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INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: estudantes narram suas experiências na 

UFERSA 

 

Genildo Agripino Araújo1 

Ana Karla Medeiros da Silva2 

Isabelle Pinheiro Fagundes3 

Simone Maria da Rocha4 

 

RESUMO 

As pessoas com deficiências estão adentrando às instituições de ensino superior e isso vem 

exigindo das universidades reestruturações ideológicas, arquitetônicas, sociais e pedagógicas. 

Alguns esforços têm sido empreendidos na Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA) no sentido de acolher, garantir o acesso e a permanência dos estudantes com 

deficiência. Mas, seriam tais esforços suficientes? Como os estudantes percebem essas ações? 

Partimos da premissa de que ouvir as narrativas (auto)biográficas desses estudantes pode nos 

ajudar a (re)pensar e, quiçá, a (re)criar estratégias para uma educação que atenda às 

necessidades educacionais da pessoa com deficiência. Nesse sentido, observamos o que afirma 

Franco Ferrarotti (2010) que o método biográfico surge como uma aposta científica que permite 

ao pesquisador compreender os processos de vida a partir da perspectiva do sujeito, ou seja, um 

sujeito protagonista de sua própria história. No âmbito da educação inclusiva, inúmeros estudos 

vêm sendo desenvolvidos, embora Oliveira (2011), Mattei e Haiduke (2010), Menezes (2010), 

Pereira (2011), Santos e Hostins (2015), apontem para a necessidade de investigações no Ensino 

Superior. Os participantes desta pesquisa são estudantes público alvo da educação especial, 

àqueles com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas 

habilidades/superdotação (BRASIL, 2017) da UFERSA. Para o recolha dos dados, seguimos as 

orientações de Jovchelovitch e Bauer (2002), com relação a entrevista narrativa que envolve 

uma situação de encorajamento e estimulação do participante a contar a história sobre algum 

evento importante de sua vida e do seu contexto social, no caso especificamente focalizaremos 

na inclusão no ensino superior. Das análises iniciais, destacamos três eixos: memórias da vida 

escolar, conviver com a deficiência, vida acadêmica e inclusão. No primeiro, os estudantes 

trouxeram reminiscências de suas vidas na escolarização básica, os percursos que os 

conduziram à universidade. No segundo, apontam os sentidos de conviver com a deficiência na 

sociedade. E, por fim, contam suas experiências no ensino superior, os desafios da vida 

acadêmica para uma pessoa com deficiência. Em suas narrativas os estudantes demonstram que 

as ações desenvolvidas têm contribuído com seus processos de inclusão, embora apontem 

outras questões, dificuldades e desafios para a permanência na universidade. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Ensino Superior. Narrativas (auto)biográficas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

                                                           
1Bolsista PIBIC-CNPq- Universidade Federal Rural do Semi-Árido. E-mail: genildo.lb2014@gmail.com. 
2Bolsista PICI-UFERSA – Universidade Federal Rural do Semi-Árido. E-mail: anakarla.ms@hotmail.com. 
3 Universidade Federal Rural do Semi-Árido. E-mail: isabelle.fagundes@ufersa.edu.br. 
4 Universidade Federal Rural do Semi-Árido. E-mail: simone.rocha@ufersa.edu.br 
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As fontes (Auto)biográficas, constituídas por narrativas, relatos orais, registros escritos, 

biografias, histórias de vida, dentre outros, apresentam-se como objeto de investigação cada 

vez mais emergente nas Ciências Sociais e Humanas. No campo da Educação, a Pesquisa 

(Auto)biográfica vem ampliando e produzindo conhecimentos sobre a pessoa em processo de 

formação, as relações com os espaços e tempos de aprendizagem e a subjetividade inerente ao 

pertencer e biografar a própria vida. Nesse sentido, observamos o que afirma Franco Ferrarotti 

(2010) que o método biográfico surge como uma aposta científica que permite ao pesquisador 

compreender os processos formativos, a partir da perspectiva do sujeito em formação que pensa 

sobre si mesmo e sobre o ambiente que o envolve, ou seja, um sujeito protagonista de sua 

própria história.  

 Tal método de investigação científica tem ganhado espaço consideravelmente no 

campo educacional, na medida em que colabora com a produção de materiais e conhecimentos 

sobre o processo de interação, valorização dos sujeitos e democratização das experiências.  

O presente estudo tem como objetivo conhecer as histórias de vida dos estudantes 

público-alvo da Educação e, por meio de suas narrativas, refletir contribuições para pensar 

estratégias de acolhimento na universidade e a formação docente.   

Os seguintes questionamentos foram fundamentais para nortear nossa pesquisa: o que 

os estudantes público-alvo da Educação têm a contar de suas experiências na universidade? 

Suas narrativas podem nos ajudar a pensar a Educação Inclusiva? Como suas experiências 

podem impactar e contribuir para pensar a universidade brasileira e a formação docente? 

Participaram da pesquisa 03 (três) graduandos da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA) dos campi de Caraúbas e Angicos. O corpus foram três narrativas orais, gravadas 

em audio e filmadas em vídeo e, posteriormente, transcritas e traduzidas.   

Trata-se, portanto de uma pesquisa qualitativa em processo de finalização,  desenvolvida 

pelo Grupo de Estudos e Pesquisas com Narrativas (Auto)biográficas em Educação (GEPNAE) 

tendo como integrantes do grupo, estudantes dos cursos de Letras Inglês e Letras Libras da 

UFERSA. Utilizamos como subsídio teórico para discutir sobre educação inclusiva no ensino 

superior autores como Oliveira (2011), Mattei e Haiduke (2010), Menezes (2010), dentre 

outros. Para a sustentação metodológica, das entrevistas narrativas, seguimos as orientações de 

Jovchelovicth e Bauer (2002), a discussão do método biográfico com Ferrarotti (2010), 

Passeggi (2010, 2011) e a noção de experiência com Jorge Larrosa (2010). 

 Em seguida, apresentaremos nosso percurso metodológico e os resultados obtidos.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa em educação, realizada pelo grupo de pesquisa 

GEPNAE, esta encontra-se em processo de finalização. 

Para realizar nossa pesquisa também ancoramos o estudo em Jovchelovitch e Bauer 

(2002), ao esclarecer acerca da Entrevista Narrativa e da Análise Temática. Dentre outros 

aspectos, ao trabalhar com esse tipo de método o pesquisador precisa ficar atento para incentivar 

o participante a narrar, dando a ele segurança, e o encorajando a contar sua história.  

Jovchelovitch e Bauer (2002), descrevem alguns momentos indispensáveis para o 

desenvolvimento das entrevistas narrativas: primeiro, a preparação, que é um momento no qual 

vai se se organizando as informações e se construindo uma aproximação com o campo da 

pesquisa, podemos falar em “exploração do campo” a partir de aprofundamentos teóricos, 

leituras, relatos, visitas, elaboração do protocolo, com a formulação de “questões exmanentes”, 

que são referentes as intenções e objetivos da pesquisa. O segundo momento é o da entrevista 

narrativa em si, que segue a seguinte sequência: 1) Iniciação – momento de constituição de um 

tópico inicial (introdutório) para que o colaborador possa dar início a narração; 2) Narração 

central – o pesquisador deve expressar ao participante a continuidade da narração, buscando 
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não interromper a narrativa; 3) Fase de perguntas – momento no qual a as perguntas surgem 

para contribuir com o desenvolvimento da narração. Importante destacar que nesse momento, 

devem ser inferidas questões do tipo: O que aconteceu então?; Não dar opiniões ou fazer 

perguntas sobre atitudes; Não discutir sobre contradições; Não fazer perguntas do tipo ‘por 

quê?”; 4) Fala conclusiva - é a etapa reservada para encerrar a gravação ou filmagem. Fazer 

anotações imediatamente depois da entrevista” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 97).  

Jovchelovitch e Bauer (2002), defendem, ainda, que as entrevistas narrativas, sejam 

realizadas a fim de reconhecer o lugar de fala da pessoa que narra, assim os pesquisadores 

devem estar em consonância e aproximação com as histórias/experiências que compõem o 

cotidiano social pesquisado, os autores chamam atenção para a elaboração dos 

questionamentos, pois estes devem ser de acordo com as características de cada grupo social 

ou sujeito, articulados com o objeto de estudo, objetivos e problemáticas da pesquisa em 

desenvolvimento. Com os cuidados éticos que envolvem as pesquisas com seres humanos e 

suas histórias. 

Dividimos nossa pesquisa em 03 (três) fases: A primeira se inicia com o convite ao 

participante, apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde 

explicamos os objetivos, os pontos positivos e negativos da nossa pesquisa. O participante 

escolhia livremente o local, data e horário para a realização da entrevista narrativa.  

O participante estava ciente de que o encontro seria gravado em formato de vídeo ou 

áudio, para uma futura transcrição e tradução para o português (no caso da entrevista em 

Libras), o participante escolhia a forma de contar sua história, podendo ser oralizada, sinalizada 

ou escrita, ao aceitar, tinha ciência de que, quiçá, estivessem contribuindo para futuras práticas 

pedagógicas de inclusão, como também (re)pensar uma formação docente mais específica e 

especializada.  

No segundo momento iniciamos a entrevista narrativa com cada participante de forma 

individual, esse processo ocorreu de forma natural, fugimos do tradicional perguntas/respostas, 

lançamos uma pergunta indutora: você poderia nos contar um pouco sobre sua formação 

educacional até os dias de hoje? Naturalmente os participantes foram nos contando sobre seus 

processos de escolarização, quando percebemos que o participante dava sinais de finalização 

em sua fala, lançávamos outras perguntas, quando necessárias. 

No terceiro momento realizamos as transcrições e traduções das entrevistas, a fim de 

iniciarmos as análises. Fizemos de forma individual, partimos das narrativas completas, 

fizemos uma primeira redução – paráfrases -, e finalizamos com a terceira redução – palavras-

chave, esse movimento nos ajudou a construir os eixos e categorias (JOVCHELOVICTH, 

BAUER, 2002).  

Os nomes dos participantes são fictícios, em respeito ao anonimato dos participantes. 

Diego, Rafael e Júnior, estudantes dos cursos de Ciência e Tecnologia, Letras Libras e 

Pedagogia dos campi de Caraúbas e Angicos.  Para o corpus desta pesquisa foram recolhidas 

as entrevistas narrativas destes 03 (três) estudantes da UFERSA, os mesmos são público-alvo 

da Educação Especial - pessoas com deficiência, transtornos do desenvolvimento global e altas 

habilidades/superdotação (BRASIL, 2017) -, sendo um cadeirante, um cego e um surdo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No que concerne às análises das narrativas, a proposta seguida compreende um 

procedimento gradual de redução do texto, que progressivamente é reduzido mediante uma 

série de paráfrases. Em seguida construímos as categorias e os eixos temáticos, conforme 

falamos anteriormente. Os achados nos conduziram à elaboração de dois eixos de análises: 1. 

