isso porque, segundo 

Costa (1995, p.36), “a música é um meio não-verbal, muitas vezes inconsciente, de 

comunicação/expressão de sentimentos e afetos (...)”. Essa prática tem se mostrado como um 
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efetivo estímulo ao desenvolvimento da oralidade e da comunicabilidade, além de ser um momento 

promotor da identidade do indivíduo com deficiência, que tem a oportunidade de mostrar suas 

preferências, expressar e ampliar seu repertório cultural.  

O som está presente na vida das pessoas desde as suas experiências e lembranças mais 

primitivas, no período de formação intrauterina, com as manifestações sonoras provenientes do 

ritmo cardíaco, respiratório e dos ruídos viscerais da mãe, e principalmente de sua voz. Essas 

manifestações arcaicas, segundo pesquisas da Musicoterapia e da Psicanálise, ficam arquivadas no 

psiquismo de cada um e, somadas as experiências e vivências musicais da vida, formam a 

identidade sonora de cada sujeito. Benenzon (1988) denominou de ISO esse conjunto de 

informações, que caracterizam as “identidades sonoras”. No repertório utilizado nas atividades do 

“Começando o Dia com Música” o professor busca partir justamente das identidades sonoras dos 

alunos, isso auxilia na identificação do caminho musical mais eficaz para as finalidades a que se 

propõe; incorporar ao repertório as músicas preferidas dos estudantes colabora para resultados ainda 

mais positivos. Por seu turno, Sekeff complementa: 

Por isso, um trabalho musical bem planejado, solidamente sustentado por um 

repertório pertinente, beneficia o educando, pelo que resulta de desenvolvimento 

cognitivo, de educação do pensamento, a exemplo da matemática e da argumentação, 

de educação dos sentimentos e de consciência de cidadania. (2002, p.81) 

Outro benefício trazido pela experiência é a interferência positiva no processo de habilitação 

e reabilitação previsto pelo Ambulatório de Estimulação Neurossenssorial da Escola, onde 

assistentes sociais, enfermeiro, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, neurologista, nutricionista, 

psicólogos e terapeutas ocupacionais recebem um paciente mais disponível à terapia, 

potencializando o objetivo do serviço no que se refere à melhoria da qualidade de vida e saúde da  

pessoa com deficiência.   

Sekeff afirma, a esse respeito, que a música age sobre a capacidade de atenção e do 

desenvolvimento integral do educando de tal forma, que “se investiga hoje a possibilidade de 

algumas músicas, retendo a capacidade de atenção de pessoas predispostas, prolongarem sua 

atividade psicomotora muito além do que o fazem determinadas drogas” (2002, p.78), isso porque, 

ainda segundo o autor (p.86) a música tem a capacidade de estabilizar e canalizar as emoções da 

pessoa com deficiência, tornando-o mais seguro de si. 

A experiência descrita também está alinhada aos princípios da Convenção sobre os Direitos 

da Pessoa com Deficiência no que se refere ao respeito pela dignidade inerente a autonomia, 
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liberdade e independência, pois oportuniza a pessoa com deficiência exercitar o seu direito de 

escolha, a música que gostaria de ouvir ou cantar, ou de simplesmente dançar e usufruir do 

momento destinado a ela, objetivando o seu bem-estar, da maneira que ela escolheu. Em relação aos 

demais princípios, como aceitação, não discriminação, diversidade, igualdade de oportunidade e 

entre gêneros, acessibilidade, capacidades, e preservação da identidade, pode-se dizer que a 

experiência também está alinhada, uma vez que surgiu de um cuidado que a Escola teve com o seu 

público alvo, que sentindo-se acolhido e protegido, o aproveitamento escolar aumenta, bem como a 

habilitação e reabilitação para uma vida independente, o que significa reconhecer as necessidades 

de uma pessoa com deficiência, e a partir disso, garantir o alcance de seus direitos enquanto 

cidadão.  

CONCLUSÕES 

A música tem um papel importante na educação da pessoa com deficiência intelectual. Ela 

auxilia na aprendizagem, além de estimular a interação social, a capacidade auditiva e intelectual, 

promovendo o desenvolvimento da linguagem e da memória, prevenindo situações de stress, 

agressividade, perda de rendimento e desinteresse pela vida acadêmica. 

“Começar o Dia com Música”, vem comprovando essas mudanças por meio do 

comportamento receptivo e colaborativo dos estudantes, fazendo com que se beneficiem cada vez 

mais da proposta escolar.  

O desenvolvimento contínuo da experiência mostrou que em apenas 15 minutos de contato 

da pessoa com deficiência intelectual com a música, contribuiu com o processo educacional por 

meio da redução de casos de alteração de comportamento e crises convulsivas, além da melhora no 

rendimento escolar. 

Ainda é importante registrar a experiência não traz benefício apenas aos 315 estudantes com 

deficiência, também oportuniza aos quase 200 profissionais envolvidos um momento de carinho e 

aproximação, momento que ao longo do período letivo se reflete na qualidade de vida dos 

envolvidos e dos serviços prestados. 
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Resumo 

O projeto “Começando o Dia com Música” destina-se aos 315 estudantes da Escola Ecumênica, todos 
crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla deficiência. As ações, 
propostas pelo professor de Música/Arte da instituição, tiveram início no ano de 2004, com o objetivo 
de recepcionar os estudantes que chegam a escola trazidos pelo transporte escolar especial, acolhendo-
os, tranquilizando-os e preparando-os tendo a música como recurso pedagógico sensibilizador. O 
projeto se aperfeiçoou e consolidou-se durante esse período, principalmente em face aos resultados 
obtidos. Antes de “começarem o dia com música”, os estudantes desembarcavam bastante agitados, 
onde esta agitação interferia negativamente no aproveitamento das atividades ofertadas durante o 
período letivo. A partir da proposta de começar o dia com música foi notável o benefício à vida 
acadêmica dos envolvidos, pois ao lhes ser proporcionado este momento, a agitação e ansiedade deram 
lugar a alegria, tranquilidade, receptividade e afeto. Partindo do princípio de que a pessoa com 
deficiência intelectual necessita de maior estímulo durante o processo de apreendizagem, esta 
tranquilidade, receptividade e afeto, provenientes do contato com a música, potencializa a capacidade 
de atenção e concentração, refletindo num maior aproveitamento e rendimento escolar. O projeto 
também se caracteriza como um importante estímulo ao desenvolvimento da oralidade e da 
comunicabilidade, além de ser um momento promotor da identidade do indivíduo com deficiência, que 
tem a oportunidade de mostrar suas preferências, expressar e ampliar seu repertório cultural. As 
pesquisas de Pires (2005) e Skeff (2002), subsidiaram e fundamentaram o presente artigo quanto a 
importância da música nos processos de aprendizagem e desenvolvimento das pessoas com deficiência. 

Palavras-chave: música, deficiência intelectual, sensibilização, aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

Os referenciais teóricos de ideologia foram utilizados para analisar o aspecto ideológico nas 

imagens do material didático distribuído nos Projetos de Correção de Fluxo da Rede em 2019.Os 

materiais didáticos apresentam concepções resultantes de processos históricos que envolvem o 

discurso. Fairclough ( 1989) cita as ordens do discurso que são ideologicamente formadas pelas 

relações de poder na sociedade como um todo.  

O uso crítico do material é também papel da figura docente.Isso significa reconhecer as 

diversas influências, ideologicamente consolidadas, (Freitag, 1993) na sala de aula através do 

material didático. Dessa forma, se faz necessário analisar o cunho ideológico nos materiais 

elaborados. Cabe um novo olhar em relação ao conteúdo, ao material didático e às práticas 

pedagógicas.  

IDEOLOGIA(S) NO MATERIAL DIDÁTICO 

O sistema educacional é permeado de práticas que perpetuam as desigualdades sociais ( 

BOURDIEU e PASSERON, 1971 ). As condutas que sobrepõem um discurso em detrimento do 

outro reproduzem relações de poder que se  sustentam  ideologicamente. Freitag (1993) levanta a 

questão do enfoque ideológico na análise do livro didático. A seleção de textos, imagens, as 

propostas de atividades são permeados de conteúdos ideológicos que podem ser naturalizados como 

se não tivessem sido construídos historicamente. Todas essas práticas, refletidas no material 

didático, configuram questões ideológicas que se constituem na disputa pelo poder dentro e fora da 

escola.  

O material didático, junto à intervenção do(a) professor(a), pode reforçar ou desconstruir 

conteúdos ideológicos. O uso das imagens pode fortalecer ou criticar ideologias hegemônicas, a 

depender da forma como são exploradas. As abordagens de que permeiam o material podem 

reafirmar o poder de um determinado grupo por meio de  práticas que distanciam o(a) aluno(a) da 

informação, seja tornando-a excessivamente complicada ou simples, limitando as possibilidades do 

material. 

 As imagens, os textos e as propostas formam um conjunto que pode promover a 

marginalização dos sujeitos aprendentes ou proporcionar uma universalidade ao propiciar acesso a 

conteúdos , culturas e informações que transcendem o contexto dos(as) aprendizes. Sob a 

justificativa de adaptar o material ao contexto do(a) aluno(a), muitos optam por regionalizar o 
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material, estruturando-o com vocabulário e referências familiares ao público-alvo. Freitag (1993) 

cita exemplos exitosos de regionalização de material didático. No entanto, a autora alerta para o 

perigo de privação cultural , pelo perigo da prevalência de uma visão limitada em relação à 

capacidade de determinados segmentos sociais. A regionalização imprudente pode se tornar 

banalização, mera reprodução da realidade, que mantém os(as) alunos(as) presos a saberes restritos, 

que não lhes permitem questionar e criticar organizações estruturais . 

Tilio (2010 ) destaca o entendimento do livro didático como um espaço de construção de 

identidades. Ele  contém o conteúdo, que é o capital do qual o(a) aluno(a) precisaria se apropriar, 

portanto se estabelece como instrumento de autoridade (Coracini, 1999) em sala de aula. Sobre a 

autoridade do livro didático, Souza ( 1999 apud PICANÇO e GARCIA,2017) ressalta que a 

autoridade do livro estende-se à visão do livro enquanto forma de critério do saber, criando 

paradigmas norteadores da transmissão de conhecimento em contexto escolar. O mediador e o 

público-alvo estão em uma relação de dominação, com assimetria de poder ( THOMPSON, p. 80) 

já que somente uma das partes domina o conteúdo do material. 

A intenção pedagógica dos elementos que compõem o material deve ser analisada 

cuidadosamente. As imagens devem ter uma intenção pedagógica clara. Lins (1977, apud 

FREITAG 1993) cita as “Disneylândias pedagógicas” como a redução do texto em favor da 

imagem para atender um mercado que agrada o consumidor , porém sem intenção pedagógica 

consolidada. Essa transposição de um caráter mercadológico para a área da educação está carregada 

de ideologia(s) que não deve(m) passar despercebida(s). Sem essa percepção, a prática docente se 

limita a reproduzir e consolidar determinados valores ligados a ideologias sem que haja a 

possibilidade de reflexão crítica a respeito do material que se utiliza .A decisão de entreter com 

imagens pode estar apoiada em ideias que julgam o público-alvo incapaz de lidar com determinados 

conteúdos, privando-os de se apropriarem do capital cultural que , dessa forma, continua restrito a 

determinadas parcelas da sociedade, atribuindo-lhes poder. 

A escolha das formas simbólicas, neste caso imagens, deve levar ao reconhecimento das 

relações de classe na sociedade, e não apenas reproduzi-las ou ocultá-las. Freitag (1993) cita a obra 

de Marx , O Capital(1998), em que as novas relações capitalistas , na passagem do trabalho 

artesanal para a manufatura, fazem com que o trabalhador não mais se reconheça no produto do seu 

trabalho e não consiga refletir sobre seu papel social , já que o trabalho alienante não permite que 

ele possa discernir o empenho de seu tempo, sua força e seus instrumentos na produção, na 

submissão ao interesse do capital. A partir dessas considerações, deve-se buscar ,no material 
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didático, esse tipo de reflexão crítica que não se limita a substituir uma ideologia (esquerda ou 

direita) pela outra ( FREITAG, 1993), mas de debater sobre a conscientização das relações de poder 

para que o indivíduo , através dos recursos do material didático , possa iniciar o processo de 

desconstrução de ideias que naturalizam determinadas relações de poder e classe.O modo como 

eventos históricos são abordados e ilustrados, a inserção ou não de obras de arte, a supressão de 

clássicos ou sua substituição por expressões mais simples podem estar relacionados a concepções 

que limitam as alternativas de aprendizagem crítica que desperte para as relações de poder. 

Blommaert( 2005) refere-se à concepção de discurso não restrita ao texto, mas englobando 

toda forma semiótica de atividade humana em conexão com os padrões sociais, culturais e 

históricos, sendo difícil separar o textual do visual. Gee ( 2005) aborda a questão das associações na 

análise do discurso, levando-nos a pensar , neste caso, na importância das representações imagéticas 

no material a ser analisado, no sentido de refletir se elas representam o público-alvo e se abrem 

espaço para a reflexão crítica acerca do conteúdo . 

REPRESENTAÇÃO ÉTNICA NAS IMAGENS NO MATERIAL PEDAGÓGICO DO CARIOCA 

II  

A leitura competente de imagens nas práticas sociais é definida como letramento visual. 

Strokes (2002) define o termo como a habilidade de ler, interpretar e entender a informação 

apresentada em imagens. Considerando a importância das imagens em um contexto de construção 

de sentido multimodal, influenciado pelas concepções ideológicas , a análise crítica das imagens no 

material didático é um movimento necessário em qualquer cenário educacional, sobretudo na 

educação básica . 

O material analisado é composto por 200 páginas. Entretanto, somente as 52 imagens  

referentes à Língua Portuguesa foram analisadas, considerando as representações raciais/ étnicas e 

sua relevância para o desenvolvimento das atividades.  

O material parte da análise de um texto. Uma crônica e uma pequena imagem de seu autor, 

acompanhada de uma biografia reduzida , inauguram o semestre. Esta imagem não foi utilizada 

para o desenvolvimento de nenhuma atividade posteriormente, levando-nos a crer que sua função , 

na página em questão , era exclusivamente ilustrativa.  Por tratar-se de uma imagem pequena, não 

houve redução do texto em favor da imagem, como aponta Freitag( 1993) em alguns materiais. No 

entanto, a imagem em si não apresenta nenhum propósito pedagógico claro. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1878 

Essa primeira crônica aborda a temática da terceira idade através de um incidente com uma 

senhora. O texto não a descreve fisicamente, possibilitando que ela seja imaginada como 

pertencente a qualquer raça. Entretanto, apesar de o material ter sido distribuído em uma cidade tão 

plural como o Rio de Janeiro, em todas as representações dessa senhora, inclusive nas páginas 

referentes a outras disciplinas, a personagem é ilustrada como uma pessoa branca. Imagens de 

senhoras diferentes são usadas para representar essa mesma personagem. Em todas elas, ela é 

branca . 

A escola pública também é um braço do Estado atuante na relação dialética infra e supra 

estrutural na qual a competição pela riqueza privada ocorre. É esperado que os materiais 

distribuídos nessas instituições reforcem práticas que não representem as classes mais fracas na 

disputa pelo poder, o que não é necessariamente  intencional por parte dos elaboradores. Os 

aspectos ideológicos sofrem um processo de apagamento histórico que fazem com que eles sejam 

naturalizados e perpetuados socialmente. Ao reforçar a representação imagética majoritariamente 

eurocêntrica, pele e olhos claros e cabelo liso, o material traz à superfície discussões  históricas 

sobre a colonização, a escravidão e suas consequências no Brasil. O estudo da ideologia é 

importante para a compreensão dessas escolhas por configurar-se como uma análise de como 

circulação das formas simbólicas cria, institui, mantém e reproduz relações de cominação. (SILVA, 

2005, apud FERREIRA,2013)  

A crônica descreve uma senhora que mora com a filha, possui seu próprio quarto, é vizinha 

de um dentista e sogra de um médico. Essas características podem ter excluído, na perspectiva do 

senso comum, a imagem dessa senhora como uma indígena ou negra. A condição estrutural descrita 

na crônica somada às condições socioeconômicas em que se encontra a maior parte da população 

negra e indígena no país poderiam explicar a escolha, repetida, por imagens de senhoras brancas 

para representar esta personagem no material didático. Henriques (2002, apud Ferreira, 2013) 

afirma que , no Brasil , a pobreza tem cor . Ser negro(a) está relacionado à fatalidade de 

ser/permanecer pobre em razão das desigualdades sociais. A ação de escolher as imagens pode ter 

sido impulsionada pelo conhecimento, dos elaboradores influenciados pelo contexto social brasileiro, 

a partir da organização de ideias, conforme Destutt de Tracy explica em Elementos da ideologia, 

reforçando e perpetuando práticas e associações que refletem as disputas pelo poder além dos muros da 

escola. 

Moita Lopes (2002) ressalta a importância do discurso na construção das identidades sociais, 

estabelecendo que é a partir da interação entre os indivíduos que elas surgem. Se é a partir do contato 
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com o outro que as identidades são construídas, é importante que o(a) aluno(a) possa se reconhecer no 

material. Bakhtin(1987)  resgata e valoriza a cultura popular, destacando a necessidade de explorar a 

“dualidade do mundo” para escapar do entendimento superficial e parcial das coisas.  Para isso,é 

preciso, também, que estejam devidamente representadas as relações étnico-raciais no material 

norteador das aulas. Ferreira(2013) destaca o trabalho com a diversidade étnico-racial como um dos 

fatores que podem contribuir para a desconstrução do caráter negativo atribuído a determinadas raças.  

As questões que envolvem a editoração também devem ser consideradas. As ilustrações dos 

materiais didáticos dependem de um banco de imagens de uso livre para a publicação. No entanto, 

mesmo que não tenham sido encontradas imagens de outras representações étnicas, ainda assim teremos 

uma questão ideológica, pois isso significa que há maior disponibilidade de imagens representando uma 

etnia específica e não outras que, numericamente, são maioria no contexto geográfico de distribuição do 

material.  

Não há, no caso desse material, uma visão estereotipada da raça, há um apagamento desta em 

sua representação no material de Língua Portuguesa, assim como havia/ há em novelas, apresentadores 

de TV etc. Essa representatividade fica restrita a dois momentos do material : apresentação  do texto de 

Conceição Evaristo e no desenvolvimento de um conto africano. 

A foto da autora Conceição Evaristo aparece sem que haja o desenvolvimento de nenhuma 

atividade relacionada à autora. No entanto, nesse caso , considero importante a imagem de uma autora 

negra, uma autoridade na área da literatura e nas discussões das questões da população negra, 

representando a raça em um contexto fora da visão estereotipada. Ainda que não tenha sido devidamente 

explorada em seus propósitos pedagógicos, relacionando-a ao desenvolvimento das atividades, a 

presença da imagem tem relevância no material. 

Conceição Evaristo é a única autora negra do material. Há referências africanas em outras 

páginas, mas em relação à população negra do Brasil, Conceição Evaristo é a única representante. Esse 

fato, assim como a linguagem, é um fenômeno ideológico, pois relata valores que norteiam as dinâmicas 

sociais e, consequentemente, escolares. Os signos encontrados nesses textos multimodais são 

ideológicos porque “representam e substituem algo encontrado fora dele” (VOLÓCHINOV,2017). 

Os  atores da instituição escolar e elaboradores de material reproduzem e, ao fazê-lo,  fortalecem 

uma série de conceitos ideológicos que ajudam a dividir a sociedade, muitas vezes de forma 

inconsciente. Em salas de aula de minoria branca, apresentam ilustrações que apagam a 

representatividade de determinados segmentos étnicos, distanciando o material do público ao qual foi 

destinado, dificultando a apropriação dos conteúdos, das reflexões, e , consequentemente, limitando os 

espaços de atuação do aprendiz, perpetuando a desigualdade, assegurando que aqueles indivíduos 
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defasados na instituição pública se mantenham segregados dentro e fora da escola, em uma situação 

desprivilegiada nas disputas sociais. 