Memórias de escolarização: reminiscências de suas vidas na escolarização básica e os percursos 
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que os conduziram à universidade; 2. Estigma da deficiência e superação: exclusões 

vivenciadas na escola e na universidade. 

Faremos a apresentação de cada eixo, relacionando-as com as teorias e buscando uma 

compreensão hermenêutica das narrativas. 

 

MEMÓRIAS DE ESCOLARIZAÇÃO 

 

 

Mote 

Aprenda um dia a ser cego, 

Para ter nova visão. 

A natureza Deus criou, 

Tá criando e criará, 

O aqui e o acolá, 

No prazer que germinou. 

No ser tudo colocou: 

Cegueira, percepção, ouvido, boca, razão… 

Diverso saber te entrego, 

Aprenda um dia a ser cego, 

Para ter nova visão. 

(Poeta Serrania) 

 

O mote do poeta Serrania, que abre nossas análises, cordel feito em homenagem a um 

dos participantes, que nos enviou para conhecimento e divulgação, nos instiga a refletir com o 

outro. O poeta nos convida a alteridade, a coordenar nossos pontos de vistas, como tanto sugeriu 

Jean Piaget. Aprender a sentir, ouvir, enxergar e andar como o outro. Eis o nosso desafio.  

Compreender as dificuldades dos participantes do estudo, ao longo de seus processos 

de escolarização, sem dúvida é fundamental para (re)pensar práticas pedagógicas. Suas 

narrativas apontam algumas lacunas existentes no ensino básico e superior. Ouvir e enxergar 

suas histórias nos faz entender melhor sobre a inclusão existente em nosso país, as dificuldades 

vivenciadas pelas pessoas com deficiência. A realização desse estudo, também nos faz tomar 

uma posição de encorajamento para pensar e fazer um ensino mais inclusivo para o público-

alvo da educação especial. 

A fala de (Júnior, 2018) descreve aspectos de um percurso de sofrimento, de negação e 

privação de recursos pedagógicos adequados, retrata sua alfabetização de certa forma arcaica, 

se lembrarmos que estamos em pleno século XXI.   

 
[...] ainda no ano de 2004 eu fui alfabetizado em Braille [...] a primeira 

tentativa de alfabetização comigo aqui [em Afonso Bezerra] foi com 

macarrão, feijão, arroz grudado em papel, porque aqui não se sabia o que era 

o sistema Braille, nós ficamos naquela luta. Além de tudo isso, os entraves 

porque era muito complicado as metodologias, os professores tinham grandes 

dificuldades para me ensinar, por exemplo 50 gramas, triângulo, retângulo, 

um triângulo obtuso e tudo mais[...]. E eu achei muita dificuldade nessas 

questões, mas fomos correndo atrás, correndo atrás, lutando, e sempre 

querendo uma educação que tivesse mais inclusão. No ano de 2014, nós 

conseguimos a instalação de uma sala de recursos multifuncionais em Afonso 

Bezerra e a gente concluiu o 2º grau. (JÚNIOR, 2018) 

 

É importante perceber na fala do participante o esforço para aprender a ler, com 

limitações de materiais e estratégias adequadas para a pessoa cega. Sabemos que o Braile é um 
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sistema de escrita e leitura tátil para as pessoas cegas. Conta com o arranjo de seis pontos em 

relevo, organizados em duas colunas verticalizadas, em duas colunas de três pontos cada. A 

junção dos seis pontos forma a “cela” braile que permite a formação de 63 combinações ou 

símbolos. É considerado o sistema mais adequado para a alfabetização da pessoa cega, embora 

hoje já existam softwares diversos que colaboram também, mas que nem todos os cegos têm 

acesso. 

As metodologias de alfabetização tem sido revistas por muitos estudiosos em educação, 

encontrar estratégias que facilitem a compreensão dos discentes tem se tornado prioridade 

nesses últimos anos, sem dúvida é um desafio para os educadores. A falta de profissionais 

qualificados dentro das salas de aula também podem prejudicar o aprendizado, a fala de Rafael 

(2018) trás as angústias vividas ao longo de sua escolarização básica, dentre eles, a de não ter 

um profissional tradutor/intérprete que lhe auxiliasse nesse processo de aquisição do 

ensino/aprendizagem na escola:   

 
[...] fui para a escola pública no Ensino Fundamental I. A professora me 

ensinava, eu estudava, mas não tinha intérprete. Eu assistia aula, mas não 

entendia nada. Meu pai me chamava para fazer a atividade junto com ele, mas 

[…] eu não entendia nada. O tempo foi passando, fiz o Fundamental e o Médio 

e nada de intérprete, meu pai e minha família tentavam me ensinar tudo, mas 

era muito difícil”. […] Na minha experiência a escola foi muito difícil […]. 

(RAFAEL, 2018). 

 

 Compreendemos o mundo através da linguagem. Se nos é negado isso, como trás a 

sinalização de Rafael, nos é negado o direito de aprender. Há, muitas vezes um 

desconhecimento da pessoa surda com relação aos objetivos da escola. O processo de exclusão 

vivido por eles, de silenciamento e invisibilidade nos bancos escolares os colocam em situações 

de passividade e desmotivação para a continuidade da escolarização. 

 As memórias dos estudantes participantes da pesquisa são em geral traumáticas com 

relação a escola. Júnior fala de uma entrada tardia na escola, aos 16 anos, pois sua matrícula 

era sentenciada a não ser realizada pois “escola não era para cegos”. 

 

ESTIGMA DA DEFICIÊNCIA E SUPERAÇÃO 

 

Mote 

Aprenda um dia a ser cego, 

Para ter nova visão. 

 

O olho ver muito pouco, 

Comparado à inteligência. 

Não é a deficiência 

Que nos deixa cego, louco... 

Eu falo sem ficar rouco, 

Pois cá tenho a direção, 

Não quero um lampião 

Para ver ponta de prego. 

Aprenda um dia a ser cego, 

Para ter nova visão. 

(Poeta Serrania). 

 

Vivemos em uma sociedade que padroniza o sujeito, algumas interferem diretamente na 

vida da pessoa com deficiência. O estigma “[…]refere-se as marcas – atributos sociais que 
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indivíduo, grupos ou povo carregam e cujo valor pode ser negativo ou pejorativo […]” (BOCK, 

FURTADO, TEIXEIRA, 2008, p. 214), podemos pelas narrativas compartilhadas inferir que 

muitas vezes as pessoas com deficiência são marcadas como incapazes, “anormais”, sem 

condições de ter uma vida social “normal”. Isso contribuie de forma negativa em seu 

desenvolvimento e interação. Não paramos para refletir sobre o quão difícil é para essas pessoas 

fazerem pequenas ações durante o dia, o que é fácil para uns, para outros como, cadeirantes, 

cegos ou surdos, são obstáculos gigantes, conforme nos conta Júnior (2018) sobre seu desejo 

de querer aprender, suas indagações são necessárias para entender e quebrar esse paradigma de 

exclusão, que se inicia muitas vezes pela família, isso ocorre por não compreenderem esse 

processo de aprendizado especializado. 

 
[...] Eu ficava naquele pensamento, poxa vida, meus irmãos vão à escola e eu 

não vou. Por que eu não vou para a escola? E a resposta era sempre a mesma, 

porque você não vê, e quem não vê não pode ir pra escola. E assim a minha 

infância passou, a minha infância passou rapidinho […]. (JÚNIOR, 2018). 

 

As dificuldades apresentadas pelos participantes nesse trabalho, revelam o quanto 

precisamos reconhecer seus direitos, e dirimir essa exclusão, evidenciar suas falas torna-se 

necessário para se (re)pensar em novos meios de inclusão em nossas escolas e universidades, o 

desejo de entrar em uma universidade pública motiva muitos jovens, permanecer nela sem 

dúvida é um desafio, muitas vezes somos impedidos de realizar nossos sonhos, é o que nos 

conta Diego (2018): 

 

Sempre tive vontade de ingressar no Ensino Superior. No final do 

Ensino Médio prestei vestibular e passei, só que eu começava o curso e 

tinha que interromper por conta do tratamento. Normalmente eu ficava 

internado por um mês e quando voltava já tinha perdido muita coisa e 

não dava para dar continuidade ao curso. No final do ano prestei 

vestibular de novo, mas todo ano acontecia a mesma coisa. Em 2016 

prestei vestibular pra cá, na UFERSA - Campus Caraúbas e passei. 

 

Temos observado um crescimento maior na área da inclusão, isso ocorre pelas políticas 

públicas  vigentes no país, a fala de Rafael (2018) nos apresenta uma professora que com bons 

olhos foi uma educadora exemplar, adaptava material, e quando possível interagia em Libras 

com ele. 

 
Tinha uma professora, Ana Lívia, foi ela quem me influenciou. Me mostrou 

alguns vídeos em língua de sinais, trouxe alguns modelos de provas da UFSC, 

em língua de sinais, baixou para que eu pudesse ir treinando, aquilo me 

ensinou muita coisa e isso foi uma ajuda. Foi uma experiência que tive lá [Pau 

dos Ferros] para fazer a prova aqui [UFERSA Caraúbas], e o tema da redação 

foi sobre escola bilíngue. Então, pra mim foi muito tranquilo escrever sobre 

escola bilíngue. (RAFAEL, 2018). 

 

 A fala de Rafael demonstra o compromisso de uma professora, que apesar de suas 

limitações, buscou romper as barreiras impostas pela língua. A inclusão acontece quando nos 

mobilizamos, quando entendemos que é responsabilidade de todos nós. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Iniciamos nossas considerações afirmando que estamos aprofundando as análises e 

buscando estabelecer um diálogo teórico com as narrativas. Por agora, consideramos que as 

narrativas (auto)biográficas nos auxiliam a conhecer melhor os graduandos, suas histórias de 

vida na escolarização básica e os trajetos que os conduziram à universidade. Para além disso, 

esta pesquisa nos faz refletir sobre os desafios, dificuldades e perspectivas dos estudantes 

público-alvo da Educação Especial da UFERSA. As narrativas nos dão pistas para pensar 

melhor o ensino na universidade, a partir da produção de materiais acessíveis, metodologias 

inclusivas e, principalmente, a criação de espaços de escutas pedagógicas. 
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A SOCIALIZAÇÃO DO COTIDIANO DE DUAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL, EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO 
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RESUMO 

Sabemos que discutir sobre inclusão na sociedade em que vivemos tornou-se algo 

fundamental e essencial, haja vista o crescente número de pessoas com deficiência ocupando 

os mais diversos espaços sociais. Compreendendo a importância dessa discussão e 

destacando a importância do processo inclusivo não só nas escolas e universidades, mas na 

sociedade como um todo, o presente trabalho tem como objetivo descrever e analisar, a partir 

de entrevista narrativa, a perspectiva de duas pessoas com Deficiência Visual (DV) sobre o 

Centro de Apoio ao Deficiente Visual (CADV), de Mossoró RN. Para estruturar melhor nossa 

pesquisa nos fundamentamos em autores como: FREIRE (2017); SKLIAR (2010b); 

ARANHA (2004); BARTALOTTI (2010), dentre outros. Por meio do diálogo com esses 

sujeitos destacamos como o CADV os ajudou no processo educacional, bem como na vida 

social e cultural. Destacamos que o trabalho em tela é fruto de uma pesquisa feita durante a 

participação no Curso de Ledor oferecido pela Diretoria de Políticas e ações inclusivas – 

DAIN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. O curso nos 

proporcionou um contato maior com as pessoas com DV e nos permitiu conhecer melhor a 

realidade vivida por essas pessoas em nossa sociedade. Com base nas entrevistas coletadas, 

concluímos que, apesar de todo o avanço, as pessoas com deficiência visual ainda encontram 

muitas barreiras para ingressar na escola regular e nas Universidades, por falta de 

investimento, ou pessoas qualificadas ao seu atendimento. Buscamos a partir dos dados 

coletados vislumbrar pedagogicamente formas de proporcionar a inclusão dessas pessoas, 

destacando principalmente suas potencialidades. 

 

Palavras-chave: Educação. Deficiência Visual. Barreiras. Inclusão. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Inclusiva está cada vez mais abrangente nas Escolas e Universidades, 

fazendo com que as pessoas com deficiência ou algum tipo de necessidade especial sejam 

respeitadas em seus direitos e deveres, e possam se adaptar ao seu cotidiano familiar e social, 

com mais facilidade, autonomia, respeitando e permitindo que esses sujeitos sejam 

protagonistas de suas histórias de vida. 

Ao longo da história muitas conquistas foram sendo compartilhadas e as pessoas com 

deficiência foram tomando espaço na sociedade, com isso mudando a visão das pessoas que, 

antes as viam como seres incapazes, ou seja, eram deixados a margem da sociedade, presos em 

suas casas e impossibilitados de dar sua contribuição ao mundo. 

Vale destacar que por meio dessas lutas foram obtidas muitas conquistas, dentre estas 

destacamos a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com seu Art. 205º e 

                                                           
5 Aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN). E-mail: carolreboucas25@gmail.com 
6 Especialista em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA), docente da Escola Estadual Professor José Nogueira. E-mail: sheilacandida1@hotmail.com. 
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inciso I do Art. 206º, com o texto: Art. 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. Inciso I do Art. 206º. Igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; A criação da Lei Nº 9.394 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). A referida lei em seu Art. 4º, inciso III, traz o seguinte texto: atendimento 

educacional especializado 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. Com isso fundamenta o 

atendimento às pessoas com necessidades especiais, apontando o direito deles à educação, 

preferencialmente dentro do sistema regular de ensino, livrando-os da exclusão das salas 

especiais. A partir dessa lei, as pessoas com deficiência começaram a frequentar Escolas e 

Universidades; as famílias também começaram a cobrar mais o direito dessas pessoas e a 

acompanhar mais de perto como o processo de inclusão acontecia nas instituições de ensino. 

Mesmo com as conquistas o número de profissionais capacitados para o atendimento 

especializado é inferior à demanda trazida pela sociedade, exigindo assim mais qualificação e 

formação docente. Com a diversidade de necessidades dentro do espaço escolar, são inúmeros 

os desafios que precisam ser vencidos diariamente. Cada aluno apresenta uma personalidade e 

experiências de vida diferentes, sendo assim, é preciso desenvolver técnicas e estratégias para 

aprender a lidar com tal diversidade, oferecendo o melhor aprendizado para todos os alunos. 

A formação continuada de professores vem acender, um desenvolvimento de 

habilidades para melhorar o processo de ensino-aprendizagem que ocorre dentro da instituição 

de ensino a cada dia. Nossa maior motivação para a escrita desse trabalho surgiu pela 

necessidade de conhecermos melhor a Deficiência Visual, bem como saber as limitações, 

avanços e direitos que esses sujeitos acalcaram por meio de sua luta histórica dentro da 

sociedade. O curso de Ledor foi um despertar para nossa pesquisa e nos proporcionou um 

conhecimento mais amplo sobre a DV, permitindo-nos um cotato mais direto com essas 

pessoas. 

O trabalho em tela tem como objetivo descrever e analisar, a partir de entrevista 

narrativa, a perspectiva de duas pessoas com Deficiência Visual (DV) sobre o Centro de Apoio 

ao Deficiente Visual (CADV), de Mossoró RN. Por meio do diálogo com esses sujeitos 

destacamos como o CADV os ajudou no processo educacional, bem como na vida social e 

cultural. 

 
O COTIDIANO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL E SEU OLHAR SOBRE A 

EDUCAÇÃO 

 
Em Mossoró no ano de 2002 foi criado o Centro de Apoio ao Deficiente Visual (CADV), 

que acolheu e instruiu as pessoas com deficiência visual a partir de então. Para o 

desenvolvimento do nosso trabalho buscamos em primeiro lugar conhecer o centro e saber 

como ele funciona, quais são os atendimentos oferecidos, o horário de funcionamento. Segue 

Quadro 1 com as modalidades de atendimento: 

 
Quandro 1 - Modalidades de atendimento do CADV - Mossoró-RN 

 

MODALIDADES DE ATENDIMENTO ATIVIDADE 
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ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE MO - favorece a independência, autoconfiança e a 

integração social das pessoas com deficiência visual, 

por meio da aprendizagem de técnicas que lhes 

possibilitem a locomoção independente. 

SISTEMA BRAILLE código universal de leitura tátil e escrita usada por 

pessoas cegas, inventado na França por Louis 

Braille, um jovem cego. É composto de 06(seis) 

pontos em relevo que resultam em 63(sessenta e 

três) combinações. 

ATIVIDADE DA VIDA AUTÔNOMA AVA - é o conjunto de atividades que visa o 

desenvolvimento pessoal e social nos múltiplos 

afazeres do cotidiano, tendo em vista a 

independência, autonomia e convivência social do 

educando com deficiência visual. 

TÉCNICAS E USO DO SOROBAN Visa proporcionar o aprendizado de operações 

matemáticas por meio de um instrumento de 

procedência japonesa adaptado para o uso de 

pessoas com deficiência visual. 

ESCRITA CURSIVA é um método utilizado pela pessoa cega para 

escrever seu nome de próprio punho (assinatura). 

SUPORTE PEDAGÓGICO Atendimento referente à leitura de textos/livros por 

parte do professor/ledor para tornar acessíveis os 

conteúdos para os educandos com deficiência 

visual, bem como, confecção ou adaptação de 

recursos didáticos; transcrições de textos /livros; 

visitas às escolas para dar orientações acerca do 

atendimento e necessidades dos alunos com 

deficiências visuais matriculadas ali. 

INTERVENÇÃO PRECOCE Atendimento que consiste de orientações aos pais, 

visando promover o desenvolvimento psicomotor, 

sensorial, afetivo e social da criança com 

deficiência visual, possibilitando sua atuação no 

meio. 
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MEC DAISY – LIVRO ACESSÍVEL Utilização do MECDAISY – ferramenta que 

possibilita a disponibilização de serviços e ou 

recursos de acessibilidade e estratégias que 

eliminem as barreiras para sua plena participação na 

sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem, 

conforme diretrizes operacionais do AEE, resolução 

nº 04, de outubro de 2009. 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES • Estudos temáticos inclusivos; 

• Oficinas (braille, soroban, escrita cursiva); 

• Visitas sistemáticas às escolas regulares, 

com o intuito de colaborar na condução do 

processo ensino/aprendizagem na sala de 

aula; 

Fonte: CADV – Mossoró-RN, quadro organizado pela autora. 

 

Para tanto marcamos uma visita no dia 13 de outubro de 2014 ao CADV, o Diretor João 

Zacarias de Sousa Neto nos recebeu e nos apresentou o espaço e os profissionais que estavam 

no momento, explicando que éramos alunas do Curso de Ledor da UERN e que estávamos 

objetivando entrevistar dois alunos, um com cegueira e outro com baixa visão, do centro. Na 

oportunidade nos inteiramos acerca dos trabalhos desenvolvidos na instituição, como explica o 

Quadro 1 e ouvimos os autores envolvidos nesse processo, que são os profissionais 

especializados e capacitados para o atendimento dos alunos. 

A partir do conhecimento adquirido no Curso de Ledor da UERN, como funciona a 

forma de ler do ledor para o deficiente visual, como “ler” o mundo para uma pessoa que nunca 

viu ou que já tem a deficiência a bastante tempo e não lembra mais como são, as discussões 

sobre a vida sociocultural e educacional, podemos ver como nos mostra Bartalotti (2010, p. 7) 

“A busca da inclusão social tornou-se, atualmente, um tema central nas discussões em vários 

âmbitos da sociedade”. A partir dessas discussões teóricas e das experiências que vimos em 

sala de aula, com uma pessoa com baixa visão, nos foi lançado o desafio de desenvolver essa 

pesquisa, fato que nos proporcionou um maior conhecimento sobre como é feita a inclusão e 

especialmente sobre a Deficiência Visual, seus desafios, suas dificuldades e acima de tudo, a 

sua forma de superação. 

Com a visita ao CADV, conhecemos alguns instrumentos com o sorobã ou ábaco, 

voltado para o ensino de Matemática; o reglete e punção que são instrumentos utilizados para 

a escrita em braille. Com as entrevistas narrativas dos alunos produzidas a partir de gravação e 

os dados colhidos durante a visita, passamos ao momento de escuta. Na oportunidade 

entrevistamos duas pessoas, um cego e um baixa visão. Um dos nossos entrevistados é a pessoa 

de João Marciliano Meira Barbosa7 de 24 anos, mais conhecido como “Joãozinho” (pessoa com 

cegueira) e Ligiane Castro dos Santos8 de 25 anos (pessoa com baixa visão), ambos frequentam 

o CADV e, têm todo o suporte de acordo com o Quadro 1, necessário a sua inclusão social, 

educacional e cultural. 

Iniciamos nossa entrevista nos apresentando e informando que somos alunas da primeira 

turma do Curso de Ledor, oferecido a partir de uma iniciativa da Diretoria de Políticas e Ações 

                                                           
7 A utilização do nome foi autorizada pelo participante. 
8 A utilização do nome foi autorizada pelo participante. 
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Inclusivas – DAIN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, e que 

pretendíamos conhecer o cotidiano de uma pessoa com Deficiência Visual (DV), saber acerca 

de suas limitações, possibilidades, bem como compreender um pouco a trajetória de vida 

enfrentada por eles.  