 Em Picanço e Garcia (2017), há o apontamento da necessidade da contextualização dos temas, 

textos e imagens nos materiais didáticos. É preciso que as imagens estejam adequadas em relação às 

temáticas abordadas no material e também ao contexto do público-alvo que , apesar de diverso, 

apresenta características em comum que os colocaram em turmas de correção de fluxo. Henriques 

(2002) faz uma análise da distorção idade-série apontando para os indicadores maiores para a população 

negra inserida nessas distorções, oscilando entre 20% e 25% dessa população em atraso escolar. O 

apagamento de construções históricas e a naturalização de determinados estereótipos em situação de 

protagonismo fazem com que mesmo diante do exposto acima, em relação à pluralidade étnico-racial do 

local e segmento escolar de distribuição do material , ainda tenha sido reduzida  a representatividade da 

população negra nas imagens do material . Todos os personagens nos textos que seguem são brancos. 

Por último há uma página de atividades com o trecho de uma música de artistas sertanejos que 

também não representam a população negra. 

CONCLUSÕES 

O estudo da temática da ideologia é importante não só para compreender a elaboração do 

material didático, mas para dialogar com ele . O referido material passou por minha revisão. No 

entanto, apenas após as leituras sobre a questão ideológica percebi o quão excludente podemos ser, 

mesmo quando nos propomos fazer o contrário. 

A escolha de todos os elementos que compõem o material é apoiada em posicionamentos 

ideológicos docentes e governamentais. Caberia ao(à) professor(a) ser o(a) mediador(a) entre o(a) 

aluno(a) e a leitura do texto imagético , propiciando uma reflexão crítica.  É preciso que o(a) 

professor(a) saiba explorar as discussões perceber as lacunas do material . A “boa vontade” sem 

leituras é pouco eficaz. O conhecimento do(a) aluno(a) é limitado e o do(a) professor(a) também . É 

preciso que haja o suporte teórico e o empírico para a construção de conhecimentos que nos 

conduzam a transformações que Marx chama de “ato histórico da liberdade”. O discurso, em si, não 

resolve todas as questões da vulnerabilidade do aluno de Projeto, mas, por produzir, transformar e 

configurar relações, é uma forma de refletir sobre esse sujeito em um contexto histórico e 

transformar realidades apontando para atos libertários, mesmo que a longo prazo. 
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Resumo 

Este trabalho advém de minha experiência como professora e revisora de material didático, na Rede 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Trata-se de uma análise das imagens no material didático 
distribuído nos Projetos de Correção de Fluxo em 2019. Os materiais didáticos, sua distribuição e 
direcionamentos não são estabelecidos de forma aleatória. Eles têm origem em concepções resultantes 
de processos históricos que envolvem disputas pelo poder também através do discurso. As ordens do 
discurso que são ideologicamente formadas pelas relações de poder na sociedade como um todo. Se os 
materiais pedagógicos podem ser propagadores, contestadores ou consolidadores desses discursos, e se 
as perspectivas ideológicas estabelecem as posições hierárquicas dos discursos, é preciso estudar os 
diferentes conceitos de  ideologia e como eles se refletem no material didático a fim de entender os 
processos que conferem poder aos discursos para, a posteriori, analisar criticamente as imagens do 
material didático em seu contexto. A observação crítica do material é também papel da figura docente, 
que deve ter uma  postura consciente em relação à sua práxis e ao uso do material pedagógico. Isso 
significa reconhecer a influência de estruturas globais, como o Estado, mercado e a indústria cultural na 
sala de aula através do material didático. Os conteúdos priorizados e as atividades propostas através das 
imagens escolhidas  podem ser analisados sob a ótica da história, política, economia, linguística e 
ideologia. Na dimensão ideológica deste estudo, consideramos a representação étnica na escolha das 
imagens durante a elaboração do material . Além disso, refletimos sobre a forma como a exploração das 
imagens,vinculada à intenção pedagógica, pode segregar ou não o público-alvo , oferecendo uma 
perspectiva cultural restrita ou universal ao sujeito aprendente .  

Palavras-chave: Ideologias, ideologias linguísticas, imagens. 
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INTRODUÇÃO 

Talvez nenhuma imagem tenha absoluta independência em relação aos olhos de seus 

interlocutores. Principalmente imagens que possam servir de entusiasmo para a encenação de sua 

reprodução. Nossa época é marcada por muitos fenômenos surpreendentes, mas, ainda vê repetir a 

mesma fórmula humana de criar a partir da mimese, ou seja, cada aparente criação traz em si a 

participação de múltiplas cópias e reconfigurações (WULF, 2013). Podemos perceber na rede 

mundial de comunicação o fôlego que uma aparente criação original oferece a tantos outros fins e 

mesmo à criação de novas imagens. Imagens estas que surgem para fortalecer certas posições e 

certos postulados, seja nas artes visuais, na arte da performance, na música e em toda manifestação 

humana individual nas quais se rebatem imposições desde a mais remota ancestralidade. Na época 

da virtualidade radical, não é diferente. 

Para Fernando Hernández (2011), muitas pessoas consideram que a relação, principalmente 

dos jovens, com a cultura visual “(entendida como o espaço de relação dos sujeitos com imagens e 

representações visuais)” e popular os desvia do que se considera um “bom caminho” a ser seguido 

pela juventude. Em muitos ambientes educacionais, fala-se bastante sobre a má influência que a 

internet tem no dia a dia das crianças e adolescentes e que os celulares deveriam ser proibidos nas 

salas de aula. 

Em nossa pesquisa, percebemos que é preciso ampliar as estratégias que fazem parte do 

acervo educacional (HERNÁNDEZ, 2011, p. 38), não ampliando apenas os objetos da Educação 

artística com a ideia a cada dia mais vaga de Cultura Popular, mas de modo a “favorecer a mudança 

de posicionamento dos sujeitos de maneira que passem a constituir-se de receptores ou leitores a 

visualizadores críticos”. É preciso quebrar as concepções hegemônicas sobre o que são 

manifestações e práticas artísticas e explorar outras visualidades, principalmente as que se 

encontram de forma tão efervescente no universo juvenil, para se responder também a questões que 

estão circulando entre eles. 

(...) não seria a arte-educação tal como a entendemos na atualidade o que nos ajudaria 

a assumir esse desafio, mas a construção do diálogo com outros relatos dos percursos 

realizados para construir narrativas visuais que deem conta do processo de indagação 

que vem sendo levado a cabo... Desta maneira, uma proposta educativa a partir da 

cultura visual pode ajudar a contextualizar os efeitos do olhar e mediante práticas 

críticas (anticolonizadoras), explorar as experiências (efeitos, relações)... 

(HERNÁNDEZ, 2011, p. 44) 
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Hernández (2011) entende que o Ensino das Artes deve propiciar “situações e experiências 

nos quais se possa aprender a estabelecer vínculos entre imagens, objetos, artefatos relacionados 

com experiências culturais” e relaciona-los “com seus contextos de produção, distribuição e 

recepção, além de com as experiências dos sujeitos”. 

Buscamos aqui uma ampliação e um aprofundamento do conhecimento das culturas juvenis 

contemporâneas por meio de suas manifestações estético visuais que circulam e se destacam nos 

cotidianos escolares. A questão que deflagrou nossa pesquisa era o distanciamento entre os 

currículos oficiais e a produção de saberes criados e dinamizados pelos jovens. Saberes que seriam 

úteis e até indispensáveis à formação continuada que a vida nas escolas proporciona aos seus 

profissionais, sobretudo os docentes. Partindo-se do pressuposto que estar na escola é estar exposto 

ao aprendizado, vamos à escola atual ainda para aprender e ensinar, contudo, de muitas maneiras e 

meios, para além dos métodos e programas convencionais, ou seja, talvez como sempre tenha sido a 

relação entre estudantes, professores e instituições escolares, todos sempre atravessados pelos seus 

tempos a despeito da performance da aparente manutenção das tradições. 

APRESENTAÇÃO 

As aprendizagens espraiadas pelos espaços e tempos escolares alcançam as redes sociais e 

na sua diversidade e pregnância têm densidade variável e podem até resultar passivas e acríticas, 

erráticas e invisíveis, contudo, se procuradas nas tramas curriculares por meio da escuta, atenção e 

experimentação, as suas necessárias sistematizações e reflexão crítica, responsabilidade docente 

incontornável, não acontecem e ampliam as distâncias entre as vozes e escutas dos professores e 

estudantes, comprometendo, evidentemente, a atualização da formação e dos procedimentos 

docentes. 

Ao longo da investigação, muitas práticas e criações juvenis surgiram portadoras de potência 

epistêmica, realizações estéticas que consolidavam laços e abrigos identitários e para tanto 

implicavam na criação de modos de estar no mundo e conduzi-los. Técnicas de comunicação, 

recurso à símbolos, referências visuais com audaciosa criatividade surgiam como percursos 

existenciais, que entre outros paradeiros, conduziam os jovens às escolas, incluindo modos de criar 

outros espaços dentro do campo estratégico (CERTEAU, 1994) escolar. Cartografias de vidas ainda 

curtas amalgamavam espaços e tempos em trajetórias esteticamente afirmadas envolvendo 

corporeidade, vocabulários, sotaques e pronúncias, gestos e movimentos, expressões faciais, e 

sonoridades que, redundavam no espetáculo pessoal e coletivo de ambos os corpos.  
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Tomamos a visualidade como modo de ser e fruir a imagem resultante do cuidado de si 

(FOUCAULT, 2002) e da projeção dessa criação no mundo. Ou seja, como cada jovem edita as 

suas imagens pessoais e como cada uma dessas imagens funcionavam como parte vital das 

transitórias paisagens dos seus coletivos. Tais imagens, conforme a pesquisa pode constatar, eram 

indeslindáveis se destacadas dos imaginários, das práticas linguísticas, dos afetos e demais 

identificações que unia seus praticantes e autores, sobretudo das preferências estéticas que as 

realidades juvenis açambarcam e produzem. Este entendimento levou a avançar no universo das 

preferências e referências estéticas e artísticas dos jovens. Entrar em contato com a circulação das 

imagens meio aos seus circuitos culturais desafiou conhecer suas potencialidades, os modos de 

fazer e apreciar as imagens para além das concepções e limites curriculares interiores e exteriores às 

escolas. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Entrando no conceito de currículos praticados (OLIVEIRA, 2003) que desmonta a visão das 

práticas escolares que se dão pelo viés dos limites disciplinares e disciplinados e evidencia a 

plasticidade da ação pedagógica na incontrolável movimentação do cotidiano, movimentação na 

qual tudo tem lugar, produz sentido e a ativa participação na formação dos estudantes, mesmo 

aquilo que a oficialidade escolar condena, exila e/ou desconhece. Geralmente, este é o material 

valioso que escorre e se adensa na escola que aqui podemos chamar de “não oficial”.  

O currículo realizado é inexoravelmente, o conjunto de ações que propiciam experiências 

efetivas (BONDÍA, 2002), sem as quais não há modificação, não há partilha e ampliação de 

saberes. Contudo, sob a sombra de uma escola impossível - aquela marginal que fortalece a mente e 

disciplina o corpo -, ações se dão na incondicionalidade da rebeldia do cotidiano (idem, 2003), 

evidenciando que o currículo é o que aporta ao, viabiliza o, produz e efetiva algum e todo o 

conhecimento. Isto ocorre seja por meio de alguma operação da razão teatralizada ou ritualizada, 

seja na surpresa do escândalo decorrente da insurgência do corpo, na segurança da disciplinarização 

do mundo ou no asselvajamento catártico do corpo, na subversão da linguagem ou na precisão 

técnica do discurso. 

CONCLUSÃO 

Toda imagem produzida pelos/com os jovens colaboradores da pesquisa, os estudantes da 

escola que atuamos, criadas muitas vezes de forma espontânea e aparentemente despretensiosa, vez 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1886 

ou outra, evidentemente, também evidenciariam contaminações por valores hegemônicos 

antagônicos aos seus coletivos de origem, assim como eram tocadas pelos pastiches fluentemente 

produzidos pelo mercado, contudo, sempre aportavam, ostensiva ou clandestinamente algum 

interesse de afirmação existencial, de rastro da irredutível presença de cada ser humano sempre 

transformadora no mundo. Mundo de mundos transitórios, cuja volatilidade paradoxalmente 

favoreceria a densidade tática (CERTEAU, 1994) necessária em muitos momentos. Aludimos a 

uma determinada ordem de militância, um pouco do que Nicholas Mirzoeff (2015) aponta em sua 

obra How to see the Word com o visual actvisme. 

As minorias político culturais, reconhecendo ou não, considerando ou não, recorrem à força 

a cada dia menos dispensável das imagens em suas lutas. Expõem suas causas no limite do 

alcançável, que quase sempre reside nas ações cotidianas, nas quais os corpos são o mais frequente 

veículo disseminador. Já há alguns anos, afinidades e afeições culturais são representadas em 

produções domésticas modestas que acabam por conquistar repercussão não imaginada ou 

pretendida por seus autores. Performances artísticas, brincadeiras, situações sociais diversas, 

tutoriais jocosos são disponibilizados na rede. Muitos são rápida e eficazmente acessados por um 

número significativo ciberspectadores. Um jogo inimaginável de criações sobre criações é 

deflagrado e desfrutado de diversas formas nas práticas dialógicas que, conforme observamos, 

consolidam e caracterizam as nuances identitárias das novas gerações. Tal jogo aporta, entre muitas 

significações, formas de luta e proteção solidária entre sujeitos aproximados pela mesma condição 

de risco ou vulnerabilidade. 
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Imagens do cotidiano das salas de aula 

Resumo 

O universo das imagens visuais, das potências estéticas para além do acervo curricularmente autorizado 
na escola, ou seja, da Arte e Ciências outorgadas, têm uma relevante importância no cotidiano da escola 
que atuo como professor. A História da Arte, ensinada e vista como conteúdo obrigatório sempre 
ocupa o espaço de representação oficial mas o plano visual é o universo das imagens corpo, das 
imagens incomuns aos livros didáticos, inoportunas, imagens estranhas à escola oficial sujeitada ao 
currículo frio, mas nada estranhas à escola encontro, a escola dos estudantes, a escola dos currículos 
efetivamente praticados e porosos aos coletivos aos quais se destinam e que, por eles, são aproveitados 
e ampliados. As imagens, centrais nos campos teóricos nos quais apoiamos essa pesquisa, ou seja, a 
Cultura Visual, é absolutamente relevante na Educação contemporânea, pois são instrumentos 
necessários ao diálogo e elucidação das visualidades que envolvem todos os processos e meios 
formativos. A imagem visual resulta do jogo entre a produção e o consumo das imagens, instâncias 
intercambiantes na medida em que toda percepção visual implica na fabricação do que é visto por 
aquele que o vê. A narrativa imagética enfrenta duas possibilidades: a sujeição do olhar que a encontra 
ou a sua reelaboração que muitas vezes pode implicar na dissolução radical de seu projeto original e o 
fracasso dos objetivos para os quais foi projetada. A profusão de imagens criadas circulantes para 
favorecer o mercado e impulsionar o consumo não pode ser menosprezada nem reduzida aos sentidos 
de suas formulações originais. 

Palavras-chave: Escola; Cotidiano; Cultura visual; Imagens; Juventude. 
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INTRODUÇÃO 

Certo moralismo árido paira sobre as escolas. Muitas argumentações válidas podem explicar 

essa condição, contudo, talvez nenhum a justifique. O desafio posto seria reverter a estrutura 

constituída sob a visão conservadora, para então descentralizar os papéis e regras autoritárias e 

improdutivas. Tal aventura implicaria no risco do descontrole do programa escolar – 

comportamento dos sujeitos e cumprimento de metas - e na sempre mencionada defasagem da 

aprendizagem. Mas, o que o corpo alerta para uma dimensão epistemológica cujo alcance e sucesso 

não dependeria das formulações convencionais do planejamento e adaptação imposta. Tal dimensão 

residiria na profundidade das coisas e vivências banais e nas suas criações muitas vezes discretas no 

tempo espraiado no dia a dia. O triunfo do corpo explora a substância “escolas”, mesclando seus 

enfrentamentos e cultos de prazeres em uma vasta mobilidade, festejando as escolas. As várias 

escolas inapreensíveis pela compreensão hegemônica da educação formal.  

A despeito de tudo, das políticas públicas e demais orientações formais, a escola se faz 

cotidianamente. Sob essa compreensão, a escola no plural carrega a infinidade das práticas 

elaboradas na soltura do corpo. E, portanto, são por tais práticas afetadas e desviadas das rotas 

estriadas da oficialidade. O cotidiano escolar é matéria praticável, as ações que vemos nos 

corredores e demais espaços praticados, desde o controlado tempo das aulas aos breves escapes para 

banheiros e bebedores, revelam o imaginário juvenil descrito e inscrito nos corpos em gestos 

discretos ou estabanadas correrias. O universo de trocas entre os corpos traz o encanto da mutação. 

Os muros das escolas escondem rituais de afetos, emoções, criatividade, a serem revelados, mas, 

jamais colonizáveis nem pelas palavras que os descrevem, nem pelas regras de controle que os tenta 

alvejar. Tais jogos de existência franca e imprevisível só podem ser fruídos como acontecimentos 

poéticos plenos de energias epistêmicas e criadoras, pois oferecem o que são, prazer, diversão e 

modos fugazes de existir sob o peso do que não se escolheu ou sequer compreendeu plena e 

amistosamente as finalidades.  

SEÇÕES DO TRABALHO 

Corpos entrelaçados  
Dentre os equívocos das boas intenções que pretendem organizar as escolas, ao corpo são 

designadas nomenclaturas em prol do planejamento, estratégia central do ensino formal. Assim, o 

corpo, em todos os sentidos sobretudo o incarnado, discente é de fato alvo da escolarização. Antes 
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mesmo do seu nome, da concretude de sua história, das práticas e invenções que dão existência ao 

indivíduo, predomina o termo ‘aluno’ para definir sua significação, papel e atuação esperada. 

Assim, tomamos como obstáculo a falta de sintonia da vitalidade do corpo com seu papel na escola. 

Não raro, as assertivas contrárias imperam sobre o comportamento do aluno, seja em grupo ou 

individualmente, via de regra condenando a rebeldia sempre tida como inconveniente ou 

inadequada à ordenação curricular. Evidentemente, diante das urgências que tomam o dia a dia 

escolar, a reflexão sobre a corporeidade e seu potencial de criação e participação no fluxo formativo 

pareceriam exotismo, contudo, espanta a ausência quase radical da consideração do corpo em 

movimento, rebelde ou não, inadequado ou inconveniente, como processo de autocriação individual 

e coletiva. Parece também evidente que o impedimento do movimento inadequado, ou seja, a 

bagunça, a gritaria e derrisão tão presentes na vida escolar, seria, de certa forma, a alienação do 

corpo no mundo. O corpo humano está emaranhado nos condicionamentos sociais e no que pode 

produzir a sua capacidade de viver astutamente, ou seja, o acúmulo de toda sorte de experiências e 

afetos. Seria, portanto, essa a característica responsável pelo espetáculo do corpo. A esse respeito, 

Maffesoli (2009) afirma não estarmos mais na ordem da representação, mas sim da ‘presentação’. 

A isso o autor chama de a contemplação do mundo (p.95) . Parece, portanto, que a contemplação do 

aluno incarnado na escola com seus interesses e histórias reflete na compreensão de aspectos 

sociopolíticos caros ao sucesso das finalidades escolares. 

Atenta às peripécias das crianças, observo que a complexidade do corpo em ação, irredutível 

a apenas uma de suas possibilidades de leitura, gera desconforto, na medida em que interrompe o 

programado, mas, ao mesmo tempo se mostra força motriz de criatividade. Com produções do 

tempo presente o aluno questiona a escola singular das esferas classificatórias, controladoras e 

exclusivistas. A demanda corpórea do aluno, insinua mais que a mera incapacidade de atender os 

comandos disciplinadores, suas necessidades, de movimento e fala apontam outras lógicas e meios 

que podem favorecer a produção confortável e mais farta do conhecimento escolar. As redes de 

relações e demais jogos de compreensão e criação do mundo tecidas pelos alunos sugerem, 

portanto, a formulação de aplicações curriculares e de convívio escolar atualizadas. Aludimos à 

atualidade que parece distante de uma instituição na qual predominam procedimentos 

organizacionais antigos e em cuja antiguidade, como pode ser conferido nas histórias da Educação 

(ALVES; OLIVEIRA, 2006), sempre pareceram incompatíveis com a natureza infantil ou juvenil. 

Isto é, o conhecimento como prática social advém da tessitura dos conhecimentos, por isso 

encaminhamos a relevância das pesquisas em educação que evidenciam as práticas e suas errâncias.  
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Caminhos ou\e descaminhos  
A travessia do corpo em metamorfose que se esvazia cotidianamente se faz na deriva, uma 

revolução do homem ao seguir na vida. “A derive é a construção e a experimentação de novos 

comportamentos na vida real, a realização de um modo alternativo de habitar a cidade, um estilo de 

vida que se situa fora e contra as regras da sociedade burguesa” (CARERI, 2013, p.85). A 

insularidade do homem se dá nessas derivas que pretendem transformar seu micro espaçotempo, 

guiado por percepções em ser parte do mundo. Logo, o ilhar do homem não significa uma 

desorientação de si, talvez seja um reencontro com o seu eu.        

As rotas construídas na desconstrução do dado, são feitos pelos “praticantes ordinários”. 

Certeau (2012) nos aponta como as práticas dos homens possuem vida própria, um ritmo corpóreo 

expresso, neste caso, nos passos. Há um espanto do quão o corpo se contorce em múltiplas 

elaborações com os mundos. Tão belo é o percurso do homem, uma naturalidade que faz partes dos 

seus passos, a sacada de ser um corpo em vários vazios. Uma soltura, todo dia, em todo momento, 

em cada minuto, soltar-se do que lhes prende.   

O pé que não deixa pegadas é um vivido em deriva, “[...]uma ação fugaz, um instante 

imediato a ser vivido no momento presente, sem a preocupação com a sua representação e com a 

sua conservação no tempo” (CARERI, 2013, p. 86). Essa perca constante do que lhe foi um dia, do 

mesmo modo, são as práticas segundo Certerau (2012), uma arte de fazer, e também ser, que não se 

aprisiona, esvazia-se.  

Vendo as coisas em suas ordens podemos perder suas obras férteis. A escola, como 

apontamos em Certeau (2012), atribui-se em distinção da ordem, relacionado a estabilidade e juízo. 

Esse “lugar” que não expressa variáveis, dá vez ao o espaço, que cruza os elementos móveis e 

transforma seus efeitos. A exclamação de um percurso corpóreo introduz esse espaço praticado, 

gestando as escolas transportadas por seus alunos. Esses pés são rastros geográficos, que vão se 

apagando todo dia, para não haver seu rastreio. Uma narrativa visual do corpo, que acompanha a 

palavra, mas dela sozinha não se constrói. Todo dia, esses alunos atravessam e organizam percursos 

de espaços, pés narrativos – por ser movimentado.  

 [...] “Não se contentam em desloca-los e transpô-los para o campo da linguagem. De fato, 

organizam as caminhadas. Fazem a viagem, antes ou enquanto os pés a executam (CERTEAU, 

2012, p.183). A viagem desse corpo na escola projeta variáveis convenções feitas durante a 

caminhada e que são velozes. Digo, uma determinada agilidade de aprimorar o saber\fazer, 

estendendo um leque de passos inéditos.  
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Para nós, que apreciamos a vitalidade, é preciso ter movimentos, uma turma bagunceira, na 

melhor de sua rebeldia inventiva. A visualidade acima registra esse momento de baderna e 

descontração. Os alunos que percorrem um espaço cheio como a escola, com instruções, metas e 

resultados precisa frutificar, em suas práticas, uma vida autônoma e paralela as formas de inserção 

de quebra do corpo. Ao estar no sistema vazio, operados pelos alunos, identifico que o 

esvaziamento do sentido sedentário não se encontra tão vazio para eles. Careri (2013) nos diz “ao 

emergir no sistema dos vazios e começar a percorrê-los nas suas enseadas capilares, compreende-se 

como aquilo que até agora chamamos de vazio não é tão vazio como parece e que, na verdade, 

apresenta diversas identidades (p.159) “.  

O trabalho deverá ser dividido em partes, a fim de apresentar resumo, palavras-chave, 

introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, apresentação e discussão dos 

resultados, conclusões e referências, conforme as normas da ABNT, mantendo o padrão de 

formatação do corpo do texto, de acordo com este template. 

CONCLUSÕES 

Ao desvelar o corpo em seus atravessamentos, emaranhados, confusões, emoções e derivas 

tratamos de analisar esse corpo em um espaçotempo chamada escola. É claro que nossa base é a 

escola público, que abriga uma vasta concentração de alteridades corporais. Tendo também em vista 

uma maior concentração da juventude que se unificam nos uniformes e se descaracterizam em suas 

metamorfoses passantes. No início queríamos entender o que faz efetivamente um corpo, posterior 

vimos seus emaranhados fascinantes que mostra a complexidade que motiva a humanidade a se 

inventar e fazer sua história a cada instante, agora desejamos viabilizar as artes desses corpos 

nos\dos\com cotidianos escolares.  

Portanto, o corpo como  eixo  da  jogada  emancipatória  merece  destaque  em  suas  

criações  artísticas,  convenhamos  que descobrir  as  astúcias  humanas  envolve  um  mistério.  

Neste cenário  de  reformas  conservadoras  e  violentas  vale  (re)descobrir  a esperança na 

humanidade em suas resistências emancipatórias. Novas brechas estão sendo abertas a todo 

momento por nós corpos que queremos mais do que nos é entregue, queremos a dignidade da vida, 

o gozo por caminhar em plenitude de realizações e criações que são suas próprias derivas.  
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Resumo 

A escola é uma obra em permanente construção por aqueles que a atravessam. O desafio maior parece 
emergir quando certo moralismo produtivista tem como inútil a criação que foge à programação e 
controle. Sob a apreensão atenta e sensível dos seus cotidianos, a escola, em suas multiplicidades, 
parece ser desafiada pela a importância do que seria curricularmente supérfluo, como o gozo pela vida 
no presente inescapável recheado de encontros, simpatias e animação comum às crianças e aos jovens. 
Atribuir sentido, ou explicar tais festejos implica em se perder o ritmo, afastar o desejo e ignorar o 
poder do corpo em neutralizar, mesmo que momentaneamente, as forças normativas. É 
compartilhando da superfície profunda das ações cotidianas que podemos compreender a dimensão 
existencial e corpórea coletiva. O olhar sobre outros conhecimentos, outras estéticas é uma açãoreflexão 
política e social para a implantação da emancipação social. O combate da cegueira moderna é 
importante para desconstruir valorações excludentes e desiguais nas relações sociais, os corpos são 
discursivos, criativos, pulsantes e entre outros movimentos que tecem as redes de conhecimentos, 
ignorar estes outros corpos passantes nos\dos\com cotidianos é afirmar as linhas divisórias da 
legitimidade opressora. A pesquisa dentro da escola pública buscando estas pistas artísticas do passear 
cotidianamente, burlando e (re)criando o sistema, é impulsionada pela potência dos corpos. O conflito 
diário da escola com seus alunos pulsantes é visto em seu potencial de negociações para a cidadania, 
fazendo habitar a arte da vida. Portanto, vemos um trabalho conjunto, entres pares ímpares, com 
sensibilidade da alma humana. Uma obra poética e filosófica sobre passos que não podemos conter na 
escola.  

Palavras-chave: Ritmo; Ruptura; Invenção; Estética; Conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

O tema dança e educação atualmente constitui-se num objeto de pesquisa que apresenta 

lacunas importantes, dentre elas os aspectos educacionais que o balé clássico pode assumir 

enquanto ferramenta pedagógica.  

Nesta pesquisa delimitamos a temática “Aspectos Cognitivos e Motores da Dança no 

Processo Ensino-Aprendizagem”, como parte do trabalho de pesquisa em andamento “O balé 

clássico como recurso didático-pedagógico no processo ensino- aprendizagem de crianças na faixa 

etária de 8 e 9 anos no Centro Municipal de Arte-Educação Aníbal Beça”, onde crianças e 

adolescentes tem a oportunidade de desenvolver esta modalidade artística. 

Esta proposta se justifica pelo fato de trazer como premissa, minimizar a lacuna existente 

com relação ao tema no que tange aos aspectos educacionais do balé clássico. Observamos que 

ainda este é um campo a ser explorado tanto nas questões teóricas quanto nas questões práticas, 

enquanto trabalho promotor da aprendizagem. 

Nesse sentido, o Balé Clássico às vezes tem sido substituído por outros estilos de danças por 

diversos motivos como: transmitir certa rigidez na forma de se relacionar com a arte, por questões 

culturais se tratando de que, esta modalidade não é aderida regularmente com todas as suas 

exigências e por muitas vezes também o balé clássico é deixado de lado por estar sendo lecionado 

por indivíduos sem aptidão ou formação, pois percebe-se ainda que esta dança ainda sofre com 

escassez de profissionais formados nesta área específica da dança, que é o Ballet Clássico. 

Essas concepções podem gerar certo preconceito quanto à utilização da dança como auxiliar 

no processo ensino-aprendizagem de crianças na segunda infância. Com base nessa premissa, 

apresentamos como questão-problema o seguinte questionamento: Quais os pressupostos do balé 

clássico contribuem para mediar o processo ensino-aprendizagem? 

Diante deste questionamento apresentamos como proposta para a metodologia da pesquisa 

cuja a abordagem está sendo predominantemente qualitativa, com pesquisa em documentos oficiais 

do Ministério da Educação, utilizando-se também de pesquisa de campo, com observação direta e 

intervenção pedagógica como suporte das atividades propostas. O campo da pesquisa está sendo o 

Centro de Arte-Educação Aníbal Beça em Manaus no Amazonas e os sujeitos da pesquisa serão 

preliminarmente oito (08) alunos com idade entre 08 e 09 anos de idade.   
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COGNIÇÃO, DANÇA E APRENDIZAGEM 

A dança é uma das principais atividades que contribuem para o funcionamento cognitivo da 

criança. Dançar é uma das maneiras mais divertidas e adequadas para ensinar, na prática, todo o 

potencial de expressão do corpo humano. Enquanto movimentam o tronco, as pernas e os braços, os 

alunos aprendem sobre o desenvolvimento físico. Introduzir a dança na escola equivale a um tipo de 

alfabetização, se aplicado de forma pedagógica, sendo considerada uma das formas mais 

harmônicas de desenvolver o corpo de uma criança, pois ativa as funções orgânicas e expressões 

dinâmicas do funcionamento corporal. 

Quando falamos de aprendizagem, sabemos que esta envolve a cognição, pois de acordo 

com Martins & Campos, (1987, p. 53) “a aprendizagem cognitiva é aquela em cujo processamento 

predomina os elementos de natureza intelectual, tais como a percepção, raciocínio, memória, etc”. 

No entanto, uma criança que não tenha desenvolvido nos primeiros anos de vida a sua cognição, é 

possível trabalha-la por meio de intervenções específicas nas experiências escolares, pois de acordo 

com Bee, (1996, p. 183) “os ambientes e as intervenções familiares não são a única fonte de 

influência ambiental” vivida pela criança, principalmente aquelas que passam boa parte de seu 

tempo em ambientes como creches e pré-escolas.  Nesse contexto, o ensino da dança possibilita o 

processo visivelmente observável, de desenvolvimento da percepção, da memória e do raciocínio, 

em classes afins. 

Por isso, a escola, enquanto meio educativo tem o papel de oportunizar a prática motora, 

pois ela é essencial e determinante no processo do desenvolvimento cognitivo da criança. Outro 

aspecto que envolve a aprendizagem é o desenvolvimento psicomotor, que compreende a interação 

entre mente e movimento, mediado pelo sistema nervoso, num processo de influência e de educação 

mútua entre cérebro e músculos. Em relação à ideia de desenvolvimento integral, numa perspectiva 

psicomotora, Faber (2008, p. 49) apud Meuer & States (1989), infere que  

A função motora, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento afetivo estão 

intimamente ligados no indivíduo e, a psicomotricidade quer justamente destacar a 

relação existente entre a motricidade, a mente e a afetividade, facilitando a abordagem 

global da criança por meio de uma técnica.   

Nesse caso, a dança pode ser considerada como uma técnica que vai possibilitar o 

desenvolvimento global da criança, pois se considerarmos que por meio dela pode-se trabalhar o 

pensamento e o movimento compreende-se então o desenvolvimento psicomotor. A inteligência da 

criança se desenvolve através de suas próprias experiências e de suas interações com o meio, 
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portanto quanto mais dinâmicas e criativas forem suas vivências, libertando o sentir e o pensar, 

maiores serão as possibilidades de crescimento integral. Assim, por essa íntima ligação entre mente 

e corpo no desenvolvimento das aprendizagens, caso ocorra dificuldades no desenvolvimento 

psicomotor, é possível ocorrer dificuldade no desenvolvimento da linguagem verbal e escrita e, 

consequentemente 

A criança cujo desenvolvimento psicomotor é mal constituído poderá apresentar 

problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras (ex.: b/d), na 

ordenação de sílabas, no pensamento abstrato (matemática), na análise gramatical, 

dentre outros”. (ROCHAEL, 2009, s/p). 

Então, assim como todo sujeito, a criança está inserida na sociedade do conhecimento e da 

informação rápida, requerendo ao mesmo tempo, rapidez na ação intelectual e motora, numa 

interação imprescindível. Nessa concepção, a dança apresenta-se como um recurso encorajador no 

trabalho pedagógico, para mediar a aprendizagem da criança, pois na dança/educação o professor 

pode trabalhar padrões básicos “através de estímulos, desafios [...] pelo encorajamento e atividades 

prazerosas [...] importante na orientação pedagógica [...] do ser humano”. (NANNI, 2003, p. 26). É 

importante ressaltar que, além de prazerosas, as atividades devem ser naturais, envolvendo ações 

como salto, equilíbrio, giro, rodopio, entre outras. Segundo Lima (2008, s/p),  

A criança que anda sobre uma linha no chão; pula pneus, corda, amarelinha; rasteja; corre; 

engatinha; encontra objetos escondidos; percebe diferenças entre o cenário anterior e o atual; 

participa de atividades de musicalização; canta; dança; brinca de roda, de cabra cega, [...], de baliza, 

[...] de pique-esconde, de pique-cola, [...], etc... dificilmente apresentará dificuldades no processo de 

alfabetização.  

Nesses termos, vale ressaltar que atualmente não basta apenas ler e escrever, é necessário 

que os indivíduos exerçam também as suas diversas funções sociais e isto envolve desenvoltura, 

interação, diversas formas de comunicação, inclusive a cibercomunicação. Neste contexto, acredita-

se que “a dança tem um compromisso social de ampliar o escopo, a visão e as vivências corporais 

do aluno em sociedade, a ponto de torná-lo um sujeito criador-pensante, de posse de uma linguagem 

artística transformadora”. (Rocha et al, s/a, p. 21). Além da ampliação da visão quanto ao 

compromisso social, a dança possibilita ao indivíduo consciência corporal e a construção de 

esquemas corporais que serão de extrema relevância na produção do conhecimento e no processo de 

aprendizagem da criança, possibilitando diversas oportunidades de evolução de linguagens e gestos 

para formação de esquemas corporais. Assunção (s/a, p. 589) apud Vayer, (1984, p. 20-21)  



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1900 

É em torno do corpo e a partir do corpo, isto é, com referência e ele, que se estabelece 

a organização do espaço, e esta conquista do espaço que prossegue ao longo da 

infância, objetivada pela experiência muscular e cinestésica, está por isso mesmo, 

estreitamente vinculada à elaboração do esquema corporal.  

Enfim, o processo ensino aprendizagem por meio da dança é a comunicação entre as funções 

cognitivas e as funções motoras e afetivas, o que resulta na organização de informações que irão 

regular os comportamentos, pois qualquer aprendizagem resulta em mudança de comportamento e 

na integração de todos os níveis de consciência do corpo, numa total interação entre a cognição e o 

movimento. 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

A proposta de intervenção iniciou no mês de outubro de 2011, por meio de exercícios de 

balé iniciante, com acompanhamento individual e coletivo. Tais exercícios, vincularam-se aos 

alongamentos e à estímulos de flexibilidade para fins de correção postural conforme descreveremos 

a seguir:  

Ao iniciarmos nossas pesquisas no Centro Municipal de Arte- Educação Aníbal Beça, 

conversamos com os alunos para explicar a eles o que iria ser aplicado. Em princípio fomos bem 

recebidos, os alunos ficaram empolgados e mostraram ser bastante receptivos quanto a esta 

modalidade. Nas primeiras aulas, foram passados vídeos de balé para que os alunos pudessem ter 

contato visual com a técnica da dança. 

Os alunos observaram a beleza das imagens e a partir dali tentavam fazer como no vídeo. 

Foi explicado que o Balé, exige concentração, disciplina e vontade de fazer, e que qualquer dúvida 

poderia ser perguntada ao professor. Após a amostra dos vídeos, foram iniciadas as aulas e 

percebemos que as crianças já vinham mais arrumadas e com os cabelos presos para participar da 

aula, sendo que alguns alunos se destacaram mais em relação à vontade de aprender o Balé, 

conforme observamos nas atividade de alongamento e flexibilidade.   

ALONGAMENTO 
Iniciamos as aulas fazendo alongamentos, pois consideramos que “o alongamento [...] é 

realizado como forma de pré-aquecimento” (AGOSTINI, 2010, p.87). E, neste caso como os alunos 

já estavam acostumados a fazer aula de dança, foi mais fácil convencê-los a fazer tais exercícios. 

Assim, fomos explicando a importância do alongamento para uma aula de balé, esclarecendo que “o 
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alongamento é uma manobra [...] utilizada para aumentar o comprimento (alongar) de tecidos moles 

que estejam encurtados”. (CONCEIÇÃO & DIAS, 2004 p.02 apud KISNER,1998). Portanto, o 

alongamento é de suma importância dentro de uma aula de balé, para que se possam evitar as lesões 

dos músculos que serão trabalhados, como por exemplo o alongamento dos músculos posteriores e 

alongamento dos músculos laterais do corpo. 

FLEXIBILIDADE  
Essa capacidade física é umas das mais importantes dentro de uma aula de balé, pois é 

identificada na maioria dos movimentos dos bailarinos. A flexibilidade ajuda a aumentar a 

qualidade dos movimentos, corrige melhor a postura e contribui na mobilidade do aluno. De acordo 

com Drews et al (2010, s/p) apud Nanni (1998),   

A flexibilidade é muito exigida na dança clássica, em que a formação corporal, a qual 

integra os fundamentos técnicos da dança, envolve força, potência, flexibilidade, 

coordenação, equilíbrio, agilidade, resistência muscular e cardiovascular. Trabalhadas 

estas capacidades adequadamente, os movimentos de dança podem ser realizados 

repetidamente com eficiência e sem fadiga excessiva.”   

Sendo assim, vimos que algumas crianças já possuíam essa capacidade física, facilitando 

assim a aplicação dos exercícios fazendo-se apenas algumas correções e auxiliando para um melhor 

desempenho, como por exemplo tocar o pé com a mão para adquirir maior extensão da perna. 

Nesse contexto, o processo ensino-aprendizagem é favorecido, visto que os conteúdos 

atitudinais previstos nos PCN’s que envolvem exercícios de movimentos, equilíbrio, lateralidade 

entre outros, tornam-se mais fáceis por meio dos exercícios de balé. 

CONCLUSÕES PARCIAIS 

Para iniciarmos nossas reflexões, apresentamos algumas conclusões parciais, uma vez que 

este trabalho ainda está em andamento. 

Destacamos em princípio a importância desta pesquisa, no fato de que o Ballet Clássico não 

pode ser elitizado, portanto, esta dança deve ser popularizada cada vez mais.  

Este destaque se dá pelo motivo de ser uma categoria dentro da dança que trabalha muito 

mais do que apenas a disciplina. 

Por meio do Ballet Clássico a criança pode adquirir disciplina, maturidade, concentração e a 

partir daí melhorar os aspectos que contribuem para a aprendizagem, como a leitura, operações 
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fundamentais entre outros, que são também processos que requerem concentração e atenção por 

parte do aluno bem como a disciplina numa relação interativa entre aprendizagem e Ballet Clássico. 

Alunos e professores ganham ao incluir esta categoria da dança no processo de ensino e de 

aprendizagem, pois ambos são beneficiados no resultado final do trabalho pedagógico. 