A primeira pergunta foi: em que o Centro de Apoio ao Deficiente Visual (CADV) 

contribui para o crescimento sociocultural e educacional? 

 
Contribui em tudo. Porque quando chegou ao fim da segregação, há dez 

anos, para que os alunos com deficiência visual fossem para a escola 

regular, o centro de apoio foi importante, pois, as escolas, a conjuntura 

educacional não estava preparada para receber as pessoas com DV. Então 

o centro de apoio deu todo o suporte em relação à leitura, à mobilidade. Ela 

contribuiu, contribui e vai contribuir sempre, pois o objetivo do centro é dar 

uma qualidade de vida às pessoas com DV. Ele deixa o cidadão preparado 

para as circunstâncias da vida. Aqui tem todo esse suporte. Na área da 

informática, a tecnologia está chegando com esse suporte também. Para as 

pessoas com DV o centro é um alicerce de suportes. (Entrevista com João 

Marciliano Meira Barbosa, no CADV, Mossoró/RN, dia 13/10/2014). 

 

Tenho todo o suporte no CADV. Porque assim, estudo na escola regular, 

que não tem esse suporte. No caso eu pego o material da minha amiga todos 

os dias, trago para o CAVD e o transcritor transcreve todo o material para 

mim e eu estudo por ele. Então aqui eu tenho todo esse suporte na leitura, 

no material escolar, na escrita. Eu chego aqui de quase uma hora da tarde e 

tem sempre alguém que nos acompanha em meus estudos. (Entrevista com 

Ligiane Castro dos Santos, no CADV, Mossoró/RN, dia 13/10/2014). 

 
Como foi dito pelos alunos do CADV, que estudam em escolas regulares, o suporte 

para todo o aprendizado é feito no centro, pois na escola, ainda não há a capacitação dos 

profissionais para a educação completa desses alunos. Nas Instituições de Educação 

Especializada, existe o AEE - Atendimento Educacional Especializado, que faz parte da 

proposta pedagógica, envolvendo a participação da família e articulando-se às demais 

políticas públicas, o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a 

educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Com 

este Decreto as pessoas com deficiência visual passam a obter todo o suporte para o seu 

aprendizado educacional, de mobilidade e social, no CADV, encontrando também pessoas 

capacitadas, que os auxiliem nos seus aprendizados de forma carinhosa, atenciosa, 

compreensiva e com amor ao que faz. Segundo Freire (2017, p. 26); 
 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender, 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 

gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se 

de mãos dadas com a decência e com a seriedade. 

 

Dessa forma é de grande relevância que os profissionais que trabalham com a educação 

inclusiva, aprendam a aprender também com seus alunos, como explica Paulo Freire. Estejam 

sempre em capacitação, para desenvolverem um atendimento sempre atualizado, com novas 

práticas de atendimento e com novas tecnologias, que colaborem com o bom aprendizado dos 

alunos e para que esses alunos acompanhem os outros alunos. Dando continuidade a entrevista, 

fomos para a segunda pergunta: Quais equipamentos a instituição disponibiliza para o DV, às 

tecnologias assistivas. 
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A questão da computação, os computadores que têm softwares, ele nos dá a 

permissão de ter acesso à internet, a digitar; a lupa que é para quem tem baixa 

visão tem uma letra ampliada para ler. São equipamentos importantes para o 

desenvolvimento social do deficiente visual. No caso do braille não é a 

questão tecnológica é a questão alfabética das pessoas cegas, serve para as 

pessoas cegas de guia. Nós temos o professor ledor que é o ponto forte do 

centro. Pois o professor de sala de aula quando ele está lá, com seus alunos, 

ele explica para todos da sala, ele não vai ter a preocupação de cuidar só de 

um aluno, não é nem porque ele não queira, é o tempo. Aqui é quem prepara 

o aluno. O apoio maior é aqui. (Entrevista com João Marciliano Meira 

Barbosa, no CADV, Mossoró/RN, dia 13/10/2014). 

 
Vou falar mais sobre o que eu necessito o que eu conheço. Como sou portadora 

de baixa visão a tecnologia assistiva em questão é a lupa. É um instrumento 

ao qual auxilia na leitura do meu material, serve para ampliar a letra de forma 

que possa ficar legível para mim. (Entrevista com Ligiane Castro dos 

Santos, no CADV, Mossoró/RN, dia 13/10/2014). 

 

 
No CADV, os alunos encontram todo apoio necessário, tanto pedagógico como 

psicológico para seu aprendizado. Pois nas escolas regulares, ainda não há esse atendimento 

especializado, não há os equipamentos necessários para que esse aluno tenha um 

acompanhamento completo dentro da instituição regular de ensino. 

Em 16 de novembro de 2006, foi instituído pela Portaria nº 142, o Comitê de Ajudas 

Técnicas (CAT), estabelecido pelo Decreto nº 5.296/2004 no âmbito da Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidência da República, na perspectiva de ao mesmo tempo aperfeiçoar, 

dar transparência e legitimidade ao desenvolvimento da Tecnologia Assistiva no Brasil. Ajudas 

Técnicas é o termo anteriormente utilizado para o que hoje se convencionou designar 

Tecnologia Assistiva (Brasil, 2009, p. 9). O Comitê de Ajudas Técnicas (Brasil, 2009, p. 9) 

propõe o seguinte conceito para a tecnologia assistiva: 

 
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 pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 

vida e inclusão social 

 

Segundo BRASIL a Tecnologia Assistiva “é um conceito muito mais amplo, um 

elemento chave para a promoção dos Direitos Humanos, pelo qual as pessoas com deficiência 

têm a oportunidade de alcançarem sua autonomia e independência em todos os aspectos de suas 

vidas.” Quebrando barreiras das diferenças e dificuldades enfrentadas diariamente por pessoas 

deficientes e nas suas mais variadas deficiências. Pois a inclusão é muito mais amplo que 

ensinar a ler e escrever. 

A terceira pergunta foi sobre a mobilidade urbana: qual a instrução que o Centro 

oferece? 

 
É a aula de orientação e mobilidade. É o seguinte: o deficiente quer 

aprender a andar de bengala, aí ele vai ter todo aquele trabalho de conduzir 
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a bengala, trabalho de varredura no chão, então a aula vai desenvolver todas 

essas contribuições. Aí com o tempo, é que a gente aprende o alicerce da 

coisa, desenvolvendo na prática. Sou repórter da difusora e ando na rua 

normalmente. (Entrevista com João Marciliano Meira Barbosa, no CADV, 

Mossoró/RN, dia 13/10/2014). 

 
Para o deficiente de baixa visão ele orienta as cores, a questão do piso tátil, 

como pegar um ônibus. No meu caso, não necessito de aula de mobilidade. 

Mas por exemplo: quando a gente não consegue ver qual o destino do 

ônibus, a gente pergunta pra onde ele vai. Enxergo melhor pra perto. 

(Entrevista com Ligiane Castro dos Santos, no CADV, Mossoró/RN, dia 

13/10/2014). 

 
A aula de orientação e mobilidade é essencial para a independência do deficiente, pois, 

ele aprenderá a se locomover e perderá o medo de sair sozinho, tornado-se livre para ir e vir 

sem depender de ninguém. Pois como comentou Ligiane Castro dos Santos, um de nossos 

entrevistados, sua mãe não a deixava sair de casa sozinha, não ia a escola, pois sua família a 

superprotegia e após conhecer o Centro, tudo mudou, com a aula de orientação e mobilidade, 

embora sua família ainda tenha um excesso de cuidado. 

Temos que ressaltar que é muito difícil para uma pessoa com Deficiência Visual se 

locomover, pois, a acessibilidade a sua mobilidade ainda é muito precária, e muitas instituições 

não respeitam as normas estabelecidas pela ABNT. Existem dois tipos de piso tátil: piso tátil 

de alerta e piso tátil direcional. O piso tátil de alerta é conhecido popularmente como “piso de 

bolinha”, que como o próprio nome já diz, serve para alertar de algum perigo. A função do piso 

tátil direcional é direcionar e orientar o trajeto. 

A quarta pergunta foi como o Deficiente Visual ficou sabendo da instituição e quem o 

ajudava antes para se movimentar nas ruas? 

 
Quando criança a família dá aquele apoio exagerado, mas a minha mãe ficou 

sabendo logo que essa escola abriria. Cheguei aqui no ano 1996, há 18 anos. 

Sempre fui bem desenrolado, sempre sai para os lugares, claro que com 

aquele cuidado, mas saia. Fui uma criança que tive acesso a tudo, como uma 

criança normal. Sou cego de nascença. Os primeiros passos são dentro do 

CADV, depois a gente sai para as ruas. O deficiente vai dizer qual a 

prioridade que ele tem, por exemplo, o caminho de casa para o CADV e 

vice-versa, para que possa ir para o CADV, sem ajuda. (Entrevista com 

João Marciliano Meira Barbosa, no CADV, Mossoró/RN, dia 13/10/2014). 

 

Cheguei aqui aos 22 anos. Porque assim, logo pequena sabia que tinha 

alguma doença na minha visão, porém, ninguém sabia o que eu tinha. Nasci 

com a deficiência e foi se agravando. Descobri o centro aos 22 anos de idade 

que, foi o período onde descobri que não tinha mais jeito. Não tenho a 

liberdade de sair para todos os lugares, minhas saídas são de casa pra escola 

e pra cá no CADV. (Entrevista com Ligiane Castro dos Santos, no CADV, 

Mossoró/RN, dia 13/10/2014). 

 

Os dois entrevistados enfatizaram a superproteção da família, Joãozinho teve mais apoio 

e incentivo no seu desenvolvimento, na mobilidade, na busca pela sua independência, mas 

Ligiane não, somente aos 22 anos conheceu o CADV, onde descobriu que o seu problema no 

olho não teria mais jeito, sua família superprotegia demais, talvez com receio de que ela não 

tivesse condições de ser independente. A dificuldade que a família encontra para inserir o 

Deficiente Visual socialmente é muito grande, pois a sociedade impõe regras e muitas vezes as 
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pessoas não se importam com a situação do Deficiente Visual nas ruas. E, na maioria das vezes, 

a família acaba que superprotegendo, tratando como “coitados”, o deficiente. Segundo Aranha 

(2004, p. 07): 

 
Faz-se necessário que a família construa conhecimentos sobre as 

necessidades especiais de seus filhos, bem como desenvolva competências 

de gerenciamento do conjunto dessas necessidades e potencialidades. É 

importante que os profissionais desenvolvam relações interpessoais 

saudáveis e respeitosas, garantindo-se assim maior eficiência no alcance de 

seus objetivos. 

 
Dessa forma compreendemos que a família e a sociedade como um todo, precisa 

conhecer mais sobre inclusão e aprender a respeitar o outro na sua limitação e mais que isso, 

que consiga ver suas potencialidades, pois só assim conseguiremos alguma mudança no modo 

de agir das pessoas. Assim, compartilhamos do pensamento de Bartalotti (2010, p. 48) quando 

nos fala; 

 
Estou convencida de que essa mudança se dará por dois caminhos básicos 

e intimamente relacionados: convivência e conhecimento. É preciso estar 

junto para que se possa construir um sentimento de empatia, de 

solidariedade e, principalmente, de respeito pelo outro; é preciso partilhar 

espaços e ações para que se possam entender as particularidades de cada ser 

humano, e tomar a diversidade como arte integrante da vida humana e, 

especificamente, da vida em sociedade. 

 

Até aqui já conseguimos compreender melhor a vida dessas pessoas e seus anseios, 

percebemos o quanto o CADV tem ajudado na vida desses sujeitos e o quanto tem feito a 

diferença na sociedade, buscando e lutando para que a inclusão seja efetivamente vivenciada 

em todos os âmbitos socais, haja vista a busca constante por compreender o outro e inseri-lo na 

sociedade, fazendo-o protagonista de suas ações. Sabemos que falar sobre inclusão sobre as 

diferenças se faz necessário na sociedade atual e como bem nos mostra Skliar; (2010b, p. 5) . 

 
(...) Falar da diferença provoca, ao mesmo tempo, uma problematização 

sobre a oposição entre a normalidade e a anormalidade e, inclusive, a 

problematização da própria normalidade, do quotidiano. 

 

Para finalizar nossa entrevista fizemos a quinta pergunta: em relação ao ledor, qual a 

nota você daria a ele de zero a dez? 

 
A minha nota é 10. Os ledores aqui são pessoas que têm amor a sua profissão, 

então de nenhuma forma ele nos prejudica. Já fui prejudicado em um concurso 

e na época não entrei na justiça, até hoje estou sendo prejudicado, pois eu já 

deveria ter sido chamado. (Entrevista com João Marciliano Meira Barbosa, no 

CADV, Mossoró/RN, dia 13/10/2014). 

 

A minha nota é 1.000. Eles são excelentes, me ajudam bastante na vida 

acadêmica. Sem eles não teria como desenvolver o meu rendimento escolar. 

(Entrevista com Ligiane Castro dos Santos, no CADV, Mossoró/RN, dia 

13/10/2014). 
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A Proposta Pedagógica do CADV, tem por base: contribuir para formação de cidadãos 

ativos, autônomos, capazes de analisar criticamente a realidade em que vivem e de resolver 

situações-problemas advindos do cotidiano de cada um. O ledor do CADV é aquele que lê em 

voz alta para o outro, neste caso, para as pessoas com Deficiência Visual. Nesse processo é 

preciso que observemos outras questões, tais como velocidade, tempo, dicção, altura da voz, 

tonalidade das palavras. O principal papel do ledor é servir como elo entre dois mundos, 

adaptando informação de um para ser compreendido em outro, em um processo amplo e de via 

dupla. É válido salientar que há uma diferença entre o ledor e o leitor. A função do ledor é 

apenas ler, sem nenhuma interpretação, no caso do leitor ele vai ler e também interpretar. 

Segundo alguns dicionários, o ledor é aquele que tem o hábito de ler. Por isso, esta palavra 

“ledor” é sinônimo de “leitor”. 

Contudo, quando nos referimos à atuação do profissional Ledor dentro das instituições 

educacionais, devemos observar suas atribuições, respeitando a capacidade do outro de se 

expressar e demonstrar seus conhecimentos. O ledor deve agir com ética e compreender bem 

seu limite enquanto profissional, buscando assim, respeitar o espaço do outro e agir com 

integralidade em suas ações. 

Diante de todo o exposto nesse trabalho podemos perceber que muito já foi feito acerca 

da inclusão escolar e social das pessoas com DV, porém ainda há muito o que fazer, muitas 

barreiras precisam ser quebradas e dismitificadas, assim, e a luta pela inclusão não cessa, e nós 

educadores somos essenciais nessa construção e discussão dentro da nossa sociedade. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Embora a Educação Inclusiva esteja bastante divulgada e ensinada, a vida social, 

educacional e cultural das pessoas com deficiência ainda é bastante crítica, pois, mesmo com o 

piso tátil, com a audiodescrição, com a capacitação dos professores e gestores para lidar com 

esses sujeitos, ainda encontramos muitos entraves e barreiras que precisam ser derrubadas dia 

a dia. 

Essa dificuldade se dá na maioria das vezes pela falta de recursos públicos, de 

capacitação, do preconceito, da falta de humanidade para com os diferentes. Nesse contexto a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN está inovando e criando aberturas 

para que o espaço da universidade esteja condizente a atender as pessoas com algum tipo de 

limitação ou necessidades especiais, levantando sempre essas discussões e buscando fazer um 

trabalho efetivo de mudança, tanto física como atitudinal, trabalhando sempre junto ao corpo 

docente, bem como com toda comunidade acadêmica. Elaborando e disponibilizando Cursos 

de Ledor; Libras, nos níveis I, II, III, Intérprete de Libras e Orientação e Mobilidade, na 

modalidade de extensão, possibilitando assim um maior conhecimento tanto para a comunidade 

acadêmica, como para a comunidade externa. 

Dessa forma, nossa pesquisa buscou além de ampliar nosso conhecimento, ouvir as 

pessoas com Deficiência Visual e levantar discussões pertinentes quanto a inclusão social e 

educacional dessas pessoas, como por exemplo: será que o acompanhamento que é feito na 

escola regular, realmente inclui o aluno especial? Na formação acadêmica, com as disciplinas 

obrigatórias de educação inclusiva, são suficientes para desenvolver um profissional preparado 

para o atendimento aos alunos especiais? Como é feito o acompanhamento em sala de aula do 

aluno com deficiência visual? As escolas regulares estão realmente prontas para receber os 

alunos com deficiências diversas? Essas são questões pertinentes que devem ser resolvidas para 

que os alunos especiais sejam realmente incluídos e que acompanhem as aulas de forma 

adequada, para que aprendam como todos os outros. 
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RESUMO 

A presente pesquisa propõe-se a investigar as dificuldades enfrentadas pelos docentes diante de 

uma educação na e para as diferenças. Partimos do pressuposto do que é uma educação inclusiva 

e como esta é uma conquista recente no âmbito educacional e social. De forma mais específica, 

discorreremos sobre os significados da sexualidade e da diversidade de gênero para, em 

seguida, refletirmos sobre as barreiras enfrentadas pelos educadores à frente de educação 

inclusiva na perspectiva da sexualidade e das relações de gênero e, por fim, repensarmos o 

ensino. Optamos pela pesquisa bibliográfica de caráter indutivo, fundamentamos nossa 

pesquisa em CASTRO e MATTOS (2013), MARQUES e CAVALIERE, (2013), LOURO 

(2000), (RODRIGUES (2013).  Além disso, acrescenta-se que a presente pesquisa justifica-se 

por possibilitar os discentes de licenciaturas e professores a compreenderem a importância de 

uma educação que aborde temáticas tão necessárias para vida em sociedade, pois a escola sendo 

uma relevante instância formadora do sujeito em sua integralidade precisa libertar os indivíduos 

dessas ideologias que por muito tempo perpetuaram a visão de que o diferente deveria ser 

separado e não incluído, e quais lugares e comportamentos essas pessoas poderiam ocupar e 

realizar respectivamente. Dessa maneira, esperamos que as reflexões sobre a educação inclusiva 

possam ajudar o docente a repensar suas práticas realizadas em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Sexualidade. Gênero. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema nos remete a uma complexidade de termos e definições, que nos faz pensar numa 

prática docente para a inclusão, por sabermos que mesmo que as questões de sexualidade e 

gênero sejam interdisciplinares, o ensino destes se tornam uma tarefa difícil de ser aplicada, 

mas que se faz necessária. Nos guiando pensar a importância da prática docente para debater 

sobre essa temática, que é de extrema importância que o profissional de educação esteja 

qualificado para debater sobre as diferenças em sala de aula, tornando essencial que durante a 

sua formação sejam discutidas e estudadas as diversas diferenças sociais, e levando a reflexão 

de como as práticas pedagógicas ajudariam para possibilitar a inclusão e o respeito ás 

diferenças. 

 O trabalho para o reconhecimento do eu e da comunidade, como partes de um processo, 

como Paulo Freire define em um de seus escritos “somos seres inacabados”, assim podemos 
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dizer que não um indivíduo superior a outro, dessa forma  não devemos julgar o outro por 

questões de raça, etnia ou a essência do outro, pois estamos em continuidade. Propormos então 

definirmos sexualidade como as formas diversas de viver os anseios e desejos, o gênero que 

não se restringe a homem e mulher, mas a escolha de viver as masculinidades e feminilidades, 

pensando em como essas relações ocorrem e como inclui-las em um trabalho pedagógico 

voltado para diminuir as desigualdades e rótulos advindos de um processo histórico das 

sociedades. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA DA SEXUALIDADE E DAS 

RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

A educação inclusiva está voltada para todos, é uma educação para a cidadania, onde 

não há preconceitos, as diferenças são valorizadas e respeitadas, é uma educação livre. Pode-se 

dizer que a chave da educação inclusiva é a valorização das diferenças oferecida por essa 

educação, que se faz necessária no âmbito escolar, dando aos alunos o direito de fazerem parte 

da escola comum. Sendo a educação inclusiva um caminho para novas oportunidades e 

descobrimentos, que engloba todos os elementos. É necessário ressaltar a inclusão escolar na 

perspectiva da sexualidade e das relações de gênero.  

A educação inclusiva em prol dos Direitos Humanos e da oportunidade educacional para 

todos, ganha forças a partir da década de 1990 com a Declaração de Salamanca (1994), onde 

no documento torna-se indubitável que todas as crianças devem ter uma educação de qualidade, 

independente de alguma deficiência e/ou transtorno emocional, todas tem o direito de 

aprenderem juntas. A Declaração faz uso do termo inclusão não só para abranger o caso de 

crianças com alguma deficiência, mas também engloba todos os jovens, adultos e crianças que 

se encontram em algum tipo de exclusão educacional, o que torna a problematização sobre a 

sexualidade e as relações de gênero importantes no contexto escolar.  