Além disso, a socialização e a postura física resultam em um novo perfil de aluno, mais 

concentrado e com maior domínio de suas ações e reações. 
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Resumo  

Este artigo tem como objetivo investigar os aspectos cognitivos e motores da dança no processo ensino 
aprendizagem. Tem como objeto o Balé Clássico e sua influência na aprendizagem de crianças na segunda 
infância. É uma pesquisa predominantemente qualitativa, desenvolvida no Centro Cultural de Arte-
Educação Aníbal Beça em Manaus. Faz parte de uma pesquisa em andamento que investiga o Balé Clássico 
como recurso didático-pedagógico no processo ensino-aprendizagem de crianças na segunda infância. 
Utiliza-se da observação direta e da intervenção pedagógica como instrumento para coleta de dados durante 
a pesquisa de campo. Neste sentido, apresentaremos nesta oportunidade apenas a parte que destaca os 
aspectos cognitivos e motores do Balé Clássico no processo ensino-aprendizagem, pois esta se constitui em 
um aspecto importante para compreensão do todo que envolve a temática geral. Apresenta-se ainda algumas 
conclusões parciais da pesquisa, uma vez que esta encontra-se em desenvolvimento. Entretanto, mesmo 
com resultados parciais, a pesquisa já nos aponta aspectos relevantes quanto à influência do Balé Clássico 
no desenvolvimento da aprendizagem das crianças na segunda infância, onde pode-se observar melhoras na 
postura física, na interação social e, principalmente no aspecto relacionado ao desenvolvimento cognitivo, 
pois as crianças adquirem maior concentração e melhor disciplina, bem como maior atenção para o 
desenvolvimento das atividades pedagógicas em sala de aula. Por meio de intervenções como o 
alongamento e exercícios de flexibilidade conseguimos perceber o quanto as crianças desenvolveram melhor 
consciência corporal, possibilitando inclusive a melhora da autoestima e das interações individuais e de 
grupos com os colegas de classe e com os professores.  

Palavras-chave: Balé Clássico. Cognição. Processo Ensino-Aprendizagem.   
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CONFABULANDO UMA PROPOSTA... 

Há o discurso da Biologia potente, enquanto medida castradora. [Ele] vai dizer que “o 

seu corpo não existe na verdade”. Vai dizer, por exemplo, que “você está confabulando 

uma possibilidade de corpo”. O seu corpo da Biologia não existe. [...] Naomi, diálogo-

entrevista, agosto (2017). 

O referido trecho de diálogo, com uma mulher trans que compõe uma investigação de 

doutorado (SANTOS, 2018) nos convida a evidenciar as verdades que arranjam as paisagens e os 

relevos dos territórios da Educação em Biologia. Um arranjo que faz funcionar um estado de tensão 

que aprisiona as vidas trans no impensável, irreal, inexistente, impossível, não previsto, 

desautorizado, pois desobedecem a fabulação dos códigos da ordem discursiva dos saberes 

disciplinares da Biologia. Naomi nos provoca a pensar e dar visibilidade as relações de poder, saber 

e fazer que confabulam (a) possibilidade de corpo (im)pensável e (im)possível nos territórios. Com 

isso, podemos marcar que os territórios são campos de possibilidades e disputas em que olhares, 

relevos, paisagens e biologias outros podem ser acionados.  

 Com esse movimento, o presente texto emerge das produtivas provocações do encontro 

“experiências de pessoas trans – ensino de Biologia” (SANTOS, 2018) e das insurgências de 

(re)arranjos de uma complexa rede de configuração territorial de fazeres-saberes pedagógicos, 

formativos, de conhecimentos escolares, de valores, políticas e est(éticas) que estão em constantes 

disputas na Educação em Biologia.  

 O que chamamos de “experiências de pessoas trans – ensino de Biologia” foi uma 

experimentação provocativa, sedutora, afetiva, fascinante que vem provocando ruídos no que já foi 

pensado e ensinado nos fazeres e saberes da Educação em Biologia.  

A partir desses encontros é possível pensar que os fazeres-saberes pedagógicos do campo da 

Educação em Biologia compõem um território constituído por linhas de diferentes naturezas, ritmos 

e direções, que podem normatizar e fixar modos existenciais ou investir em outras linhas que criam 

territórios outros, singularizando as experiências. (DELEUZE, 2013). Desse modo, o que pode 

“experiências de pessoas trans – ensino de Biologia”? Quais os diálogos, insurgências e políticas 

podem brotar dos fazeres-saberes do campo da Educação em Biologia? Ao transitarmos pelos 

territórios com as re-existências trans fomos estabelecendo conexões insuspeitadas, sempre 

grávidos de um devir heterogêneo ao acompanhar os ritmos das experiências desobedientes de 

gênero. (SANTOS; MARTINS, 2019). 
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Fomos produzindo re-arranjos e desvios da/na narrativa estática de uma educação em 

Biologia que sempre espantou os devires ao amarrar e engessar corpos, gêneros, sexualidades em 

campos neutros, não políticos, naturais, universais e sedimentados ao organismo biológico, e, com 

isso acionaram biologias outras, antes (im)pensáveis, e, que no entanto coexistiam no interior de 

uma mesma educação. Biologia(s) que não aparece(m) nas diretrizes curriculares, fazeres-saberes 

pedagógicos, nos planos e propostas educacionais, nas aulas e nem nos livros didáticos dos 

currículos de Ciências e Biologia, e que são reiteradamente eclipsadas ao dizer/ensinar/produzir 

sobre as experiências de pessoas trans “[...] como uma confabulação de corpo, pois não está 

previsto, não autorizado e não obedece aos códigos da ordem discursiva dos saberes disciplinares da 

Biologia”. (SANTOS, 2018, p. 239). 

Nesse contexto, temos como propósito compartilhar e discutir as insurgências e 

potencialidades, junto aos territórios da Educação em Biologia, do/no encontro com a imagem de 

um homem trans grávido em diálogos com professores/as de biologia da Educação Básica e Ensino 

Superior.  

OS FAZERES E OS (TRÂNS)ITOS PELOS TERRITÓRIOS 

Esse trabalho é um desdobramento de uma investigação de tese de doutorado (SANTOS, 

2018) em que dispusemos a cartografar os agenciamentos do encontro Experiências de pessoas 

trans – Ensino de Biologia, observando as ressonâncias de tal encontro na/com Educação em 

Biologia. Os trânsitos se deram nos espaços educativos escolares da Educação Básica ao Ensino 

Superior. Os encontros na Educação Básica foram com professoras de Biologia (trans e não trans), 

uma aluna que se autoidentificava como trans na escola básica; e, no ensino superior com 

professores/as (trans e não trans) que atuam ou possuem formação em Ciências Biológicas e uma 

graduanda trans dessa mesma área. (SANTOS, 2018). 

Selecionamos, aqui, as carto-grafias territoriais que foram se (re)compondo nos encontros – 

diálogo-entrevista (DELEUZE; PARNET, 1998) – com  duas professoras não-trans de Biologia da 

rede estadual de Educação Básica de Minas Gerais (nomes fictícios – Angélica e Carolina) e uma 

professora não-trans de um curso de Ciências Biológicas de uma Universidade Federal mineira, 

com o nome fictício de Alice.   

Os trânsitos pelos territórios foram se fazendo por meio do diálogo-entrevista em que 

investimos em conversas atentas às multiplicidades de linhas que compõem os percursos de des-

territorializações, as passagens, as paisagens e aos traçados das linhas de fugas em cada entrevista. 
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(DELEUZE; PARNET, 1998). Nesses diálogos, a veiculação na internet (setembro 2016) da notícia 

de um homem grávido (T. Beatie – disponível em: <http://g1.globo.com/planeta-

bizarro/noticia/2014/11/americano-conhecido-com-homem-gravido-e-preso-por-perseguir-

ex.html>. Acesso em set./2019) foi acionada e insurgida nos territórios da pesquisa. A seguir 

compartilhamos e discutimos as carto-grafias (insurgidas e potentes) territoriais da Educação em 

Biologia, que foram se compondo no encontro com a imagem de um homem trans grávido.  

ENTRE FABULAÇÕES E IMAGEM E AFETOS 

Pudemos perceber, nos compartilhamentos da imagem, que houve diferentes 

experimentações com ela. Diferentes afetos surgidos, dissonâncias dos modos de ser afetado, 

operando diferentes vias de pensar a educação em biologia.  

A totalidade da condição biológica do corpo como uma descrição estática, um fato, uma 

natureza, como aquilo que está dado e que se pretende fazer passar por uma realidade unívoca, 

foram os principais reforços que permaneceram dizendo sobre corpos, gêneros e sexualidades nos 

territórios da Educação em Biologia. Com a imagem do homem trans grávido:  

Biologicamente, nasceu mulher, manteve a capacidade reprodutiva. [...] Esse sujeito 

não se submeteu à cirurgia, no mínimo preservou os ovários e o útero. Ok? (Pausa). 

[...] É complicado porque, olha só, escolheu ter um corpo masculino com formato 

masculino, mas manteve a essência do corpo feminino, ou seja, manteve os ovários e o 

útero, manteve a capacidade de reprodução feminina. Não teve a capacidade. [...] Tem 

elementos masculinos e femininos importantes. O aspecto físico, superficial, é 

masculino, mas o corpo preservou uma função biológica importante feminina, que é a 

capacidade de gestar. [...] Eu acho que temos de considerar os fatos e a realidade. 

Quando eu olho para essa foto, o que eu vejo aparentemente é um homem. [...] eu vejo 

que, na verdade, esse homem é uma mulher que se submeteu a procedimentos para 

tentar masculinizar o corpo. (Alice, diálogo-entrevista, abril 2017).  

Nesse diálogo, podemos perceber que o fato e a realidade estão relacionados com uma 

diferença sexual, como uma condição estática da materialidade corporal. A capacidade de gestar do 

homem trans reposiciona verdadeiramente sua identidade enquanto mulher. Os ovários, os óvulos e 

oócitos são marcados como elementos femininos do gênero. O homem grávido foi tomado como 

uma aparência, uma fabulação e esconde uma verdade. Referências à imagem usando o pronome 

“ela” foram constantes, pois “[...] eu não posso falar que é um homem [...] ele parece um homem 

à primeira vista, sim. Eu não posso falar que é um homem, portanto é uma mulher”. (Alice, 

http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2014/11/americano-conhecido-com-homem-gravido-e-preso-por-perseguir-ex.html
http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2014/11/americano-conhecido-com-homem-gravido-e-preso-por-perseguir-ex.html
http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2014/11/americano-conhecido-com-homem-gravido-e-preso-por-perseguir-ex.html
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diálogo-entrevista, abril 2017). Os apegos à lógica da diferença sexual interpretada como a 

significante de gênero, como numa espécie de tábua da verdade atribuem às experiências trans a 

origem do desassossego, de uma afronta à natureza e da fraude à lógica do gênero binário aos 

corpos mulheres-vagina e homens-pênis, numa lógica do “isso ou aquilo”.  

Nas aulas de biologia escolar os/as estudantes questionaram sobre a veiculação na internet 

de um homem grávido: 

[...] os/as meninos/as falaram isso dentro de sala. [...] Entenderam e acharam que era 

um homem, afirmaram que era um homem [...] aí me questionaram: “como ele ficou 

grávido? O homem tem útero?”. Eu falei: “homem não tem útero”. Eles/as disseram 

“mas vimos na internet ele grávido”. E expliquei: “tá errado, o homem não tem útero”. 

Não entenderam que era XX, uma mulher, que biologicamente continua com útero, 

vulva, vagina... [...] Como eu iria explicar isso agora que ele está grávido? (Carolina, 

diálogo-entrevista, agosto 2016).  

A antropóloga Laurence Hérault em “Procriar como mulher, engravidar como homem”, 

apontou comentários que instalaram o homem grávido como uma figura constrangedora, “[...] visto 

que ele se apropria de uma capacidade que não é sua (engravidar e dar à luz), abolindo assim, a 

distinção sexualizada e criando confusão: daí, as interrogações/asserções sobre sua identidade 

verdadeira”. (HÉRAULT, 2015, p. 148). As asserções e as interrogações também se instalaram nas 

aulas de Biologia: “O homem tem útero?”; “Acharam que era um homem”; “[...] o masculino não 

tem útero para gerar uma criança”; “Como ele ficou grávido?”; “[...] tá errado, o homem não 

tem útero”; “Não entenderam que era XX”.  

As asserções carregam referências aos órgãos e cromossomos que, supostamente, 

diferenciam os homens e as mulheres. Uma busca de autenticidade instalada nesses referenciais 

como verdade presumida de pertencimento ao masculino ou ao feminino. Na aula, ao dialogar com 

os/as alunos/as, alternativas são prescritas ao masculino e ao feminino em uma lógica binária e 

essencialista de correspondências corretas entre o sexo biológico (ser macho ou fêmea a partir da 

própria dotação genital e genética) e gênero. Esse jogo forçado gerou atritos, situações 

embaraçosas, borradas e confusas pela desestabilização da bio-lógica que buscava pela 

autenticidade e não pela busca da pluralidade: “Como eu iria explicar isso agora, que ele está 

grávido?”.  

Uma possível resposta a essa indagação vem de Laurence Hérault. A antropóloga lança 

linhas que forçam a pensar o regime universal e contraditório (do isso ou aquilo) da visão 
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essencialista do gênero que habita os territórios da educação em Biologia, potencializando a 

produção de espaços menos reguladores e inteiriços da escrita biológica.  

[...] definir/descrever uma pessoa não consiste apenas em inventariar suas 

características, mas, ser capaz de contar sua história [...] que a define efetivamente na 

sua singularidade [...] dando conta dos nexos múltiplos e variados [...] dentro de um 

contexto social particular. [...] ele engravida porque ele é um homem transgênero [...] 

um homem com uma história particular que sua constituição corporal rende-nos 

presente [...] não é nada incompatível com as propriedades orgânicas do seu corpo 

nem com o uso que ele fez dele: eu era um homem antes de dar luz, era um homem 

durante minha gravidez e sou homem agora [...] não me tornei mulher novamente para 

engravidar. (HÉRAULT, 2015, p. 151- 153).  

As interrogações e as desestabilizações que aconteceram abriram brechas, fissuras e 

possibilidades de escapes na educação em Biologia: O que significa um verdadeiro homem, uma 

verdadeira mulher? Há uma essência em ser homem ou mulher? A reprodução se sustenta, somente, 

por meio da heterossexualidade? O ser homem ou ser mulher são determinados unicamente pela 

escrita biológica? Todas as mulheres apresentam a configuração XX e útero?  

Os afetos gerados pelos hiatos, do homem grávido, e, o desvio produzido pela pergunta 

“Como eu iria explicar isso agora que ele está grávido?”, instalaram lugares de meio nos 

territórios. Ao se deslocar com esse meio, foi recuperado, por uma professora de biologia da 

educação básica, um texto intitulado “Espermatozoide de mulher” do livro didático que adotava na 

época da pesquisa. (SILVA-JÚNIOR; SASSON; CALDINI-JÚNIOR, 2010). Esse texto foi uma 

possível saída encontrada para explicar aos/as alunos/as, com o suporte e apoio na própria Biologia.  

[...] no livro deles (alunos) tem um texto sobre espermatozoide feminino. - 

Entrevistador: “Aí essa história que você mencionou do espermatozoide feminino 

seria uma possibilidade de explicar essa experiência do homem grávido?”. - Carolina: 

“Sim. [...] Mas eles não leram isso no livro. Eu nem passei... Eu li porque eu estranhei 

o livro utilizar esse termo. Mas eles não viram isso no livro. [...] Li o texto e fiquei me 

perguntando por que usaram esse termo”. (Carolina, diálogo-entrevista, agosto 2016).  

As técnicas de reprodução assistida, que são recorrentemente abordadas nas aulas, não 

foram acionadas para se pensar o contexto do homem trans grávido, pois estão amarradas na 

relação direta entre heterossexual-gravidez- feminino-mulher-mãe; heterossexual-provedor-

masculino-homem-pai.  Então o borramento: “Como [...] ele está grávido?”. O homem grávido 

abalou essa relação e a ideia de reprodução biológica instalada pela Biologia.  
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Nesse contexto, acionaram o texto que trouxe técnicas de manipulações biológicas ainda em 

caráter experimental, que poderá, futuramente, possibilitar a reprodução (não somente) de pessoas 

trans, por meio da obtenção de óvulos e espermatozoides a partir de células- tronco. O texto 

encontrado e recuperado no livro didático trouxe outros estranhamentos e perguntas. Um texto que 

ensaiou outros movimentos, no entanto a professora evitou discuti-lo em aula.  

[...] sempre foi vinculado o espermatozoide ao gameta masculino [...] Espermatozoide. 

Gameta feminino? Óvulo! Onde eles são produzidos, testículo e útero, pronto! Aí nos 

deparamos com “espermatozoide de mulher”, de que forma? Como, mulher? Aí 

começamos a imaginar: “como? Onde ela está produzindo isso?”. [...]. Então de onde 

que sai? (Carolina, diálogo-entrevista, agosto 2016).  

Um texto que provocou timidamente as durezas dos territórios da Biologia ao deslocar a 

inscrição especular do gênero ao óvulo, ao espermatozoide, ao testículo, ao ovário, aos 

cromossomos XX e XY, fustigando as ilusões de origem. As possibilidades com as células-tronco 

podem desatar nós do masculino e do feminino que germinam nos territórios. A possibilidade de 

produção de óvulos por indivíduos XY e espermatozoides por indivíduos XX desata linhas da 

organicidade e das funções biológicas de um determinismo, trazendo desterritorializações, criando 

biologia(s), embaralhando as fronteiras do masculino e feminino.  

 Outros ruídos e fissuras foram aparecendo no tensionamento que o encontro com a imagem 

fazia pulsar nos territórios da educação em Biologia, e, aqui segue o último estilhaço disparado em 

uma professora de Biologia da educação básica:  

[...] Eu vou começar no conteúdo de reprodução com essa imagem? Por quê? Para que 

eu faça uma readequação de novos conceitos [...]. E não trabalhar em gênero 

masculino e feminino. Eu tenho que partir daqui (imagem do homem trans grávido), 

porque quando você me mostra essa imagem, eu tenho que repensar os meus conceitos 

para posicionar dentro de sala de aula. Eu tenho que partir de algo que vai levar o meu 

aluno a pensar e refletir. (Angélica, diálogo-entrevista, agosto 2016).  

Essas foram apenas algumas carto-grafias mapeadas a partir dos ruídos, estranhamentos e 

fissuras que tal tensionamento do encontro fez pulsar nas paisagens territoriais da educação em 

biologia. Estilhaços capturados e que nos dispararam, neste encontro, a pensar os corpos, gêneros e 

sexualidades a partir do entrechoque com o encontro “Experiências de pessoas trans e o ensino de 

Biologia”. 
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CONSIDERAÇÕES (TRANS)ITÓRIAS 

Os estilhaçados enunciativos da imagem se entrechocam com o que tem sido dito e ensinado 

sobre corpo, gênero e sexualidade na educação em Biologia. Os ruídos, estranhamentos e fissuras 

que os tensionamentos do encontro fizeram pulsar, funcionaram, em nossas experiências docentes, 

como disparos para um outro mecanismo que opere fugas daquilo que estanca o fluxo incontrolado 

dos corpos, gêneros e sexualidades, daquilo que produz normatização e fixação de modos de existir, 

do que os despontencializam como disfunções ou imposturas biológicas. Há sempre possibilidades 

e re-existências em que podemos nos assentar em outros lugares, distante daqueles em que estamos 

acostumadas a serem sedimentados, inventando outras educações em biologia, de outros modos e 

desde outros lugares. 
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Resumo 

O presente texto emerge das produtivas provocações do encontro “experiências de pessoas trans – ensino de 
Biologia” e das insurgências de (re)arranjos de uma complexa rede de configuração territorial de fazeres-
saberes pedagógicos, formativos, de conhecimentos escolares, de valores, políticas e est(éticas) que 
estão em constantes disputas na Educação em Biologia. Compartilhamos e discutimos as carto-grafias 
das paisagens territoriais da Educação em Biologia que foram se compondo no encontro da imagem de 
um homem trans grávido com duas professoras não-trans de Biologia da rede estadual de Educação 
Básica de Minas Gerais e uma professora não-trans de um curso de Ciências Biológicas de uma 
universidade federal mineira. Os estilhaçados enunciativos da imagem se entrechocam com o que tem 
sido ensinado sobre corpo, gênero e sexualidade na educação em Biologia, um movimento de 
manutenção das significações em uma organização biológica, anatômica, fisiológica, distantes da vida 
vivida e próximas das configurações hormonais, reprodutivas e sistêmicas, fazendo operar sexualidade e 
gênero como um dado fixo no imperativo biológico, centrados na heteronormatividade. Os ruídos e 
fissuras que os tensionamentos do encontro fizeram pulsar funcionaram, em nossas experiências 
docentes, como disparos para outras educações em biologia, de outros modos e desde outros lugares 
que opere fugas daquilo que estanca o fluxo incontrolado dos corpos, gêneros e sexualidades, daquilo 
que produz normatização e fixação de modos de existir, do que o despotencializa. Apostamos em 
biologias outras, antes (im)pensáveis, e, que no entanto coexistiam no interior de uma mesma educação. 
Biologia(s) que não aparece(m) nas diretrizes curriculares, fazeres-saberes pedagógicos, projetos e 
propostas educacionais, nas aulas e nem nos livros didáticos dos currículos escolares de Ciências e 
Biologia. 