A declaração de Salamanca sendo um dos principais documentos mundiais que prioriza 

a inclusão social, é também considerada inovadora, pois ela 

 

[…] proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação especial 

dentro da estrutura de “educação para todos” firmada em 1990 (…) promoveu 

uma plataforma que afirma o princípio e a discussão da prática de garantia da 

inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais nestas 

iniciativas e a tomada de seus lugares de direito numa sociedade de 

aprendizagem. (DECLARAÇÃO, 1994) 

 

 

A educação está presente na Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 3º, esclarece: 

“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: […]  IV – Promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (BRASIL, 1996). Diante do contexto brasileiro, através da LDB, faz-se uma 

busca para uma solução e uma possível eliminação das desigualdades na perspectiva dos 

direitos humanos e um tratamento igualitário. Vale ressaltar também os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs (2001), que está presente no campo da educação, tem por 

finalidade nortear os currículos de ensino no fundamental e médio no Brasil.  

   Na atualidade, a questão da sexualidade e as relações de gênero estão 

constantemente se propagando e ganhando voz, nas escolas esse tema é trazido e debatido entre 

os alunos e professores, levando em consideração que no âmbito escolar não se aprende apenas 

conteúdos escolares, mas todo um contexto onde pode envolver a vida social dos alunos, 

experiências de vida e aprendizados que se dão fora da escola, pois a escola também é um lugar 
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de construção de valores, crenças, hábitos e formas de pensar que, através de certas 

informações, suas influências podem ser positivas ou negativas, dependendo de como se é 

abordado e tratado determinado assunto. 

 Contudo, ainda no contexto escolar, enquanto uma instituição socializadora, as 

identidades foram denominadas ao decorrer dos anos, sendo elas classificadas e tendo seu papel, 

como não tão importantes assim, diante disso os indivíduos foram marcados pelas diferenças 

que os regiam. Com um ensino centrado, focado somente no ensino dos saberes escolares, e na 

formação de cada ser que ali se faz presente, a escola foi contribuindo para que as diferenças 

fossem se perpetuando e as desigualdades se legitimando de tal forma que acabava por 

estabelecer um ponto que vai de uma posição inferior para uma superior, numa escala de 

hierarquia entre os indivíduos.  

 A exclusão também se fez presente na sexualidade e nas relações de gênero, 

quando a heterossexualidade foi marcada como regra, e o papel do homem e da mulher foram 

delimitados na sociedade. A partir desse estudo, compreende-se que a sexualidade assim como 

as relações de gêneros são construídas socialmente através das experiências vividas por cada 

individuo, são temáticas que precisam ser debatidas, questionadas e problematizadas para que 

ocorra um entendimento sobre essa temática que cada vez mais é trazida para as escolas, com 

o intuito de desmistificar suas relações e significados.  

 

SEXUALIDADE E DAS RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

Quantas vezes não nos deparamos com frases e pré-conceitos de como nos 

relacionarmos com as outras pessoas e até mesmo de se comportarmos em determinadas 

situações? Como por exemplo, “isto não é modos de menina se sentar”, “menino não pode 

brincar com bonecas”, “homem não chora”, “mulher é para cuidar da casa” e “menino veste 

azul e menina veste rosa”, são ideias preconcebidas que perpassam os diversos campos da 

sociedade e Castro e Matos  nos faz refletir sobre essa ideia, ao dizer que quando o sujeito nasce 

tudo para ele está construído, é algo naturalizado e comum para todos, ou seja,  

 

Quando uma criança nasce, os familiares e a sociedade investem sobre ela a 

partir de valores e normas de que dispõem: se nascer com “pênis”, é provável 

que ensinem a essa criança a ser um menino, dando-lhe roupas azuis, 

incentivando-o a brincar com carrinhos e jogar bola. Mas esses ensinamentos 

também agiriam dizendo o que esse menino não deveria fazer: não vestir rosa, 

não brincar com bonecas, não se interessar por atividades consideradas 

femininas. (CASTRO E MATOS, 2013, p. 68 e 69) 

 

Essas ações foram socialmente construídas e tidas como normal, criou-se esse ideal de 

que ao nascer biologicamente com os órgãos reprodutores masculino ou feminino 

consequentemente a pessoas deve viver sua masculinidade ou feminilidade de acordo suas 

características biológicas, já que essas são naturais. Contrapondo essa concepção da 

naturalidade, COSTA (1992, p.145) elenca que, “não existe, na perspectiva psicanalítica, 

nenhuma sexualidade humana estável, dada, natural ou adequada a todos os sujeitos”. Por que 

cada ser humano possui sua visão de ser e de estar, tendo o poder de escolha sobre seu próprio 

corpo, considerando os tempos atuais. Assim é possível dizer que as pessoas tem seu modo 

particular de viver suas sexualidades, e que estas precisam ser respeitadas 

Então, inicialmente se faz necessário ampliar a visão de como nos enxergamos e como 

enxergamos o outro no mundo, refletindo que as questões de gênero e sexualidade são uma 

construção, e para enfatizar esta concepção, CASTRO e MATOS (2013, P. 70) nos traz a 

definição de sexualidade, que para eles o termo tende a estar no plural, “as sexualidades seriam 
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todas as formas como experimentamos e vivemos prazeres, desejos, fantasias, relacionamentos, 

além de crenças, valores, enunciados, artefatos, comportamentos vinculados ao sexo.” Desse 

modo é possível, nesta perspectiva que não haja uma forma universal de viver essas 

particularidades de ser e viver, mas que é possível que se moldem na relação direta ou indireta 

com o social, de modo que são tidas como uma construção, e para complementar Louro nos 

traz que: 

 

A sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, representações, 

símbolos, convenções... Processos profundamente culturais e plurais. Nessa 

perspectiva, nada há de exclusivamente "natural" nesse terreno, a começar 

pela própria concepção de corpo, ou mesmo de natureza. Através de processos 

culturais, definimos o que é — ou não — natural; produzimos e 

transformamos a natureza e a biologia e, consequentemente, as tornamos 

históricas. Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos gêneros — 

feminino ou masculino — nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma 

determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. As 

possibilidades da sexualidade — das formas de expressar os desejos e prazeres 

— também são sempre socialmente estabelecidas e codificadas. As 

identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e definidas por 

relações sociais, elas são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. 

(LOURO, 2000, p.6) 

 

A sexualidade é um termo complexo, que envolve várias esferas de como acontece as 

relações, porque acontecem, que há uma interdisciplinaridade, que envolvem sempre o social. 

Porém esses fatos não fogem da relação de poder, e dos estereótipos que se tem em uma 

determinada sociedade. Quando esta sociedade sugere que ser heterossexual é o normal e as 

outras formas de se relacionar fazem parte de uma anomalia, que precisa de correção, criando-

se assim relações de desigualdades e de preconceitos, que hierarquizam esses modo que as 

pessoas tem de viverem suas sexualidades, tendo essa relação de poder e exclusão uma sobre a 

outra. 

 E esta relação de poder é acentuada ao tratar de gênero que por um contexto histórico, 

houve uma hierarquização entre homens e mulheres, nas relações de trabalho, de escolarização, 

nas políticas, no âmbito social, entre outras características, que geraram estereótipos, que na 

atualidade se faz necessário descontruir. Inicialmente pelo seu conceito em que: 

 

Gêneros constituem-se em relação e não em oposição (masculino /feminino). 

[...] ser mulher e homem são categorias que se constroem juntas, como 

referência uma para outra: sabemos que somos mulheres porque não somos 

homens e vice-versa, mas não somos opostos; ao contrário: carregamos em 

nós marcas culturais do feminino e masculino. (CASTRO e MATOS, 2013, 

p. 70) 

 

Assim, existem uma diversidade de gênero, que não competem entre si, e que diz 

respeito às formas como representamos nossas sexualidades, individualidades. Com o 

desenvolvimento das sociedades modernas e seus movimentos sociais a exemplo o feminismo, 

houve novas modos de viver e de se relacionar com o mundo, adquirindo novas identidades de 

reconhecer o seu eu e o outro como também o eu com o outro(os) como partes de um processo, 

que se articulam sem estabelecer grau de competividade. Nesse caso é importante romper com 

rótulos, como bem declara CASTRO E MATOS cita em seu texto a seguinte frase de Simone 

de Beauvoir, “não se nasce mulher, torna-se mulher”, assim vive seus desejos e anseios da 

forma que lhe convém e não por que a sociedade diz que é normal. 
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BARREIRAS ENFRENTADAS PELOS DOCENTES DIANTE DA PERSPECTIVA DE 

EUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Ao que se sabe desde muito tempo, as sociedades de todo o mundo praticavam as mais 

diversas formas de segregação entre os indivíduos, até mesmo ao que refere ao saber e ao acesso 

deste. Quando um sujeito é excluído de algum elemento social, as condições de existência do 

homem na sociedade, em um dado período histórico, são refletidas. Desse modo tudo que fosse 

diferente dos padrões instituídos, era considerado como “desvio”, tal perspectiva se 

fundamentava na dualidade existente entre os aspectos tidos como normais e aqueles vistos 

como anormais, fazendo com que houvessem separações entre os que atendiam as exigências 

da sociedade e os que não atendiam. Porém, nas duas últimas décadas alguns países do ocidente 

começaram se questionar acerca da segregação existente entre algumas partes da população. 

 Logo, está havendo uma mudança na forma como as pessoas enxergam aqueles 

que se diferenciam dos padrões instituídos e legitimados pela sociedade, fazendo com que estas 

passem a reconhecer e respeitar às diferenças de cada sujeito. Tal alteração na mentalidade 

deseja atingir a igualdade de oportunidades para toda a população.  Essa nova percepção, atingi 

os âmbitos sociais e educacionais com a ideia de inclusão, prezando assim pela existência de 

uma sociedade mais igualitária e democrática, sem que haja algum tipo de preconceito ou 

segregação. Dessa forma, para que o aspecto da inclusão fosse instituído se fez necessário à 

construção de fundamentos que norteassem as relações de convivência entre as pessoas, dos 

quais passaram a orientar as ações governamentais e sociais. E na educação não foi diferente, 

fato este fez com que fossem criadas políticas de caráter educacional em âmbitos nacionais e 

internacionais.   

 Com a assinatura da “Declaração Mundial de Educação para Todos” 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, 1990), 

houve um relevante aumento em um curto espaço de tempo, nos índices de estudantes 

matriculados, em especial nas escolas públicas. Estes alunos e alunas eram oriundos dos mais 

variados segmentos ou grupos da sociedade, as salas de aula foram caracterizadas pela 

superlotação, com estudantes que apresentavam as mais variadas diferenças, fez com que a 

escola necessitasse de algumas medidas de emergência para a gestão desse novo cenário.   