Palavras-chave: Educação em Biologia, re-existências trans, fazeres-saberes. 
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INTRODUÇÃO 

Sem sombra de dúvidas, a escola é um dos principais lugares para o campo de atuação da 

Educação Ambiental, este é um espaço privilegiado para a formação de cidadãos capazes de 

enfrentar os desafios da realidade socioambiental.  

Torales (2013) defende que a potencialização da dimensão ambiental nas práticas escolares 

está relacionada à interpretação feita pelos professores sobre o tema, já que cada um adota uma 

visão da Educação Ambiental com base nas características educativas, sociais e ambientais do meio 

em que está inserido (SAUVÉ, 2001; MEIRA CARTEA, 1993). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de (2012), em seu título III – 

Organização Curricular, em seu Art. 16, a inserção dos conhecimentos concernentes à Educação 

Ambiental nos currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode ocorrer: I - pela 

transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a sustentabilidade 

socioambiental; II - como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; III - pela 

combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes curriculares.  

Tendo como suporte teórico metodológico as principais legislações que norteiam a 

Educação Ambiental brasileira, bem como a experiência de anos na docência na educação básica, 

engajaram-se diversos professores do ensino médio da Escola Estadual Professora Luiza Ross, de 

Curitiba – PR, no Projeto/ Concurso : “Caminhos das Ferrovias, Natureza e Cultura” . As 

discussões e reflexões envolveram diferentes áreas do conhecimento - Arte, Geografia, História e 

Inglês - representando um grande desafio para os professores na conjuntura atual das escolas 

brasileiras. 

O Projeto/ Concurso de Produção Imagética promovido pela Escola Estadual Professora 

Luiza Ross em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), toma como tema: os “Caminhos das Ferrovias, 

Natureza e Cultura”. A proposta tem como objetivo o trabalho da Educação Ambiental (EA) em 

uma perspectiva multidisciplinar e transversal. O projeto tem como enfoque a preservação do 

patrimônio histórico e cultural e sua relação com o meio ambiente. Mais especificamente, toma os 

caminhos ferroviários como elemento de transformação do espaço natural e de fazer cultural, 

marcando a história do desenvolvimento no Paraná. A EA, inserida na educação formal, contribui 

para a formação de um sujeito crítico e reflexivo diante dos problemas socioambientais, capaz de 

compreendê-los a partir da complexidade (LEFF, 2009). Por isso, o registro de imagens que 
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mostrem a relação entre os espaços naturais e o patrimônio histórico e cultural da rede ferroviária 

nos permite pensar não só no desenvolvimento econômico, mas na própria história da formação da 

sociedade paranaense. Assim, o trabalho visa um processo de Educação Ambiental baseado no 

estudo iconográfico e na valorização do olhar sensível de estudantes do Ensino Médio, imersos na 

história de sua própria comunidade. 

Como resultado preliminar do projeto, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN Curitiba) organizou uma exposição dos trabalhos produzidos ao longo das aulas 

(e enriquecidos por atividades extracurriculares) se dividindo nas categorias: fotografia, folder, 

desenho e maquete (a critério de escolha pelo aluno). Assim, tomando os caminhos ferroviários 

como elemento de transformação do espaço natural e do fazer cultural, os trabalhos vêm sublinhar 

esta relação na história do desenvolvimento do estado do Paraná.  

Este trabalho trata-se de uma pesquisa-intervenção em andamento, onde a relação entre 

pesquisador/objeto pesquisado é dinâmica, e determina os próprios caminhos da pesquisa, sendo 

uma produção do grupo envolvido.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em relação à prática pedagógica da Educação Ambiental, é importante considerar que esta é 

uma ação bastante complexa, que exige a criação de novas estratégias didáticas, fundamentadas nos 

modelos pedagógicos existentes, pois a prática educativa “é algo fluido, fugidio, difícil de limitar 

com coordenadas simples e, além do mais, complexa, já que nela se expressam múltiplos fatores, 

ideias, valores, hábitos pedagógicos, etc.” (ZABALA, 1998: 16). 

Trabalhar com educação exige diversas habilidades, dentre elas a relacional, cognitiva, 

organizacional, humana. Desde a ideia inicial deste projeto, foi levado em consideração a 

importância de parcerias, as quais ocorreram entre uma escola pública periférica da cidade de 

Curitiba – PR (Escola Estadual Professora Luiza Ross), Universidade Federal do Paraná - UFPR, 

via Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Cultura da Sustentabilidade (GPEACS) e com o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN Curitiba). 

Posteriormente, foi elaborado o Regulamento do projeto/concurso, o qual foi apresentado 

aos 10 (dez) professores envolvidos nas disciplinas de Arte, Geografia, História e Inglês. Esse 

regulamento sofreu diversas alterações até a sua versão final, sempre levando em consideração a 

opinião dos diversos atores envolvidos. Os professores participantes do projeto se comprometeram 
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a trabalhar em suas aulas, de forma multidisciplinar e transversal os temas – ferrovias, natureza e 

cultura –, juntamente com os conteúdos programáticos de suas disciplinas. Este trabalho conjunto 

ocorreu durante o último semestre letivo do ano de 2019. Torales (2013) aponta que a 

transversalidade efetiva-se num investimento que tem por fim romper com a lógica de fragmentação 

do saber escolar, pois esses temas “não são o que seria comum a diversas disciplinas, mas o que, em 

cada uma, exceda-as e que poderia servir para além dos muros da escola” (REY, 1996: 55). A 

escola Luiza Ross possui uma cultura de apoio a projetos de Educação Ambiental há vários anos.  

Paralelamente à ação dos docentes engajados, outras atividades foram acontecendo. Cabe 

ressaltar duas ações em específico:  duas sessões de palestras no auditório da Escola Estadual 

Professora Luiza Ross  realizadas por  técnicos do IPHAN Curitiba, com o  tema “Memória das 

ferrovias no Paraná”. Essa atividade envolveu as nove turmas do ensino médio (aproximadamente 

330 discentes). A palestra teve como destaque a homenagem da escola a um ex-maquinista, que 

vive na comunidade e para um grupo de alunos cantando: “trem bala”. 

Por intermédio do IPHAN, os alunos do projeto foram contemplados com uma visita técnica 

(aula de campo) até a sede da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), sede 

Curitiba, onde os discentes tiveram a oportunidade de fazer um passeio de trem e conhecer o vagão-

museu da entidade. No tocante ao passeio de trem, boa parte dos alunos teve esta experiência pela 

primeira vez, visto que o Brasil, infelizmente, não prioriza o transporte ferroviário há várias 

décadas. 

CONCLUSÕES 

Segundo Torales e Campos (2018) a educação ambiental tornou-se um campo de 

conhecimento, em diferentes escalas, a política, a econômica, a cultural, a científica, a tecnológica, 

a midiática – todos de uma forma ou outra abordam os denominados problemas ambientais. 

Mencionam as autoras que neste cenário, a escola é “uma importante instituição social que 

acompanha – ou deveria acompanhar – a dinâmica da sociedade, se integra à preocupação de 

formar a cidadania ante um novo cenário socioambiental (TORALES, CAMPOS, 2018, p. 137)”. 

Os professores são os principais atores e mediadores da cultura e dos saberes escolares” 

(TARDIF, 2002: 228). Através da realização destas práticas, foi possível constatar que é possível a 

Educação Ambiental ocorrer na escola, conforme preconiza a legislação vigente. Não é uma tarefa 

simples, porém, com esforços conjuntos, ela é capaz de mudar valores, hábitos, atitudes. É 
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gratificante empoderar pessoas e acreditar num presente e futuro melhores, tendo a certeza que a 

Educação ambiental tem propriedade neste processo.  

Este projeto trata-se de uma pesquisa em desenvolvimento, propondo a compreensão das 

questões ambientais por meio de um trabalho multidisciplinar.  A análise de problemas ambientais 

envolve questões políticas, históricas, econômicas, ecológicas, geográficas, enfim, envolve 

processos variados, portanto, não seria possível compreendê-los e explicá-los pelo olhar de uma 

única ciência (BRASIL, 1998a, p. 46). As diferentes ações relatadas, neste documento, resultaram 

numa exposição com os trabalhos premiados por um júri escolhido pela UFPR. A exposição foi 

montada pelos técnicos do IPHAN, com o auxílio da Escola Estadual Professora Luiza Ross, a qual 

foi inaugurada no dia 12/12/2019, na sede do IPHAN – Curitiba. Os materiais foram produzidos no 

âmbito do projeto de educação patrimonial e ambiental a respeito do transporte ferroviário no 

Estado do Paraná. Foram entregues exatamente 278 trabalhos: 132 folders, 112 fotografias, 22 

desenhos e 12 maquetes. 

Os discentes puderam expressar sua criatividade, originalidade, aprendizagem em diferentes 

perspectivas, as quais foram coletadas de forma oral e escrita. Por exemplo, a aluna 1 destacou que: 

“aprendeu sobre as estruturas econômicas das ferrovias, descobrindo mais uma parte viperina do 

sistema capitalista ”; aluno 2: “ atualmente as ferrovias são desvalorizadas, antigamente era um dos 

principais meios de transporte (de mercadorias e pessoas). Mas, hoje em dia, não tem mais 

investimentos nem preocupação do governo, estão abandonadas”; aluna 3: “a paisagem mudou 

expressivamente em torno das ferrovias, há uma grande desigualdade em torno delas”.  

O projeto representou grande impacto na formação dos estudantes e para a escola, 

despertando a criatividade e uma aprendizagem significativa e transformadora. Nossos jovens 

precisam de desafios e autonomia para demonstrarem seus diversos talentos. Em 2020, o projeto 

continua, delineado a partir da análise dos resultados das produções imagéticas, como por exemplo, 

foram detectadas algumas fragilidades nas análises das tarefas, particularmente, a ausência de 

conhecimentos gerais em informática para a montagem e entrega de trabalhos e a falta de identidade 

com o bairro, onde residem a maioria dos estudantes.  
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Resumo 

Atualmente a necessidade de encontrar soluções para os problemas ambientais é discussão presente em 
toda sociedade. Diversas pessoas de nível social e intelectual tem debatido as questões ambientais que 
envolvem a qualidade de vida e também a sobrevivência e vida planetária. Devido a urgência da 
temática, a educação ambiental (doravante EA) emerge como ferramenta para a abordagem de diversas 
questões desafiadoras e complexas. Portanto, é possível afirmar que a EA tem ganhado cada vez que 
traz consigo questionamentos sobre a qualidade de vida e também a vida planetária. Para Leff (2009), a 
questão ambiental aparece como uma problemática social e ecológica generalizada de alcance 
planetário, que mexe com todos os âmbitos da organização social, do aparato do Estado e todos os 
grupos e classes sociais. Isso induz um amplo e complexo processo de transformações epistêmicas no 
campo do conhecimento e do saber, das ideologias teóricas e práticas, dos paradigmas científicos e os 
programas de pesquisa. Acreditando que é possível realizar a Educação Ambiental formal, conforme 
preconiza a legislação brasileira, principalmente através das diretrizes curriculares da Educação 
Ambiental (2012) e a lei de (1999) que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, surge um 
projeto transformador denominado “Caminhos das Ferrovias, Natureza e Cultura”, que realizou 
uma série de ações para a elaboração de produções imagéticas baseada no estudo iconográfico e na 
valorização do olhar sensível de estudantes do Ensino Médio, imersos na história de sua própria 
comunidade e na relação entre a natureza, a cultura e os caminhos das ferrovias. O projeto abrange 
todos os estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Luiza Ross (aproximadamente 
300 discentes). O estabelecimento de ensino se localiza em uma área periférica do município de 
Curitiba - PR. A iniciativa faz parte de uma pesquisa científica conduzida por uma das professoras da 
escola em parceria com o Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Cultura da Sustentabilidade 
(UFPR) e com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Multidisciplinaridade; Ensino Médio; Projeto; Parcerias. 
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INTRODUÇÃO 

Na formação de professores, temos discutido as múltiplas possibilidades e imbricamentos 

entre os saberes biológicos e a produção dos sentidos, dos discursos, das disputas que se 

materializam na produção científica, nos currículos escolares e também na vida cotidiana. Assim, 

temos trabalhado em aula com os licenciandos dos cursos de Ciências Biológicas, no Estágio de 

Docência de duas Instituições de Ensino Superior Federais de um estado da região sudeste e de um 

estado da região sul, o modo como o conhecimento científico está envolvido na produção de visões 

de mundo e dos significados atribuídos, por exemplo, a temas como raça, gênero, sexualidade, 

corpo, natureza, saúde e tantas outras questões tão caras aos currículos de ciências e biologia. Ao 

mesmo tempo, fomos percebendo um silenciamento e mesmo uma invisibilidade nos espaços de 

formação na Universidade e na Educação Básica sobre uma dimensão contundente da diferença e 

da alteridade, a qual diz respeito a viver com uma doença genética, crônica, progressiva, algumas 

vezes muito aparente no corpo, trazendo muitos impedimentos ou mesmo algumas deficiências.  

Analisamos com os professores em formação livros didáticos, textos de divulgação 

científica e outros recursos disponíveis na Internet, percebendo  o quanto essa dimensão aparece no 

currículo de biologia apenas como um conteúdo de genética médica, ou genética humana, que 

acentua o conhecimento biomédico sobre erros de transcrição, erros inatos do metabolismo, 

mutações no gene que parecem acontecer num corpo, reduzido a objeto de conhecimento, que é de 

ninguém, um corpo com nenhuma outra história para encenar que não seja a de sua doença. Assim, 

as publicações que compõem a formação do conhecimento biológico, na graduação e na Educação 

Básica, operam um apagamento dos sujeitos que vivem, por exemplo, com Fibrose Cística, com 

HPN, com Distrofia Muscular, com AME, com Fenilcetonúria, com Albinismo, com Anemia 

Falciforme e tantas outras doenças raras. Em nossas práticas, buscamos sensibilizar os professores 

para o fato de que esses sujeitos também estão na escola, e, assim como os seus colegas, leem as 

descrições nos livros didáticos, as quais costumam se restringir ao “problema”, ao “erro”, ao 

“defeito”, à “anomalia”. Questionamos os licenciandos sobre os efeitos desses textos sobre os 

sujeitos. Perguntamos sobre o cotidiano de preconceitos e de distanciamento que povoa nossas 

instituições educativas. O que buscamos construir são espaços para os sujeitos com genótipos e 

fenótipos “anormais”, plenos de histórias, narrarem, serem autores das suas múltiplas experiências 

de vida, saberes e perspectivas sobre a realidade. Assim como acontece com as mulheres, os negros, 

os surdos, os transgêneros e transexuais, e tantas outras minorias, falar sobre as pessoas com 

doenças raras significa se envolver em muitas discussões, muitas problematizações, muitas 
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narrativas e disputas. Significa transitar por campos desafiadores do conhecimento como 

biomedicina, genética, biotecnologia, direito, educação, inclusão, biopolíticas, bioética, políticas 

públicas. Ainda significa adentrar com maior densidade e complexidade nas discussões sobre 

diferença e inclusão, no sentido de tornar acessíveis os nossos espaços de trabalho e estudo, 

enfrentando as barreiras não só físicas, mas principalmente associadas às nossas formas de 

perceber, pensar e agir. Assim, discussões sobre saúde, sobre genética, sobre pesquisa e avanços 

científicos podem ser tramadas com discussões sobre ética, cidadania, e em especial direitos 

humanos. O presente texto é um convite a refletir sobre essa possibilidade. 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E AS NARRATIVAS DAS DIFERENÇAS 

GENÉTICAS  

A discussão sobre o campo dos direitos humanos ganhou recentemente contornos políticos 

muito marcados, havendo uma naturalização intencional, do entendimento de que a defesa de 

direitos humanos estaria associada à conivência com o crime e também a uma determinada posição 

político-partidária que estabelece uma estarrecedora resistência à proteção de segmentos 

vulnerabilizados historicamente. Justamente por isso, resgatar essa temática na escola, mostrando o 

quanto estamos todos imbricados nela, em tempos de tantos retrocessos no campo político e social é 

urgente.  

A Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), foi proposta em 1948, em um 

contexto assombrado pelos traumas da segunda grande guerra. A DUDH resultou de um acordo que 

visava impedir a repetição daquelas atrocidades (CAVALLO, 2019). O documento caracteriza-se 

pela universalidade, ou seja, ninguém pode ser despojado dos direitos humanos (PIOVESAN, 2005) 

e pela indivisibilidade, no sentido de que os direitos civis e políticos, como a igualdade e a 

liberdade, formal e contratual, dependem do acesso aos direitos sociais, econômicos e culturais e a 

garantia desses direitos constitui o respeito à dignidade (VIEGAS LIQUIDATO, 2019). 

A declaração acima exposta orienta a produção de constituições pelos Estados e a definição 

de políticas públicas para a efetivação dos direitos. Mas também serve de plataforma de lutas pelos 

movimentos sociais nos casos em que os Estados não protejam os direitos por meio de um 

regramento legal ou não cumpram a legislação pela destinação de recursos para a sua efetivação por 

meio de ações concretas (CAVALLO, 2019). Em um estado democrático constitucional, a educação 

em Direitos Humanos atua no sentido de formar o sujeito de direitos e de contribuir para a 

construção de uma cultura de prevenção às violações e de reparação de injustiças históricas 
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(CANDAU, 2012). Bobbio (1992) destaca a necessidade de luta constante para o reconhecimento e 

a efetiva proteção dos direitos humanos ao longo da história, concomitante ao surgimento de 

reivindicações por mais direitos ou por novos direitos com as transformações da sociedade e com os 

avanços científicos-tecnológicos.  

A Organização Mundial da Saúde propõe uma concepção de saúde que não se restringe à 

ausência de doenças, mas que defende o bem-estar físico, mental e social a ser atingido por todos os 

povos (VENTURA, 2019). Conforme Ventura (2019), no preâmbulo da Constituição da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), consta a previsão de extensão a todos os povos dos 

benefícios dos conhecimentos médicos e dos resultados de promoção e de proteção à saúde 

atingidos pelos Estados mais desenvolvidos economicamente. Entretanto, observa-se a insuficiência 

do Estado como organização política em proteger os direitos humanos frente aos interesses das 

corporações transnacionais, as quais podem ter orçamentos maiores que os de muitos países 

(ROLAND, 2017). Assim, o acesso à saúde e a novos medicamentos e tratamentos de custo elevado 

ocorre por meio de movimentos organizados da sociedade civil. Esses movimentos ao atravessar as 

fronteiras dos Estados, têm o potencial de se converter em uma força com maior capacidade de 

pressão, a fim de acionar a OMS. Entidade supraestatal com potencial para regulamentar as 

negociações com as grandes corporações transnacionais, que desenvolvem e produzem 

medicamentos. A sociedade civil organizada global, agindo em rede, poderia contribuir para a 

superação de transações realizadas individualmente por cada país na direção de acordos 

intergovernamentais e de mecanismos de cooperação efetivos entre Estados (ROLAND, 2019). 

Atualmente, observa-se um enfraquecimento da OMS em relação a outras entidades supranacionais, 

como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, concomitantemente a uma perversão da 

linguagem e a um enfraquecimento do reconhecimento e das garantias dos sujeitos de direitos a 

terem direitos (DE LUCAS MARTÍN, 2017; VENTURA, 2019). 

Se há iniquidade no campo das doenças prevalentes, no campo das doenças raras ela é ainda 

muito mais cruel. As discussões sobre necessidade de inovação, seja tecnológica, seja no campo dos 

serviços em saúde, acontecem tendo como perspectiva as questões de saúde que mais afetam a 

população. As políticas públicas tendem a focar nas doenças prevalentes como cenário e como 

demandante de investimentos em pesquisa e desenvolvimentos de serviços, de instrumentos 

tecnológicos e de novos fármacos. Pensar essas questões tendo como cenário as doenças genéticas, 

que são doenças raras e que afetam uma pequena parcela da população é um desafio ainda a ser 
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enfrentado tanto teoricamente quanto materialmente, na concretude do dia a dia do Sistema Público 

de Saúde Brasileiro e também nos espaços educativos. 

 Toda essa dimensão complexa de viver com uma doença rara, genética costuma ser omitida 

entre os temas de estudo em cursos de formação de professores de Biologia e nos currículos da 

Educação Básica. Os conteúdos se concentram em explicar como acontece a distribuição dos 

caracteres genéticos de uma geração para outra, reduzindo muito a possibilidade de colocar em 

movimento outras discussões em sala de aula. Em tempos de tantas inovações científicas e 

tecnológicas, onde passa a ser possível até mesmo reconfigurar “defeitos” genéticos e 

concomitantemente as vidas de muitas pessoas, não oportunizar esse debate na escola, tencionando 

suas implicações éticas, econômicas, sociais e políticas é abrir mão de construir espaços potentes de 

inclusão.  

Aqui, outros diálogos também podem ser construídos ainda, a partir do encontro entre os 

desafios impostos pelas doenças genéticas e as discussões sobre deficiência. Diniz  et alli (2009), 

inicia seu artigo sobre “Deficiência, Direito Humanos e Justiça”  afirmando que experimentar um 

corpo com impedimentos físicos, intelectuais ou sensoriais “[...] é uma das muitas formas de estar 

no mundo” (p.65). Ao mesmo tempo os autores assinalam que entre as narrativas sobre a 

desigualdade que se materializam e ganham contorno no corpo, “[...] os estudos sobre deficiência 

foram os que mais tardiamente surgiram no campo das ciências sociais e humanas” (p.65). E eles 

surgem como herdeiros principalmente, dos estudos de gênero, feministas e antirracistas. Couser 

(2017) declara que um dos grandes desafios sociais impostos às pessoas com deficiência ou com 

alguma forma de impedimento é o fato dessas pessoas estarem continuamente expostas à “[...] 

inspeção, interrogação, interpretação e a violação de sua privacidade” (p. 452). As pessoas com 

corpos extraordinários muitas vezes são chamadas a dar conta deles para completos estranhos, 

tendo ainda que fazer isso de modo a trazer algum alívio ao desconforto que esses experimentam no 

encontro com a diferença, com a ‘anormalidade’, com o ‘desiquilíbrio’ materializados em corpos 

que não seguiram o shape  biológico esperado. 

Com o propósito de formar professores atentos à complexidade de estudantes e de corpos 

que frequentam as aulas de Ciências e de Biologia, temos desafiado os licenciandos a analisar 

diferentes fontes de informações, incluindo blogs de pessoas com deficiência ou com doenças raras, 

experiências de vida, de luta e de resiliência são narradas, assim como notícias de jornal e materiais 

de divulgação de entidades da sociedade civil que lutam por direitos são examinados. Essas fontes 

de informações são estudadas e levadas para debate em sala de aula a partir de questões 
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orientadoras como as seguintes: Que corpo é esse que ganha uma nova densidade, quando o temido 

risco de uma doença rara nele se concretiza? Que políticas de representação, de identidade, de 

diferença, de saúde pública passam a ser encarnadas nos corpos desses sujeitos? O que elas podem 

nos ensinar sobre a complexidade dessa experiência singular - vivida em tempos de 

molecularização da vida – sobre cidadania, sobre responsabilidades individuais e coletivas, sobre 

Ciência e Tecnologia? Como possibilitar que essas discussões possam ocupar as escolas em tempos 

de retrocesso nas políticas de inclusão das pessoas com deficiências e condições sociais complexas 

nas escolas públicas do País? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve por objetivo trazer para o debate já existente sobre formação de 

professores, Educação em Ciências e Biologia e Educação em Direitos Humanos, outras 

possibilidades. Sabemos que muitos autores têm defendido a necessidade de articular o tema das 

diferenças, da pluralidade com a educação científica. Entendemos que muitos conhecimentos e 

temas no campo da educação em ciências podem contribuir, dialogar e tencionar questões sobre 

sexo/gênero, raça/etnia, justiça ambiental, orientação sexual etc. E que um dos compromissos da 

educação em ciências é poder fazer com que se possa entender que existem muitas formas de 

habitar esse mundo. Ainda assim, reforçamos que ainda existem invisibilidades produzidas mesmo 

no reconhecimento das diferenças. Entre as “minorias”, existem aqueles grupos que quase nunca 

aparecem nos discursos que clamam pela necessidade de olhar as diferenças. Olhar as diferenças na 

escola é ainda olhar para certas diferenças em detrimento de outras. É difícil tratar a diferença 

biológica, falar de uma diferença produzida por um “erro”, por exemplo, na codificação de uma 

proteína que passa a não funcionar ou a funcionar de forma “defeituosa”, acarretando numa cascata 

de sintomas e problemas que irão se acumular no corpo, como acontece, por exemplo no caso das 

pessoas com Fibrose Cística. Quando essas coisas são abordadas elas são analisadas “fora do 

corpo”, ou fora dos sujeitos nessas condições. Poder dar visibilidade em sala de aula ao modo como 

esses mesmos sujeitos vivem, com suas diferenças genéticas, estudam, trabalham, militam, brigam 

por seus direitos e pelo acesso aos tratamentos e às inovações biotecnológicas e narram em voz 

própria suas diferenças pode ser um caminho na construção de espaços mais solidários, mais 

respeitosos e mais receptivos à uma escuta amorosa do outro. E entendemos tal escuta como uma 

formação de sujeitos de direito que lutem por valores democráticos. 
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Resumo 

Nesta comunicação apresentamos nossas experiências de formação inicial de professores de Biologia 
para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio da Educação Básica, 
considerando as interfaces entre Educação Científica, Educação em Direitos Humanos e as 
especificidades dos sujeitos que historicamente foram privados de usufruir plenamente dos direitos, 
examinando as diferenças genéticas. Em duas Instituições Federais de Ensino Superior buscamos dar 
visibilidade aos problemas, lutas coletivas por acesso a direitos, autoria dos sujeitos implicados, 
buscando superar as formas hegemônicas de abordagem dos temas de estudos genéticos que, ao tratar 
de mutações e de alterações genotípicas e fenotípicas, enfatizam o erro, a anomalia, o defeito, os 
sintomas. Focamos os estudos na análise de diferentes fontes de informações, vozes e perspectivas, a 
fim de construir as condições para a ação inclusiva de professores estagiários em escolas públicas, a 
reflexão e o debate na Universidade. Com a intenção de formar quadros docentes que contribuam para 
o exercício pleno da cidadania em contexto democrático, as diferenças genéticas são consideradas a 
partir de múltiplos sentidos e vivências, não só do ponto de vista individual e biomédico. Também é 
lançado um olhar sobre os movimentos sociais que reivindicam por regulamentação legal e políticas 
públicas isonômicas em relação a conquistas internacionais, de modo a cumprir o previsto em diretrizes 
curriculares da Educação em Direitos Humanos. 

Palavras-chave: 1. Educação em Ciências e Biologia, 2. Educação em Direitos Humanos, 3. 
Diferenças Genéticas, 4. Formação Inicial de Professores. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto Mãos na horta tem como objetivo possibilitar que as crianças tenham contato com 

a natureza compreendendo que também fazem parte dela, despertando assim o prazer em participar 

de seus cuidados favorecendo a ecoformação e a educação planetária em cada um. 

A iniciativa surgiu ao perceber que durante o horário do recreio havia uma grande 

frequência por parte de alguns alunos em uma área da escola com algumas mangueiras, e ao tentar 

ter acesso aos frutos os alunos não se importavam com as demais plantas pisoteando-as ou ferindo-

as com pedras. De acordo com Morin (2003, p.98) para a era planetária a educação possui a missão 

de fortalecimento de condições que possibilitem a “emergência de sociedade-mundo composta por 

cidadãos protagonistas, consciente e criticamente comprometidos com a construção de uma 

civilização planetária”. Desse modo consideramos que práticas que envolvam os alunos de maneira 

consciente podendo desenvolver o senso crítico de cada um enquanto protagonistas de seu próprio 

aprendizado são de grande fortalecimento para a emergência de uma sociedade mundo com visão 

planetária. 

POR UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO SER HUMANO 

Morin (2000, p.11) pontua que cada vez mais o mundo torna-se um todo e cada parte do 

mundo faz parte do todo e vice versa, assim uma educação “só pode ser viável se for uma educação 

integral do ser humano”. Nesse âmbito acreditamos ser preciso a busca por uma educação que se 

dirija a totalidade aberta do homem e não somente às suas partes, pois todo ser humano é ao mesmo 

tempo biológico, físico, psíquico, cultural, social, histórico e isso o coloca com uma natureza 

complexa sendo necessário que esse humano reconheça essa natureza, tome conhecimento de sua 

consciência e identidade terrena.  

A educação deve contribuir para que cada ser humano possa ter uma consciência de nossa 

Terra- Pátria, e a partir dessa consciência cada um tenha vontade de realizar a cidadania terrena. De 

acordo com Morin:  

Somos originários do cosmos, da natureza, da vida, mas, devido à própria 

humanidade, à nossa cultura, à nossa mente, à nossa consciência, tornamo-nos 

estranhos a este cosmos, que nos parece secretamente íntimo. Nosso pensamento e 

nossa consciência fazem-nos conhecer o mundo físico e distanciam-nos dele. O 

próprio fato de considerar racional e cientificamente o universo separa-nos dele. 
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Desenvolvemo-nos além do mundo físico e vivo. É neste “além” que tem lugar a 

plenitude da humanidade. (MORIN, 2000, p.51) 

A unidade de cada ser humano não apaga sua diversidade, e essa diversidade não apaga sua 

unidade, é preciso que a educação possa cuidar de cada uma delas propiciando uma relação tênue 

entre elas, segundo (MORIN, 2000, p.65) “o planeta exige um pensamento policêntrico capaz de 

apontar o universalismo, não abstrato, mas consciente da unidade/diversidade da condição 

humana...”. Uma educação em que haja a possibilidade de se alcançar um pensamento de relação de 

pertencimento à Terra e assim se possa trabalhar na era planetária para o despertar da identidade e 

da consciência terrena torna-se cada vez mais necessária na sociedade.  

A prática pedagógica voltada para a ecoformação possui um viés que se dispõe a trabalhar 

um pensamento com identidade terrena, para isso tal prática pode buscar na transdisciplinaridade e 

na criatividade subsídios que permitam que essa prática seja conduzida de maneira mais prazerosa 

para os alunos, na qual cada um possa ser protagonista de sua aprendizagem, buscando com maior 

autonomia respostas para as situações problemas com que se deparam em seu aprendizado. Assim: 

A realidade, constituída em níveis de realidade, se constrói pelo sujeito (que não é 

sujeitado, mas pessoa e ao mesmo tempo indivíduo, espécie, sociedade) em sua 

interação com o objeto. De tal modo, o conhecimento, enquanto construção do 

humano caracteriza-se por ser aberto, provisório, fruto das relações e das percepções 

do sujeito que o constrói na interação com o fenômeno. [...]. (SUANNO M., 2015, 

p.113 apud PINHO, 2018, p.16 ) 

João Henrique Suanno (2013, p.14) nos atenta que a criatividade é a chave para a educação 

do século XXI. Na era planetária não basta apenas que eduquemos para o despertar de uma 

sociedade mundo, se faz pertinente que façamos isso com criatividade, pois ela oferece 

oportunidades para que o sujeito possa também se perceber em todos seus aspectos sejam eles 

psicológicos, espirituais, físicos, sentimentais, estéticos, e perceber o meio que o rodeia.  

Como norte para o desenvolvimento das práticas pedagógicas em nosso país Pinho (2018, 

p.5) apresenta dois paradigmas, sendo eles o Paradigma Educacional Tradicional e o Paradigma 

Educacional Emergente. A autora descreve que o Paradigma Educacional Tradicional se baseia a 

partir do conhecimento científico construído desde o século XVI e em um modelo de racionalidade 

desenvolvido nas ciências naturais. Apontado como um paradigma dominante, o Paradigma 

Educacional Tradicional apresenta as metodologias e os princípios epistemológicos com um tipo de 

modelo como “perfeitamente definidos”, na visão de Pinho (2015 apud PINHO, 2018, p.5). Assim 
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na caracterização desses princípios epistemológicos o conhecimento é considerado como objetivo, 

universal e determinista.  

Doravante para o Paradigma Educacional Emergente a autora pontua que existe uma 

interligação em tudo ao nosso redor e que de acordo com Moraes: 

Este novo paradigma científico nos traz a percepção de um mundo holístico a visão de 

contexto global, a compreensão sistêmica que enfatiza o todo em vez das partes. É 

uma visão ecológica que reconhece a interdependência fundamental de todos os 

fenômenos e o perfeito entrosamento dos indivíduos e das sociedades nos processos 

cíclicos da natureza. Através desta percepção ecológica, podemos reconhecer a 

existência de uma consciência da unidade da vida, a interdependência de suas 

múltiplas manifestações, seus ciclos de mudanças e transformações. (MORAES, 2005, 

p. 62 apud PINHO, 2018, p.6) 

Até o início do século XX o Paradigma Educacional Tradicional predominava as práticas 

pedagógicas com a fragmentação disciplinar, ou seja, os objetos pensados independentes do 

observador de acordo com Moraes (2015, p.36). A partir desse período a autora relata que foram 

construídas mudanças nas perspectivas teóricas e epistemológicas da mesma maneira um olhar 

diferente na relação sujeito/objeto sendo construído o conceito de transdisciplinaridade. A prática 

transdisciplinar prevê um sujeito de natureza complexa a qual não pode ser separada, fragmentada, 

da mesma maneira a realidade que esse sujeito tenta objetivar. 

A transdisciplinaridade pedagógica e educativa, do nosso ponto de vista, portanto, 

pressupõe uma nova racionalidade aberta que transcende os campos disciplinares as 

ciências exatas e dialoga com a arte, a espiritualidade, com o imaginário, com a 

intuição, além de dialogar com as ciências humanas. É com base nesses diálogos que 

surgem novos dados, informações, construções, que possibilitam novos e ricos 

processos de construção do conhecimento, a emergência de uma consciência mais 

integradora, criativa, complexa e uma nova postura diante da vida.  (MORAES, 2015, 

p.93) 

Buscando práticas pedagógicas que façam uma abordagem transdisciplinar e ecoformativa 

com um olhar voltado para a educação planetária foi desenvolvida a primeira etapa desse projeto. 

METODOLOGIA 

As práticas relatadas a seguir tiveram como início um trabalho com uma turma de vinte e 

um alunos entre oito e dez anos de idade em uma escola da rede periférica do município de 
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Anápolis/GO. Algumas etapas foram seguidas para melhor desenvolvimento do trabalho assim 

como a compreensão dos alunos. Primeiramente as crianças foram convidadas a conhecer o local 

onde seria desenvolvido o trabalho prático, logo depois em uma roda de conversa passaram a 

discutir sobre como trabalhar em ambientes com natureza viva. Muitas respostas surgiram como: 

“devemos cuidar das plantinhas”, ou “não matar as plantas” e ainda “regar as plantas”.  Porém 

quando indagadas do que as plantas necessitavam para viver, ou questionados se as plantas 

viveriam sem os cuidados do ser humano as crianças não souberam responder. A partir desse 

momento foi possível dividir o trabalho em dois momentos: aulas conceituais com leituras, 

discussões e atividades escritas sobre o assunto e aulas vivenciais feitas no local escolhido para o 

plantio. 

 Nas aulas conceituais, utilizando o espaço da sala de aula com o uso de cartazes e livros, foi 

possível por meio de leituras seguidas de rodas de conversa discutir a diferença entre: horta, pomar 

e jardim; o que as plantas necessitam para viver; como é o ciclo de vida das plantas; dentre outros. 

Além disso, os alunos fizeram reconto oral e escrito após a leitura e dramatização do livro literário: 

O grande rabanete. Todo esse contexto foi permeado de muita conversa sobre o que as crianças 

conheciam e quais estavam sendo suas novas descobertas, atividades interativas e atrativas que 

despertaram o interesse delas. Em outro ambiente da escola a sala de vídeo, as crianças puderam ver 

vídeos relacionados aos textos lidos, assim como ouvir e dançar com músicas relacionadas a 

natureza e sua preservação.   

Para as aulas vivenciais foi preciso limpar um espaço disponível na escola de mais ou menos 

45 m² e para isso contamos com a colaboração de amigos da escola que fazem parte da comunidade 

local. Também foram feitos os canteiros, a terra foi arada e adubada por esses colaboradores. E 

quando o local já estava preparado as crianças novamente puderam retornar ao espaço iniciando 

com a pintura das laterais dos canteiros, em outra visita preparam e higienizaram garrafas pets para 

a primeira plantação que foi feita com as crianças podendo tocar a terra e cada uma fazendo seu 

próprio plantio com plantas ornamentais para em outra visita montar um jardim suspenso. Logo 

após a montagem do jardim suspenso foi possível às crianças regarem o jardim suspenso e foi 

semeado coentro em um dos canteiros já preparado. Depois de alguns dias com chuvas moderadas 

não foi necessário regar a planta e logo após nossa primeira colheita e  com uma nova semeação 

houve um período mais intenso de chuvas o que cessou nossas visitas a horta por alguns dias. 

Retornando ao plantio houve a constatação por parte das crianças de que as novas e as pequenas 

mudas de coentro haviam morrido devido às chuvas fortes e então foi sugerido que trouxessem 
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novas sementes a serem plantadas. Os alunos trouxeram algumas sementes de pacotinhos 

comparados e também sementes de frutas, com isso foi possível discutir sobre o que poderia ser 

plantado em nossa horta. Em seguida com a plantação de sementes como: rabanete, coentro, tomate, 

alface, houve grande expectativa dos alunos. Porém com o período de estiagem e as férias como 

não receberam água as plantas morreram e isso foi ótimo para a reflexão das crianças que ao 

retornarem e constatarem a morte de todo o plantio chegaram a conclusão de que as plantas 

necessitam de um ambiente equilibrado para viver entre terra fértil, sol e a água.  Todo o trabalho 

dessa etapa foi registrado por meio de fotos, pequenos textos escritos nos cadernos dos alunos e 

desenhos feitos pelos mesmos. Em um momento de exposição de trabalhos da escola as crianças 

convidaram os presentes para conhecer o espaço de sua horta e fizeram relatos orais explicando o 

seu trabalho de cultivo. Os materiais utilizados foram: o espaço vazio no fundo da escola, terra 

adubada, garrafas pet, rastelo, enxada, regador, sementes variadas, livros didáticos e de literatura, 

cartazes, data show e caixa amplificadora.  

Com a chegada do recesso escolar as crianças foram incentivadas a fazer algum plantio em 

casa pra relatar sua experiência no retorno às aulas, quando os canteiros serão ampliados e alguns 

remanejados de lugar por ter longos períodos com incidência solar.  

RESULTADOS 

Morin (2003 p. 93) afirma que “devemos viver para a qualidade de vida”, tal qualidade não 

se pauta em bens materiais na concepção de educação planetária, mas na relação que 

desenvolvemos com o planeta de modo civilizado de fato.  Até o presente momento é considerado 

que os objetivos propostos para a primeira etapa desse projeto foram alcançados tendo visto que os 

alunos já sentem prazer em estar junto à natureza e reconhecem o que é necessário ser feito assim 

que chegam na horta e espontaneamente se predispõem a fazer como limpar o espaço das folhas 

secas caídas no chão, ou regar os novos e os antigos plantios. 

CONCLUSÕES 

Uma proposta de prática pedagógica na qual os alunos possam ter contato direto como o 

objeto de aprendizagem proporciona uma maior interação, favorecendo e ampliando o aprendizado, 

pois nesse contato os alunos podem se deparar com situações reais e buscar soluções junto de seus 

colegas e professor. O projeto Mãos na horta teve apenas um início, a proposta se amplia para que 

no decorrer do ano de 2020 os alunos possam dar sequência no aprendizado, fazendo novos 
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plantios, ampliando a horta vertical, cuidando de um espaço maior dentro do ambiente de estudo 

escolar podendo também levar para a comunidade local o aprendizado.    
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ANEXOS 

Preparando canteiros, plantando sementes e flores para o jardim vertical regando. 