Devido ao fato de que a percepção da inclusão ser algo novo no âmbito educacional e 

social, uma boa parte dos docentes sente certa dificuldade em colocar em prática essa escola 

inclusiva, pois estes em sua maioria tiveram suas formações fundamentadas em uma escola 

tradicional que se preocupava com o ensino homogêneo e não no ensino para as/nas diferenças. 

Desse modo os docentes acabam investindo em uma formação continuada com cursos e 

congressos referentes à questão da inclusão, porém na maioria desses casos o que ocorre é a 

continuidade da pedagogia tradicional, já que estes professores estão imbuídos das práticas e 

teorias que foram adquiridas nos processos de formação tradicionais, mas também estão imersas 

no próprio pensamento e na forma de ser, devido ao conjunto de valores e saberes, nos quais 

foram socialmente construídos e formados enquanto docentes. 

 

Para construir uma escola de todos e para todos é, portanto, também preciso 

ajudar na inclusão educativa e social dos alunos que têm particularidades e 

modos de aprendizagem diferentes das do modelo padrão esperado pela 

escola. Por vezes, esta precisa de refazer os seus objetivos e vencer a distância 

entre a linguagem das teorias pedagógicas inovadoras e revolucionárias e as 

práticas escolares muitas vezes conservadoras e antiquadas [...]. 

(RODRIGUES, 2013, p. 15). 
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Tendo em vista as perspectivas da escola enquanto instância socializadora dos 

indivíduos, e reprodutora dos elementos e ideologias que compõe a estrutura social, desse modo 

nota-se o quão difícil é trabalhar com as questões de sexualidade e diversidade de gêneros, 

como tema transcendental e fundamental para a construção do sujeito crítico e social estão 

rodeadas de tabus e preconceitos que acabam por limitar o trabalho do docente em sala de aula. 

Já que alguns desses preceitos moralistas contribuem para a formação de uma visão equivocada 

fundamentada no ideal sexista e heteronormativo, sendo assim atribuídos certos 

comportamentos diferenciados para meninos e meninas e quando estes não atendem à essas 

perspectivas acabam por sofrer com a segregação, ficando assim à margem. Dessa forma, tais 

fatos contribuem para que os alunos excluídos não tenham nenhum sentimento de 

pertencimento ao ambiente escolar, prejudicando assim o seu desempenho acadêmico e sua 

relação com os demais colegas. 

Dessa forma, MARQUES e CAVALIERE apresentam a seguinte perspectiva: 

 

O enfoque dado às diferenças, nos cursos onde o discurso é de marcação das 

diferenças, acaba por encaixar os sujeitos em uma série de características fixas 

que impedem ver a totalidade e riqueza que cada sujeito traz consigo. 

Ensinamos práticas que constituem a correção do desvio, a compensação do 

déficit. Formamos alunos-professores e alunas-professoras que se colocam no 

lugar do saber e do poder sobre o outro. (MARQUES e CAVALIERE, 2013, 

p. 28) 

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Para a construção desse artigo, a metodologia utilizada foi uma pesquisa 

bibliográfica qualitativa, na qual analisamos e interpretamos as informações que se 

encontravam nas literaturas e publicações científicas disponíveis em sites da internet, estas 

traziam elementos que se relacionavam a ideia da educação inclusiva diante das perspectivas 

de sexualidade e diversidade de gênero. Fundamentamos nossa pesquisa em CASTRO e 

MATTOS (2013), MARQUES e CAVALIERE, (2013), LOURO (2000), (RODRIGUES 

(2013) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse trabalho é importante, pois nos faz refletir sobre os métodos contemporâneos de 

ensino, sobre tudo, nas relações de gênero e sexualidade na escola e como podemos transformar 

- por meio do conhecimento e do respeito - uma educação inclusiva, que não trabalhe com a 

exclusão social e cultural, e sim, repensando um processo de ensino e aprendizagem onde que 

todos que fazem parte desse âmbito educacional se sintam abraçados por ele. 

Percebe-se que ainda existe uma visão concreta e enraizada nas ideologias 

conservadoras, no qual não há espaço para as questões de diversidades, de olhar como são e 

como lhe dar com assuntos ligados a ela. Essa visão conservadora constitui-se por meios das 

influencias ideológicas que vão sendo transmitidas através dos âmbitos que os indivíduos estão 

inseridos, seja na escola, na família, no trabalho. São as relações socias, históricas e culturais 

que de uma certa forma irá moldar os modos de pensar e agir dos sujeitos, já que eles não têm 

acesso as diversidades existentes na sociedade, e se tem acesso, essas diversidades são vistas 

como “coisas de outro mundo”, fora dos parâmetros corretos e aceitos. 

Essas relações que os indivíduos possuem com o meio, desde seu nascimento, vão 

construindo e constituindo o seu ser no mundo, que irá impor como se portar, como se vestir, 

como falar, como brincar e dentro outros atributos, já que a concepção de homem e mulher já 
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está engessada nos moldes tradicionais, assim, quando nasce com o sexo masculino já se tem 

uma visão formada de como aquele individuo deve ser em sociedade, sem os deixar se auto 

descobrirem e construir sua própria identidade, isso serve também para quem nasce do sexo 

feminino.  

Vê-se que existe uma imposição de valores já legitimados, os indivíduos tem que seguir 

esses valores postos pela a sociedade, onde já se prega o que pode e o que não pode fazer, visto 

que essas ideologias se fazem tão presentes e abrangentes na sociedade que faz com que o 

indivíduo que não segue esse padrão se ache estranho e diferente, em que de certo modo são 

excluídos por não se efetuarem parte da norma padrão de como deve exercer sua opção de 

gênero e de sexualidade.  

Levando-nos a questionar, como os indivíduos que não se encaixam nos conceitos 

concretos legitimados são de um certo modo excluídos da sociedade sem questionamentos? 

Esse fator é decorrente das práticas e dos discursos que legitimam a visão conservadora em 

relação ao gênero e a sexualidade, tratando aquilo que seja diferente dos seus ideais como algo 

que precisa ser “concertado” ou “abolido”, e esses discursos preconceituosos, intolerantes e 

discriminatórios são praticados nos lugares onde o sujeito possui mais contato direto, como  no 

grupo familiar e na escola, não levando a discussão sobre questões das diferenças de gênero e 

opções sexuais, tratando-as como assuntos que sejam inconvenientes e desapropriado para 

comentar, por questões culturais.  

Portanto, na escola é importante trabalhar com as diferenças, expô-las e mostrar aos 

alunos que não é algo de outro mundo, incentivando o respeito com a opção de gênero ou sexual 

do outro. Para isso se faz relevante que na formação docente, haja discussão e disciplinas que 

debatem sobre essa temática, os qualificando para saber lhe dar com assuntos que possam surgir 

em sala de aula, sempre com embasamento nos princípios de respeito e tolerância, para que 

assim, o sujeito possa governar seu próprio corpo sem opressão e constituindo sua própria 

identidade, visto que, a escola de uma certa maneira não só tem contato com o indivíduo mas 

também com sua família e pode ser transformadora. 
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RESUMO 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento que vem sendo realizada por meio do 

Pibic, com o objetivo de identificar as produções acadêmicas na área da Educação Especial no 

curso de Pedagogia do Campus de Assú/UERN no período de 2008 a 2018. Para a realização 

do estudo, buscamos uma discussão teórica acerca da Politica Nacional da Educação Especial 

na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). As discussões teóricas, tecidas neste 

estudo nos mostram que no Brasil a educação inclusiva como direito de todos é assegurada pela 

Constituição Federal de 1988, o que nos leva a compreender sobre a importância da oferta da 

Educação Especial como modalidade transversal da Educação Infantil ao Ensino Superior, 

conforme estabelecido pela PNEE (2008). A construção das informações vem ocorrendo por 

meio da pesquisa qualitativa, com uma análise sobre os trabalhos de conclusão de curso 

produzidos pelos estudantes do curso de Pedagogia. Para a produção das análises, a pesquisa 

está sendo debruçada sobre os seguintes elementos: tema, objetos de estudo, referencial teórico, 

tipo de pesquisa utilizada, resultados, compreensão do autor da monografia sobre inclusão e as 

contribuições do trabalho para a área da Educação Especial. O estudo vem apontando, que as 

produções acadêmicas na área da Educação Especial vêm possibilitando uma maior discussão 

sobre a oferta e o atendimento educacional da pessoa com deficiência na sala de aula de ensino 

regular. 

 

Palavras-chaves: Educação Especial. Inclusão. Produção acadêmica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa, ainda em andamento, como falado anteriormente, é fruto do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) que tem como área de pesquisa a inclusão 

e a educação especial. Já sabendo que a inclusão e a educação especial são assuntos bastante 

relevantes e que tem ganhado atenção em estudos e debates, surgiu a necessidade de buscarmos 

em nossa própria instituição materiais que falassem sobre essa temática a fim de identificar as 

produções acadêmicas existentes em nossa instituição. 

Antes de começar a explanar sobre o trabalho acreditamos ser de grande importância 

explicar um pouco a história da educação especial no Brasil, pois consideramos que os avanços 

que conseguimos na área é reflexo de décadas de lutas para que as pessoas com deficiências 

sejam de fato tratadas com respeito e equidade. Para isso, tomamos como base para nossa escrita 
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o artigo HISTÓRIA, DEFICIÊNCIA E EDUCAÇÃO ESPECIAL, da Doutora em Educação 

Arlete Aparecida Bertoldo Miranda. 

Explicando o histórico da educação especial a autora relaciona os avanços da área nos 

países europeus e norte-americanos com o que acontece no Brasil. Ao fazer isso é possível 

perceber que o atendimento educacional especial no Brasil irá ocorrer tardiamente. Como 

exemplo para a afirmação, Miranda (2003) diz que “A fase da negligência ou omissão, que 

pode ser observada em outros países até o século XVII, no Brasil pode ser estendida até o início 

da década de 50.”  

As pessoas com deficiência eram consideradas como ameaça, o diferente causava 

estranheza nos ditos normais, tanto que entre os séculos XVIII e XIX foram criadas instituições 

voltadas exclusivamente para essas pessoas, excluindo-as do convívio social, nesse momento 

no Brasil não se falava sobre institucionalização, permanecendo a falta de cuidados e 

desinteresse, pelo menos até o ano de 1854, por iniciativa do Império brasileiro a criação do 

“Instituto dos Meninos Cegos”, e do “Instituto dos Surdos-Mudos”, hoje conhecido como 

“Instituto Benjamin Constant” e “Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES”, 

respectivamente, ambos localizados no Rio de Janeiro – RJ. 

A pesar dos dois Institutos terem sido de extrema importância como primeiros passos 

para os avanços no campo da educação especial brasileira “abrindo espaço para a 

conscientização e a discussão sobre a sua educação” (MIRANDA, 2003), pode se considerar 

que não foi eficaz em relação ao alcance de pessoas atendidas. Miranda (2003) cita (Mazzota, 

1996) para dizer que “em 1872, com uma população de 15.848 cegos e 11.595 surdos, no país 

eram atendidos apenas 35 cegos e 17 surdos”, números que surpreendem à primeira vista e que 

mostram a precariedade no sistema de ensino da época. 