    
Fonte: Imagens tiradas pela autora. 
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Resumo 

O projeto Mãos na horta em desenvolvimento em uma escola na zona periférica do Município de 
Anápolis iniciou com uma turma de vinte e um alunos, entre oito e dez anos de idade. Com o objetivo 
de possibilitar que as crianças tivessem contato com a natureza podendo perceber que também fazem 
parte dela, despertando assim o prazer de participar de seus cuidados favorecendo a ecoformação e a 
educação planetária, a primeira etapa contou com a duração de aproximadamente oito meses. A prática 
pedagógica foi possível a partir das leituras de Morin (2000, 2003), Suanno J.H. (2014), com as 
reflexões sobre educação na era planetária, ecoformação, sustentabilidade transdisciplinaridade e 
criatividade. Para as aulas vivenciais com os alunos foi preciso preparar um espaço vazio de 
aproximadamente quarenta e cinco m². O preparo do terreno pautou-se em limpar, organizar os 
canteiros cercando-os, arar e adubar a terra preparando-a para o plantio. A prática pedagógica foi 
desenvolvida em algumas etapas com aulas conceituais sobre as diferenças entre horta e jardim, assim 
como condições necessárias da terra para a plantação dentre outras; e aulas vivenciais com pintura dos 
arrimos dos canteiros, plantio em garrafas pets e posteriormente nos canteiros seguindo para várias 
visitas a fim de promover manutenção nos canteiros e por fim a colheita. No decorrer da prática 
pedagógica os alunos tiveram a oportunidade de estar diretamente em contato com a natureza, 
conhecendo os elementos necessários à sustentação da vida, se depararam com questionamentos e 
situações problemas reais. Além de poder dividir a experiência com os outros, fazendo seus relatos 
orais ou escritos, ainda puderam ampliar seus conhecimentos integrando as disciplinas estudadas, 
fazendo e refazendo os caminhos da aprendizagem vistos por vários ângulos.     

Palavras-chave: Práticas pedagógicas, Ecoformação; Criatividade; Transdisciplinaridade. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos meus estudos do doutorado em Design, pesquisei a obra de Buckminster 

Fuller e pude entrar em contato com suas ideias sobre a educação. O autor traz muitos 

questionamentos à forma tradicional de aprendizado e abre perspectivas para outras maneiras de se 

ensinar. Com as minhas experiências em ensino desde o doutorado, venho investigando como 

aplicar a forma de se aprender proposta por Fuller, o que não é fácil, já que ele propõe não 

simplificar nem delimitar a realidade, mas trabalhar com ela da forma mais abrangente possível.  

O artigo apresenta brevemente o pensamento de Buckminter Fuller, focando no seu olhar 

sobre a educação, para refletir sobre as ideias do autor no ensino superior de Design, 

especificamente na aula sobre Design e Sustentabilidade, em que o olhar abrangente de Fuller tem 

muito a ensinar. Dessa forma, a pesquisa usa como método revisão do referencial teórico e posterior 

aplicação das ideias do referencial teórico como recurso didático em sala de aula.  

A partir daí, refletimos sobre possíveis desdobramentos da pesquisa, acreditando que as 

contribuições de Fuller e o uso de suas estruturas como recurso didático poderiam ser positivos em 

outros ambientes de ensino também.  

BUCKMINSTER FULLER E A EDUCAÇÃO 

Buckminster Fuller é um pensador que trouxe contribuições para uma visão mais abrangente 

da realidade, tendo se dedicado ao estudo de diferentes áreas. Foi engenheiro, matemático, 

arquiteto, designer, filósofo, educador – apesar de não possuir diploma – e trouxe grandes 

contribuições para diferentes áreas. Acreditava que, para conhecer algo, deveríamos começar pelo 

olhar mais amplo possível – indo do todo para as partes, sem fragmentar artificialmente a realidade. 

(SIEDEN, 1989) 

Fuller se baseia na teoria dos sistemas, entendendo que um sistema cria uma unidade e tem 

um comportamento que não pode ser previsto ao se observar cada parte separadamente. Ele acredita 

que o Universo, em um olhar mais amplo, não pode ser previsto observando cada parte 

isoladamente – é preciso abrir mão de observar partes individuais e buscar olhar para o todo: 

Não há nada nos átomos que torne previsível o comportamento das moléculas. Não há 

nada nas moléculas per se que torne previsível o comportamento de protoplasma 

biológico. Não há nada no protoplasma per se que torne previsível a coordenação 

ecológica regenerativa de troca energética de todos os seres vivos de nosso planeta. 
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Indo do micro ao macro, cada aspecto mais amplo do universo é imprevisível a partir 

de qualquer uma de suas respectivas subpartes tomadas separadamente. (…) Para 

entender o que está acontecendo, temos que abandonar a ideia de começar por partes e 

temos que trabalhar, ao invés disso, do todo para o particular. (FULLER, 1979, p. 11, 

nossa tradução)  

Fuller usa o termo sinergia, um termo proveniente da química, que diz respeito à reação 

entre dois elementos, que não pode ser prevista a partir da observação das partes individuais 

separadas.   

Sinergia é a única palavra na nossa língua que significa o comportamento de sistemas 

totais não é predizível a partir dos comportamentos separadamente observados de 

qualquer das partes separadas do Sistema ou de qualquer subconjunto das partes desse 

Sistema. Nada na unha humana prediz a existência do ser humano. (Fuller, 1985, p. 

42)  

O pensador acredita na importância de mudarmos a maneira como pensamos, tendo em 

mente a sinergia e a relação entre as coisas – devemos sempre ter o todo em mente.  

Essa maneira abrangente de se pensar deveria fazer parte da educação. Fuller critica a 

educação formal por ser muito abstrata e por fragmentar o conhecimento artificialmente. Assim, as 

coisas se tornam confusas para os estudantes, que se vêem separados daquilo que estavam 

estudando. Ele também considera que a simplificação dos conhecimentos dificulta o aprendizado e 

o entendimento do todo.  

Temos que superar a ideia de tentar simplificar demais a educação e torná-la irreal, 

isolada e não operacional para torná-la 'simples'. Convenci-me, com o tempo, que é 

fácil eu me considerar sempre como uma função do Universo e remover falsas 

premissas e entender que tudo o que eu realmente aprendi veio de eu me ver dentro do 

contexto do funcionamento cósmico.  (FULLER, 1979, p. 171-172, tradução nossa) 

A fim de tornar o conhecimento menos abstrato, Fuller sempre ensinava com modelos 

físicos, que facilitam o aprendizado, ou com exemplos concretos. Ele acreditava que o ensino 

tradicional da geometria ocorria com excessivas abstrações, simulando um espaço que não existe na 

realidade – com linhas retas e planos. Na natureza, não encontramos nem linhas retas nem planos. 

Para ensinar essa geometria não-abstrata, Fuller pediu certa vez a uma criança que desenhasse um 

triângulo na terra. A criança desenhou com um graveto. Fuller lhe explicou então que ela não havia 

desenhado apenas um triângulo. Levando em conta que a definição de triângulo é ‘a área delimitada 

por três retas, formando três ângulos’ e que a criança desenhou o triângulo na superfície da terra, ele 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1937 

explicou que havia um triângulo pequeno e um triângulo grande, que abrangia toda a área da 

superfície da terra fora do triângulo pequeno – ambos delimitados pelas mesmas três retas e três 

ângulos (Figuras 1 e 2).  

“O garoto diz: “Mas eu não tive a intenção de fazer o triângulo grande”, e eu digo que 

é este o problema do que a humanidade está fazendo hoje. Nós fomos ensinados a 

olhar apenas para um lado de linhas fechadas. Temos uma limitação – minha família, 

minha casa, meu país. Mas tudo o que fazemos sempre vai afetar, não apenas a gente, 

mas também todo o resto do planeta Terra e do Universo. A menor coisa que fazemos 

na terra sempre tem grande efeito sobre o todo do Universo.” (FULLER, 1979, p. 168, 

tradução nossa) 

Fuller acreditava que esse sistema educacional, que não ensinava os estudantes a pensarem 

no todo, e que trabalhava com excessiva abstração e fragmentação do conhecimento, fazia com que 

as pessoas se sentissem desconectadas dos outros e do meio-ambiente.  

A EXPERIÊNCIA NO ENSINO DE DESIGN SUSTENTÁVEL  

 As ideias de Fuller sobre a educação podem ser aplicadas no ensino de diferentes áreas do 

conhecimento. No entanto, por ele ter um foco maior na geometria, é mais fácil aplicar suas ideias 

em áreas que envolvem esse conhecimento, o que é o caso do Design.  

 Na disciplina de Design e Ecologia, olhar para o todo é fundamental – perceber como o 

produto não se limita a questões estéticas ou de facilidade de uso, mas que é preciso olhar para as 

origens de seu material e como será o seu descarte após o uso. Projetar objetos com esse olhar mais 

abrangente requer uma nova mentalidade.  

 Como explica Fuller, apesar de a sociedade saber, há séculos, que o planeta é esférico, a 

maioria das nossas atividades ocorre em uma mentalidade de terra plana.  

Se realmente fosse um plano, avançando infinitamente para todos os lados, então 

haveria infinito espaço para se poluir e infinitos recursos para substituir aqueles já 

exauridos. De fato, é essa a forma como parecia ser no passado, e nós ainda estamos 

nessa estrutura mental. Da mesma forma, ainda vemos o sol descendo à noite e 

subindo de manhã, apesar de sabermos, há 500 anos, que ele não está fazendo isso. 

Nossos sentidos podem estar muito desencaixados com o que 'sabemos' teoricamente. 

(FULLER, 1979, p. 9-10, tradução nossa) 
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 Assim, percebemos a necessidade de uma educação em que um olhar mais amplo seja 

estimulado e em que se entre em contato com fenômenos reais, não abstratos.  

 Ministrei a disciplina de Design e Ecologia no último semestre (2019.2) e continuarei no 

próximo semestre (2020.1), em curso superior de Design. A disciplina tem diversos conteúdos 

teóricos e um projeto final prático. O conteúdo do curso apresenta o conhecimento holístico do 

produto, pensando desde a extração dos materiais até o descarte após o uso. Mas, como esse 

conhecimento continua sendo parcialmente abstrato, vemos a importância de serem feitos 

exercícios práticos que proporcionem a consciência da integração e do olhar para o todo. A 

presença do conhecimento de Buckminster Fuller na disciplina tem como objetivo observar na 

prática alguns conhecimentos teóricos. Fuller trabalhava muito com modelos geométricos físicos e 

o seu trabalho de geometria pode ser considerado como estando a serviço de sua filosofia – serve 

para explicá-la e prová-la de forma concreta. As estruturas físicas com os quais ele trabalhava eram 

exemplos de integração do todo e de sinergia. Assim, consideramos que essas estruturas podem ter 

um papel importante na criação do novo olhar requerido pelo design sustentável.  

 Com essa intenção, buscamos trabalhar com essas estruturas nessa disciplina.  

Particularmente com a estrutura tensegrity – o termo é uma contração das palavras tensão e 

integridade (tension e integrity). As estruturas tensegrity são compostas por elementos sob tensão e 

elementos sob compressão, que formam uma unidade equilibrada, e que só se estrutura no conjunto 

de todos os elementos. (Figura 3) 

 Os estudantes tiveram diferentes graus de dificuldade de fazer a estrutura, dependendo das 

habilidades manuais de cada um e as estruturas foram feitas a partir de palitos de bambu e linha. 

(Figura 4) Mas, apesar das dificuldades, eles ficaram impressionados em perceber como o 

posicionamento de cada elemento é essencial para a estruturação do todo. Em seguida, fizemos 

outras estruturas parecidas, também formando um todo integrado que gera um equilíbrio próprio. 

Esses exercícios formaram uma parte da disciplina, cujo objetivo principal era treinar os alunos para 

o olhar holístico.  

CONCLUSÕES 

A partir da breve apresentação do pensamento de Buckminster Fuller, pudemos entender 

como ele contribui para uma visão mais abrangente e sistêmica, não fragmentando a realidade 

artificialmente. Uma visão que leva em conta que os objetos fazem parte de um todo muito maior - 

algo que também buscamos na área de design sustentável.  



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1939 

O uso das estruturas de Fuller como recurso didático para auxiliar na construção desse olhar 

é algo que venho pesquisando nas minhas aulas, percebendo que ainda há muito a ser desenvolvido. 

Com a criação das estruturas, os estudantes têm a possibilidade de perceber de forma concreta 

ideias que são, a princípio, abstratas. A criação e manuseio de um objeto ajuda na apreensão 

concreta de ideias teóricas.  

Porém, essa proposta ainda tem muito a ser desenvolvida, e seria interessante que nas 

próximas experiências os estudantes relatassem sobre o que puderam aprender com as estruturas, o 

que não foi feito ao longo do curso.  

E, ainda que a proposta esteja sendo desenvolvida em curso superior de Design, um curso 

que lida muito com geometria e estruturas, o uso dos modelos de Buckminster Fuller como recurso 

didático também seria muito positivo em outros ambientes de ensino, já que o aprendizado proposto 

envolve questões universais. A ideia de que o todo é maior do que a soma das partes, valorizando as 

relações é um aprendizado importante e mais fácil de ser apreendido com exercícios práticos.  
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Figuras 1 e 2 
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Figuras 3 e 4 

    

Resumo 

O pôster apresenta resumidamente as ideias de Buckminster Fuller, pensador multidisciplinar 
estadunidense que desenvolveu sua obra ao longo do século XX. Fuller fala da importância de se 
pensar de forma abrangente e não-fragmentada, observando o todo. O pensador estudou geometria e 
estruturas, tendo desenvolvido diferentes estruturas que formam um todo integrado, em que o todo é 
mais do que a soma das partes. Estudou teoria dos sistemas, explicando como a natureza é constituída 
de sistemas que não podem ser previstos por cada uma de suas partes isoladas – o todo é maior do que 
a soma das partes. Essa visão holística da realidade é a mesma da ecologia, que vê todo o planeta como 
um sistema integrado. Por isso, as estruturas desenvolvidas por Buckminster Fuller podem servir como 
recurso didático para se entender mais sobre essa visão abrangente, ensinando sobre geometria, sobre 
sistemas e sobre ecologia. A autora conta como integrou o pensamento de Fuller e suas estruturas à 
disciplina de Design e Ecologia, do curso superior em Design. A disciplina trabalha com a importância 
de se ter uma visão holística do produto de design, desde a extração de sua matéria-prima até o descarte 
após o uso. E na construção dessa visão holística, os alunos fizeram estruturas tensegrity, que são 
estruturas que formam um todo integrado desenvolvidas por Fuller. O desenvolvimento dessas 
estruturas como recurso didático foi experimentado no curso, mas ainda há muito a ser desenvolvido 
nesse sentido. O artigo aponta também que esse recurso seria positivo em outros espaços de ensino 
para além do curso superior de Design.  

Palavras-chave: Design; Sistemas; Sustentabilidade; Educação holística; Geometria. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da eleição do atual presidente da república e do acelerado avanço do 

conservadorismo no cenário educacional brasileiro é que o tema do presente trabalho se consolida. 

A assinatura do Decreto Nº 9.665/19, no primeiro dia do atual mandato presidencial, constituiu um 

marco nesse avanço conservador, pois visa implantar um modelo de educação "cívico-militar" no 

país, o qual terá como parâmetro a gestão administrativa, educacional e didático-pedagógica 

adotada por colégios militares do Exército, Polícias e Bombeiros Militares (BRASIL, 2019).  

Alinhado ao pensamento militarizante do governo federal, o governador do estado do Rio de 

Janeiro inaugurou no início de 2019 o terceiro colégio da Polícia Militar, anunciando a criação de 

uma rede de escolas estaduais militares (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2018). Trata-se, 

portanto, da urgência de se conhecer esse modelo de educação pública cujos princípios parecem 

ameaçar a própria escola pública enquanto espaço de formação democrática e plural. Afinal, diante 

de propostas de homogeneização de currículos e práticas docentes, mobilizar a produção acadêmica 

em torno desse debate torna-se imperioso.  

Considerando o exposto é que propomos atravessar as fronteiras do primeiro Colégio da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CPMERJ1), a fim de conhecer seu cotidiano e as 

práticas que formam os docentes desse espaço. Embora geridos pela PMERJ, tais colégios 

constituem espaços públicos de educação que recebem anualmente centenas de jovens, contando, 

para tanto, com professores formados para serem militares antes de serem educadores, os quais se 

dividem entre a função policial e o fazer docente. Diante das inquietações que esse hibridismo 

suscita, apresentamos como protagonistas (FERRAÇO, 2003) desta pesquisa os 

“policiais/professores”.  Assim, este trabalho busca rastrear as possibilidades de promover uma 

ecologia de saberes (SANTOS, 2010) com os sujeitos desses espaços; busca também pensar e 

entender como vivem e praticam o currículo os policiais/professores que atuam em um dos colégios 

da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e como constroem experiências e 

possibilidades (emancipatórias ou abissais) de formação. 

Evidentemente, penetrar em um terreno que se apresenta tão árido à investigação científica 

exige escolhas epistemológicas e metodológicas outras. Nesse sentido, a conversa, uma das mais 

importantes formas de se fazer pesquisa nosdoscom os cotidianos (SÜSSEKIND, 2012), assim 

como o uso da epistemologia do sul (SANTOS, 2010), se apresentam como potências que 
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auxiliarão a entrar nessa escola. Entendemos que, fora dessa opção, que é ao mesmo tempo política, 

epistemológica e metodológica, as possibilidades almejadas talvez se inviabilizariam. 

Como se observa, a relevância desta pesquisa justifica-se por três aspectos centrais: pela 

potência do objeto de estudo em permitir um espaço de fala ao policial/professor, ainda pouco 

conhecido pela produção acadêmica; pela contribuição para o campo, a partir das possibilidades de 

entendimento que traz acerca do que acontece no cotidiano de um colégio militar, sua pluralidade 

de conhecimentos, saberes e não saberes; e pela oportunidade de, compreendendo o cotidiano, 

provocar reinvenções das práticas em currículo e dos processos de formação docente. 

ATRAVESSANDO AS LINHAS ABISSAIS 

Embora a investigação acerca dos colégios militares constitua uma tarefa urgente de 

resistência da escola pública enquanto espaço democrático e plural, não se pode ignorar a existência 

de um primeiro obstáculo a transpor: a provável hostilidade militar à investigação científica, 

inviabilizando a entrada do pesquisador nesses espaços e, consequentemente, o oferecimento ao 

campo de um olhar “por dentro”.  

Adentrar em um lugar no qual hierarquia e a disciplina são pilares e onde a obediência 

suplanta a crítica, não representa tarefa simples, sobretudo quando a neutralidade não constitui uma 

opção a se adotar. Contudo, encontramos na ecologia de saberes, apresentada por Santos (2010), 

alguns caminhos que nos ajudam a promover essa interação a partir do reconhecimento da 

pluralidade de conhecimentos heterogêneos, dentre os quais não excluímos o pensamento militar. 

Assim, nosso desafio reside em construir interações sustentáveis e dinâmicas (idem) com o Outro 

(CERTEAU, 2006) e seus conhecimentos, em que a escuta respeitosa e atenta se mostra 

fundamental para abrir espaço ao diálogo, procurando atravessar as linhas abissais (SANTOS, 

2010) presentes no contexto dos colégios militares. Nesse sentido, entendemos que o ambiente 

militar não constitui um espaço do qual o educador progressista deva se afastar, pelo contrário, deve 

aprofundar-se na busca por novos caminhos, os quais poderão ser construídos, também (e por que 

não?), por dentro.   

O primeiro Colégio da Polícia Militar (CPMERJ1) constitui o campo desta pesquisa, opção 

que se dá pelo fato dele abrigar os policiais/professores há mais tempo, tornando-se modelo para os 

dois outros colégios da PMERJ que foram inaugurados na gestão do atual governador. Criado no 

ano de 2006, o CPMERJ1 atende ao segundo segmento do ensino fundamental e ao ensino médio; 

está localizado no município de Niterói e, inicialmente, voltava-se ao atendimento dos filhos de 
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policiais militares, mas hoje também recebe jovens filhos de civis. Seu corpo docente conta com 

policiais que possuem licenciatura nas diversas áreas.  

Desse modo, pensar em como se constituem as práticas cotidianas dos policiais/professores 

que atuam no CPMERJ1, suas singularidades, lógicas e trajetórias, identificando possibilidades (ou 

impossibilidades) de promover uma ecologia de saberes com esses sujeitos, representam os 

objetivos desta pesquisa. A partir desse objetivo, considerando o que nos apresenta Süssekind 

(2012) e Certeau (1995), algumas questões se colocam, afinal, quais são os espaços de 

oportunidades no cotidiano do CPMERJ1 para que os docentes criem suas práticas e táticas de uso 

do estabelecido? Como os policiais/professores marcam e significam o que lhes é dado para viver e 

pensar?  

Assim, a pesquisa com as narrativas que se tecem no CPMERJ1, entendido também como 

espaço de formação docente, buscará seguir indícios e pistas até as vozes por trás dessa rede de 

subjetividades, tentando compreender os modos como fazem docência, como organizam esse 

trabalho, como o vivem e o sentem. Intentaremos, ainda, tecer reflexões sobre os limites científicos 

de perceber outros conhecimentos de mundo, como do mundo militar.  

NOVAS EPISTEMOLOGIAS PARA PENSAR AS TENSÕES E DESAFIOS EDUCACIONAIS 

NO CONTEXTO DE MILITARIZAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA 

A opção pela investigação com o cotidiano de um colégio militar parte de um 

posicionamento político e epistemológico que nos parece essencial para entrar nesse espaço e 

estabelecer conversas com os docentes que lá atuam, o que não se dará sem uma relação horizontal 

de troca, destacada por Süssekind (2012) ao abordar as bases de investigação dos processos de 

ensinoaprendizagem, formação profissional e de praticância dos currículos no cotidiano:  

Nossas relações de pesquisa têm como base a troca de saberesfazeres, que traduz um 

respeito permanente, colaborativo, e uma interação criativa que se tece em conversas 

diárias sobre pedagogia, aprendizados, técnicas, práticas e teorias de currículo e sobre 

as coisas, as pessoas e o mundo em geral. (p.5) 

Com base nessas premissas, pretendemos procurar interações para conhecer os mundos 

criados pelos sujeitos do cotidiano escolar e, a partir do paradigma indiciário de Ginzburg (1989), 

rastrear os indícios responsáveis pela formação da identidade do policial docente. 

Compartilhamos com Oliveira (2012) a defesa de que os currículos são tecidos 

cotidianamente nas escolas, assim, dialogando com autores como Certeau (2013), Ferraço (2003) e 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE NOVAS EPISTEMOLOGIAS, BIODIVERSIDADE, DIFERENÇA, DEMOCRACIA E (...) 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1945 

Alves (2008), buscaremos possibilidades para pensar o colégio militar a partir da perspectiva do 

cotidiano. De acordo com Ferraço, Soares e Alves (2017), o foco das pesquisas com os cotidianos 

está no exame das práticas cotidianas, das operações engendradas por seus praticantes em meio às 

redes de conhecimentos e significações que se tecem dentrofora das escolas  

 Outro aspecto relevante da escolha metodológica está no fato dos estudos nosdoscom os 

cotidianos provocarem o estranhamento do familiar como premissa para entender “como sentem, 

escondem e inventam maneiras de subverter, inverter e reinventar o cotidiano das escolas: regras, 

práticas pedagógicas, currículos.” (SÜSSEKIND, 2012, p. 9). Com isso, a opção metodológica nos 

auxilia na investigação sobre como se constituem os espaços de oportunidades no cotidiano do 

CPMERJ1 para que os docentes criem suas práticas e táticas de uso do estabelecido. 

 Para pensar e entender como os policiais/professores que atuam no CPMERJ1 vivem e 

praticam o currículo, como constroem experiências e possibilidades de formação, sejam elas 

emancipatórias ou abissais, assumimos com Oliveira (2012) que práticas emancipatórias são 

aquelas que:  

[...] se caracterizam por promover relações mais ecológicas entre saberes e culturas 

diferentes, viabilizando percepções de mundo mais democráticas por revalorizarem a 

solidariedade e o diálogo entre os diferentes, em lugar da competição e da transmissão 

de saberes e valores que legitimam eternamente a dominação social (p.36-37). 

Sem dúvidas, estamos a falar de uma proposta que aponta para incertezas e 

incompatibilidades diversas, afinal, como dialogar com quem presumimos não existir diálogo? 

Como não optar por uma produção acadêmica que se entende superior aos conhecimentos de 

sujeitos cujos princípios parecem completamente abissais e inconciliáveis com a busca por uma 

educação democrática e emancipatória? Para aprofundar essas perguntas, trazemos outras, 

formuladas por Santos (2010):  

Na busca de alternativas à dominação e à opressão, como distinguir entre alternativas 

ao sistema de opressão e dominação e alternativas dentro do sistema? [...] como 

combater as linhas abissais usando instrumentos conceituais e políticos que as não 

reproduzam? (p. 56) 

Como o próprio autor expõe, nenhuma dessas perguntas possui respostas definitivas, 

entretanto, seu aprofundamento exige uma epistemologia capaz de transpor as impossibilidades, 

essa epistemologia é apresentada por Santos (2010, p. 54) com a ecologia de saberes: “uma 

epistemologia desestabilizadora no sentido em que se empenha numa crítica radical da política do 
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possível, sem ceder a uma política do impossível.” A epistemologia apresentada pelo autor 

constitui, para este trabalho, uma espécie de bússola, indicando-nos trilhas que serão percorridas na 

busca por respostas, ainda que provisórias, a uma nova e crucial pergunta, também formulada por 

Santos (2019): “seria possível promover ecologia de saberes entre saberes que favorecem os 

opressores e saberes que favorecem os oprimidos?” (informação verbal)1 

 Na tessitura dessas trilhas, o conceito de tradução (SANTOS, 2010) constitui um 

procedimento que se apresenta essencial, pois “através da tradução, torna-se possível identificar 

preocupações comuns, aproximações complementares e, claro, também contradições 

inultrapassáveis.” (p. 53). Trata-se de um procedimento tão essencial quanto desafiador, afinal, não 

se pode negar a dificuldade de se estabelecer argumentações com aquilo que não nos parece apenas 

errado, como também repugnante do ponto de vista político e ideológico.  

 Certamente estamos diante de um problema que afeta até mesmo os educadores 

progressistas mais experientes, exigindo de todos a reinvenção e a reeducação indispensáveis a uma 

resistência potente, em prol da escola pública, solidária, democrática e plural. 

CONCLUSÕES 

 Considerando todo o exposto, sem a atitude de “pedir licença para entrar na escola” 

(FERRAÇO, 2003), compreendendo que é preciso incorporar diferentes modos de lidar com a 

diversidade, o diferente e o heterogêneo (FERRAÇO, SOARES e ALVES, 2017), talvez se afastem 

totalmente as possibilidades de buscar alguma resposta aos questionamentos que os colégios 

militares provocam. Com isso, retomamos Santos (2010) para afirmar o potencial da ecologia de 

saberes (o que inclui a bricolagem de narrativas, conversas e histórias contadas por 

policiais/professores) para identificar as possibilidades que nos auxiliem a operar o desvio em 

relação ao pensamento abissal.  

 Portanto, entendemos que articular a resistência aos ataques conservadores que afrontam a 

escola pública, passa pela busca do diálogo com espaços, sujeitos e práticas educativas diversas 

daquelas que consideramos válidas e dignas de investigação científica. Sem dúvidas, estamos diante 

de um dos grandes problemas e desafios de nosso momento político e histórico, evidenciando a 

 
1 Questão formulada por Boaventura de Sousa Santos na Conferência de Abertura da 39ª Reunião Nacional da ANPEd, 
Niterói, em 20 de Nov. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=P4D75GOSMXg Acesso em: 
02/01/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=P4D75GOSMXg
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urgência de reeducarmo-nos para o diálogo com o diferente, a partir de ações que valorizem a 

alteridade numa perspectiva inclusiva.  
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Resumo 

O presente trabalho suscita reflexões sobre as tensões e desafios impostos à educação pública brasileira a partir 
do acelerado desenvolvimento de um projeto de militarização das escolas públicas, modelo que conta com o 
apoio do governo federal e também do governo do estado do Rio de Janeiro, campo de interesse desta pesquisa. 
Diante da escassez de produções acadêmicas sobre a temática, torna-se urgente conhecer esse arquétipo de 
escola pública cujos princípios parecem ameaçar a própria escola pública enquanto espaço de formação 
democrática e plural. A presente investigação tem como protagonistas (FERRAÇO, 2003) os 
“policiais/professores”, afinal, os colégios militares constituem espaços públicos de educação que recebem 
anualmente centenas de jovens, contando, para tanto, com professores formados para serem militares antes de 
serem educadores, profissionais que se dividem entre a coercitividade da função policial e o fazer docente, um 
hibridismo que provocou as inquietações que deram início a pesquisa. Busca pensar e entender como vivem e 
praticam o currículo os policiais/professores que atuam em um dos colégios da Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro, como constroem experiências e possibilidades (emancipatórias ou abissais) de formação, isso ao 
mesmo tempo em que procura rastrear as possibilidades de promover uma ecologia de saberes (SANTOS, 2010) 
com os sujeitos desses espaços. Faz a opção metodológica, política e epistemológica pela conversa, uma das mais 
importantes formas de se fazer pesquisa nosdoscom os cotidianos (SÜSSEKIND, 2012), assim como o uso da 
epistemologia do sul (SANTOS, 2010), por se apresentarem como potências que auxiliarão a entrar no colégio 
militar, tentando compreender e provocar reinvenções das práticas em currículo e dos processos de formação 
dos policiais/professores, em prol da democracia e da diferença.   

Palavras-chave: Colégios militares; Militarização da escola pública; Formação de professores; Investigação com 
o cotidiano; Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO  

Por uma escolha social, a visão ocupa um papel central nas questões de ensino. É possível 

observar esse referencial visuocentrista em quase todas as representações cotidianas, e não seria 

diferente nas ferramentas pedagógicas como os livros didáticos atuais. Camargo chama atenção 

para essa questão quando observa que a visão ocupa uma posição dominante no contexto escolar: 

“Apesar dos outros sentidos serem de grande importância para os indivíduos, o sentido visão parece 

dominar toda e qualquer atividade que se realize no ambiente escolar” (CAMARGO, 2003, p. 1).  

Apesar dessa quase imposição visual no cotidiano escolar, não podemos negligenciar 

conteúdos importantes para o desenvolvimento do aluno, de forma que até mesmo aquelas 

ferramentas com um forte enfoque visual devem ser asseguradas aos alunos com deficiência visual, 

já que são ferramentas valorizadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e recomendadas 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): “Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações 

matemáticas gráficas para a expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as 

linguagens matemática e discursiva entre si” (BRASIL, 1997, p. 29).  

Apesar desse forte apelo visual, essas representações podem ser transformadas em táteis 

através de linhas, tracejados, elevações e texturizações perceptíveis ao toque, que de acordo com 

Rosa (2015) são mais utilizadas para os conceitos que não permitem o toque direto. 

Para o aluno vidente, a identificação dos pares ordenados no gráfico ocorre de forma rápida 

e ampla, já que por meio da visão pode identificar essas informações integralmente. Para o aluno 

cego, essa identificação ocorre progressivamente através do tato, em que as partes são associadas 

até que se forme o todo. 

Nosso grupo, vêm pesquisando desde 2014 estratégias de ensino de gráficos para alunos 

com deficiência visual. Esse estudo permitiu a identificação de uma grande defasagem na utilização 

de recursos visuais adaptados por parte dos alunos cegos, que está relacionada ao pouco contato que 

estes alunos apresentam com o recurso e a inexperiência em identif icar e manusear estes materiais 

(CRUZ, 2014). 

 A dificuldade pode ser minimizada com adaptações nos métodos e estratégias de ensino, 

como observa Soler (1999): 
O fato de existir alunos cegos e com baixa visão na sala de aula envolve, em primeiro 

lugar, um tipo particular de adaptação curricular: realizar ajustes que não afetam os 

componentes curriculares básicos, de forma que esses não sejam modificados, 
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substituídos ou suprimidos. Isso significa que as adaptações afetarão somente as 

atividades, as estratégias metodológicas ou didáticas e os critérios de avaliação. 

Assim, os alunos cegos ou com baixa visão seguem o mesmo currículo que os alunos 

videntes que cursam o mesmo nível escolar; a cegueira não acarreta uma adaptação 

dos conteúdos conceituais (SOLER, 1999, p. 30, tradução dos autores). 

Partindo dessa reflexão elaboramos uma ferramenta de baixo custo que permite a construção 

de gráficos por alunos cegos (Carvalho, 2020). A aplicação dessa ferramenta mostrou-se bem 

sucedida e despertou o interesse dos alunos nesse processo de construção de gráficos.  

A partir desta etapa iniciamos um projeto de inserção de informações sonoras no Construtor 

de gráficos, adicionando ao mesmo componentes eletrônicos, a fim de torna-lo multissensorial. 

Inspirados no trabalho desenvolvido por Aride (2015) construímos um protótipo que permite a 

emissão da informação sonora, com a identificação do par ordenado, quando o botão é pressionado. 

Resultados preliminares dos testes com um revisor cego mostrou que a inserção da informação 

sonora nessa ferramenta pode encurtar o caminho para o reconhecimento das informações expressas 

nos gráficos. 

Acreditamos que a inserção dessas tecnologias agrega valor ao material didático, desperta o 

interesse do aluno e expande as possibilidades de aquisição de conhecimento por parte dos alunos 

com deficiência visual. 

METODOLOGIA E MATERIAIS 

Este trabalho apresenta um protótipo que emite sons de identificação dos pares ordenados, 

no processo de construção de gráficos por alunos cegos. O construtor de gráficos multissensorial 

surgiu a partir do aprimoramento da ferramenta construtor de gráficos (Carvalho, 2020). O conceito 

de multissensorialidade vem ganhando espaço e importância no ensino de pessoas cegas, já que a 

percepção sensorial e a aquisição sinestésica pode ser um catalisador no processo de aprendizagem. 

Para facilitar o processo de identificação dos pares ordenados por alunos cegos projetamos 

um sistema eletrônico composto por um microcontrolador, um módulo de som e um teclado do tipo 

membrana. O microcontrolador foi programado para controlar as faixas de som do módulo mp3, de 

forma que para cada tecla pressionada no teclado membrana um som diferente fosse emitido no 

alto-falante. Esse sistema foi colocado dentro de uma caixa de madeira com furos onde são 

inseridos os pinos para acionamento do teclado. Cada botão acionado emite o som correspondente 

ao par ordenado em questão. A Figura 1 apresenta o protótipo desenvolvido. 
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Figura 1: Protótipo Construtor de Gráficos Multissensorial. 

Após a elaboração do Construtor de Gráficos Multissensorial foram realizados testes com o 

revisor cego. Durante a aplicação foram coletadas suas impressões a respeito do material utilizando 

questionários semi-estruturados.  

TESTES PRELIMINARES 

Um conjunto de dados numéricos foi utilizado para realizar os testes preliminares com o 

revisor cego do Instituto Benjamin Constant. A partir dos dados obtidos, o revisor pode construir 

um gráfico de barras de maneira autônoma.  

Em sequência houve a aplicação do questionário para obter informações a respeito da 

funcionalidade e das caraterísticas da ferramenta, conforme apresentado abaixo.  

Tabela 1: Questionário aplicado ao revisor 

Pergunta 1: como foi a tua experiência ao utilizar o Construtor de Gráficos Multissensorial? 

( X )positiva                      (  )negativa                     (  )indiferente 

Pergunta2 : a emissão do som sinalizando o par ordenado facilita a construção do gráfico? 

Pergunta 3: você considera o protótipo adequado para ser utilizado no ensino fundamental? 

 

As respostas obtidas, serão classificadas e categorizadas, através de análise de conteúdo, 

baseada na técnica desenvolvida por Bardin (2016, p.125). Os resultados dessa análise serão 

apresentados em trabalhos futuros. Na etapa seguinte o Construtor de Gráficos Multissensorial será 
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também aplicado com os alunos no Instituto Benjamin Constant. As primeiras impressões durante a 

aplicação do recurso com o revisor cego foi a de que o construtor multissensorial pode acelerar o 

processo de identificação dos pares ordenados e permite que os erros cometidos sejam percebidos 

com maior facilidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca por igualdade de condições no ensino de pessoas com deficiência visual justifica a 

elaboração e utilização de materiais didáticos adaptados. Estes colaboram para a superação das 

barreiras educacionais em conteúdos que possuem características associadas ao sentido da visão.  

As dificuldades na compreensão de gráficos não é um fato somente identificado no ensino 

de pessoas com deficiência visual, ela pode ser percebida entre pessoas que apresentam o canal 

visual como principal canal de informação. Contudo os gráficos são muito utilizados, tanto por 

alunos videntes como por alunos cegos, sendo recursos que permitem o aprimoramento da 

capacidade de generalização do conhecimento, sendo essenciais para o desenvolvimento discente, 

nos diversos níveis e modalidades de ensino. 

Este trabalho propõe mais uma alternativa para a busca desses objetivos, uma vez que 

pretende colaborar para uma aprendizagem mais ampla, significativa e multissensorial.  

A análise inicial dos dados coletados com o revisor cego sugere que as dificuldades 

relatadas para a construção autônoma de gráficos podem ser superadas com o uso desse recurso, 

principalmente pela possibilidade que o mesmo oferece no retorno das informações auditivas, 

permitindo que a pessoa com deficiência visual possa sozinha elaborar e interpretar gráficos. 

Pretende-se em trabalhos posteriores aplicar o Construtor de Gráficos Multissensorial em 

turmas do ensino fundamental do Instituto do Benjamin Constant, buscando verificar a usabilidade 

e eficácia do recurso durante a construção dos gráficos.  
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Resumo 

Os gráficos são muito utilizados, no ensino de uma forma geral e por uma escolha social são 
normalmente expressos através de representações visuais. Nós professores da educação especial, 
devemos assegurar as pessoas com deficiência visual o direito de acesso aos conhecimentos socialmente 
constituídos. No caso dos gráficos, podemos transformar as informações visuais em informações táteis, 
fazendo uma adaptação das estratégias de ensino e dos materiais pedagógicos, mas nunca suprimindo 
conteúdos, o que pode favorecer a inclusão dos alunos com deficiência visual. Normalmente, os alunos 
cegos tem acesso a essas ferramentas através de gráficos prontos texturizados, em que podem 
interpretar os dados ali expressos. Contudo, o processo de construção dos gráficos na maioria das 
vezes é negligenciado, por não existirem ferramentas acessíveis ou pelo seu alto custo. Buscando suprir 
essa lacuna, desenvolvemos uma ferramenta de baixo custo, que pode ser elaborada pelo próprio 
professor, para que os alunos cegos construam gráficos aprimorando sua capacidade de abstração. 
Após essa primeira etapa, como forma de aprimoramento do material foi construído um protótipo que 
além do sentido do tato, também explora o sentido da audição, tornando a ferramenta multissensoria l .  
Nesse artigo, apresentamos as etapas de idealização e elaboração do protótipo do Construtor de 
Gráficos Multissensorial e seus testes com o revisor cego. As observações preliminares realizadas 
mostram que a inserção de sons no construtor de gráficos pode ampliar e aprimorar a capacidade do 
aluno com deficiência visual em utilizar, compreender e construir, de maneira autônoma e 
independente os gráficos e suas relações matemáticas, habilidades tão importantes no ensino.  

Palavras-chave: Construção de gráficos, Deficiência Visual, Técnologia.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio/
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Abstract 

Graphics are widely used in teaching in general, and for a social choice are usually expressed through 
visual representations. As special education teachers, we must ensure that our blind students have 
access to the same content made available to sighted students. In the case of graphics, we can 
transform visual information into tactile information, adapting teaching strategies, but never 
suppressing content, which allows the inclusion of students with visual impairment. Typically, blind 
students have access to these tools through textured ready-made graphics, where they can interpret the 
data expressed therein. However, the process of building charts is often neglected because these tools 
are not readily available or expensive. Seeking to bridge this gap, we developed a low-cost tool that the 
teacher himself could devise so that blind students could build graphs and enhance their ability to 
abstraction. After this first step, as a way to improve the material, a prototype was built that, in addition 
to the sense of touch, also explores the sense of hearing, making the tool multi -sensory. In this art icle,  
we present the steps of designing and designing the Multisensory Chart Builder and testing them with 
blind proofreaders. Observations show that the insertion of sounds in the construction of graphics by 
blind students can increase the ability to use these important teaching tools.  

Keywords: Graphics construction. Visual impairment. Autonomy. 
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