 
Assim, a Educação Especial se caracterizou por ações isoladas e o 

atendimento se referiu mais às deficiências visuais, auditivas e, em menor 

quantidade, às deficiências físicas. Podemos dizer que em relação à 

deficiência mental houve um silêncio quase absoluto. (MIRANDA, (2003). 

 

 Saltando para a década de 50 no Brasil “acontecia uma rápida expansão das classes e 

escolas especiais nas escolas públicas e de escolas especiais comunitárias privadas e sem fins 

lucrativos.” (MIRANDA, 2003), visto que trazer esses alunos para as escolas regulares 

representava economia para o governo. Segundo Miranda (2003) aconteceu um aumento do 

número de instituições filantrópicas, dessa forma o governo se eximia da obrigação em fornecer 

atendimento as pessoas com deficiência na rede pública de ensino. Só em 1957 que o 

atendimento educacional a pessoas com deficiências foi atribuído como responsabilidade do 

governo federal. 

No Brasil, nas décadas de 60, 70 e 80, podemos observar que aconteceram avanços 

significativos para a educação especial. Nos anos 60 houve um aumento no número das classes 

especiais nas escolas públicas, já na década seguinte ocorre a institucionalização no que se 

refere ao planejamento de políticas públicas dentro da educação especial.  

 Os anos 80 foi marcado por movimentos sociais que lutavam pelo direito das pessoas 

com deficiência, que não aconteceram em vão. A Constituição Federal de 1888 assegura o 

direito a integração escolar e recomenda que o atendimento da pessoa com deficiência aconteça 

na rede regular de ensino. 

Para consolidar o compromisso em garantir educação gratuita a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional 9.394/96 explicita o aumento no número de vagas da educação especial 

na educação infantil, fornecer recursos que atendam as necessidades dos alunos e melhorias na 

formação de professores. 
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Em 5 de junho de 2007 criou – se um documento denominado “Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Ao reconhecer a necessidade de ações políticas, 

culturais, sociais e pedagógicas, sabendo que a educação inclusiva está no centro das discussões 

na sociedade contemporânea, o ministério da educação/secretaria de educação especial 

desenvolve a política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva, a fim de promover 

políticas públicas para uma educação de qualidade para todos os alunos com necessidades 

educacionais especiais.  

Além disso, essa política também acompanha e observa “os avanços do conhecimento 

e das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de 

qualidade para todos os alunos.”  

Com essa breve contextualização histórica compreendemos que a educação especial no 

Brasil não se desenvolveu da mesma forma e com a mesma rapidez que em outros países mais 

desenvolvidos. Enquanto o Brasil passava pelo processo de aceitação das pessoas com 

deficiências outros países já tinha um trabalho de pesquisa ou desenvolvimento nessa área. 

Algumas décadas foram necessárias para conseguir tudo o que foi conquistado até hoje, 

pelo menos em Lei, ao longo desse trabalho veremos que ainda falta muito para que a inclusão 

vire realidade absoluta.  

METODOLOGIA 

Nosso trabalho consiste em analisar todas as monografias feitas pelos formandos do 

curso de Pedagogia da modalidade regular e do Parfor da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte Campus Avançado Walter de Sá Leitão – Assú/RN, com objetivo de conhecer 

o que foi produzido na área da educação especial e inclusão nos anos de 2008 a 2018. Para que 

isso fosse possível escolhemos alguns tópicos que julgamos necessários à nossa orientação na 

hora de colocar a pesquisa em prática.   

Para que este trabalho pudesse ser desenvolvido foram necessárias visitas à biblioteca 

do Campus onde estavam arquivadas todas as monografias. Ao buscarmos a área das 

monografias selecionamos os trabalhos de conclusão de curso de pedagogia, modalidade 

regular, e do Parfor que tinham como tema a inclusão ou a educação especial. Em nossas 

pesquisas às monografias, analisamos 19 trabalhos nos anos de 2012 a 2016. Observamos ideias 

paralelas como a formação inicial, o papel da família e contextos educacionais. Nos baseamos 

em Prodanov (2013); Freitas (2013) além de Gil (2002) para realizar este trabalho partindo da 

pesquisa bibliográfica, sabendo que “Embora em quase todos os estudos seja exigido algum 

tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 

bibliográficas”. Com os estudos de Gil (2002) classificamos, portanto, nossa pesquisa como 

bibliográfica com abordagem qualitativa e a partir daí construímos nossa metodologia. 

E para a produção das análises, a pesquisa está sendo debruçada sobre os seguintes 

elementos: tema, objetos de estudo, referencial teórico, tipo de pesquisa utilizada, resultados, 

compreensão do autor da monografia sobre inclusão e as contribuições do trabalho para a área 

da Educação Especial. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Para o referencial teórico procuramos nos embasar em trabalhos já feitos no campo da 

educação especial e inclusão e no livro “Marcos Políticos – Legais Da Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva” que nos ajudaram compreender melhor a temática que este 

trabalho comtempla.  

Miranda (2003) explica a evolução histórica da educação especial no Brasil e em outros 

países do mundo, no qual podemos tirar conclusões sobre como se deu todas os avanços que 

foram conquistados para as pessoas com deficiências até a década de 1990, também esclarece, 
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bem como as monografias encontradas, que são direitos que ainda precisam de lutas e 

movimentos sociais para que sejam cumpridos e de fato a educação seja para todos.  

Em Brasil (2010) trata da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, que foi criada em 5 de junho 2008 do qual citamos anteriormente, do 

Decreto N°. 6.571/2008 que “Dispõe Sobre O Atendimento Educacional Especializado”, 

Convenção da ONU que fala sobre os direitos das pessoas com deficiência, e por fim as 

“Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica”. 

Por fim as monografias pesquisadas que nos ajudaram a nortear essa pesquisa: A 

contribuição do lúdico no processo de ensino-aprendizagem de crianças com necessidades 

educacionais especiais. (NOGUEIRA, 2015); Atendimento de crianças com deficiência 

múltipla no ambiente escolar. (RAMOS, 2015); A educação especial em contextos 

educacionais inclusivos. (ANTUNES, 2015); A educação inclusiva: um olhar voltado para 

crianças autistas. (SALDANHA, 2014); A inclusão do aluno surdo na escola regular: uma 

análise sobre o víeis da prática pedagógica (Pereira, 2015); A inclusão escolar do aluno com 

deficiência física: um estudo de caso numa escola pública do município de Itajá/RN (SILVA, 

2016); A prática inclusiva de pessoas com necessidades especiais no processo educativo 

(MARTINS, 2013); As práticas pedagógicas da escola inclusiva com alunos com deficiência 

auditiva: um olhar reflexivo a partir da ação docente do professor (COSTA, 2012); Como se 

dá o processo de inclusão de professores e alunos com necessidades educacionais especiais no 

Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão/UERN – Assú/RN. (JÚNIOR, 2013); 

Concepções de professores e formação continuada para a atuação em uma perspectiva inclusiva: 

análise de uma realidade investigada no município de Triunfo Potiguar/RN. (CARVAHO, 

2013); Educação inclusiva: Desafios e possibilidades (ARAÚJO, 2014); Formação inicial para 

a atuação docente na perspectiva educacional inclusiva: uma análise do curso de pedagogia 

do campus avançado de Assú/RN (OLIVEIRA, 2013); Inclusão na escola regular: um estudo 

sobre o trabalho pedagógico desenvolvido numa sala de recursos multifuncionais. (AQUINO, 

2012); O atendimento educacional ao aluno surdo na escola regular. (HOLANDA, 2016); O 

atendimento educacional especializado para com alunos com síndrome de down: reflexões 

sobre a prática pedagógica na sala de recursos multifuncionais. (PINTO, 2015); O cotidiano 

escolar enquanto espaço de profissionalização do professor para atuação na perspectiva 

educacional inclusiva (SILVA, 2014); O papel da família no processo de inclusão escolar de 

alunos com necessidades educacionais especiais (COSTA, 2015); O projeto político 

pedagógico da escola: um campo político pedagógico para a inclusão das pessoas com 

deficiência (MACEDO, 2012); Práticas pedagógicas desenvolvidas mediante a inclusão de 

alunos com deficiência auditiva em uma instituição de educação infantil (CUNHA, 2014).  

RESULTADOS 

Retomando o que foi falado anteriormente tomamos como guia para esta pesquisa 

alguns tópicos como: tema, objetos de estudo, referencial teórico, tipo de pesquisa utilizada, 

resultados, compreensão do autor da monografia sobre inclusão e as contribuições do trabalho 

para a área da Educação Especial, o qual iremos discorrer sobre cada um a seguir, de maneira 

generalizada, expondo as principais ideias de cada autor. 

Começando pelos títulos encontrados: A contribuição do lúdico no processo de ensino-

aprendizagem de crianças com necessidades educacionais especiais. Atendimento de crianças 

com deficiência múltipla no ambiente escolar. A educação especial em contextos educacionais 

inclusivos. A educação inclusiva: um olhar voltado para crianças autistas. A inclusão do aluno 

surdo na escola regular: uma análise sobre o víeis da prática pedagógica. A inclusão escolar do 

aluno com deficiência física: um estudo de caso numa escola pública do município de Itajá/RN. 

A prática inclusiva de pessoas com necessidades especiais no processo educativo. Como se dá 

o processo de inclusão de professores e alunos com necessidades educacionais especiais no 
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Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão/UERN – Assú/RN. Concepções de professores 

e formação continuada para a atuação em uma perspectiva inclusiva: análise de uma realidade 

investigada no município de Triunfo Potiguar/RN. Educação inclusiva: Desafios e 

possibilidades. Formação inicial para a atuação docente na perspectiva educacional inclusiva: 

uma análise do curso de pedagogia do campus avançado de Assú/RN. Inclusão na escola 

regular: um estudo sobre o trabalho pedagógico desenvolvido numa sala de recursos 

multifuncionais. O atendimento educacional ao aluno surdo na escola regular. O atendimento 

educacional especializado para com alunos com síndrome de down: reflexões sobre a prática 

pedagógica na sala de recursos multifuncionais. O cotidiano escolar enquanto espaço de 

profissionalização do professor para atuação na perspectiva educacional inclusiva. O papel da 

família no processo de inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais. O 

projeto político pedagógico da escola: um campo político pedagógico para a inclusão das 

pessoas com deficiência. Práticas pedagógicas desenvolvidas mediante a inclusão de alunos 

com deficiência auditiva em uma instituição de educação infantil. 

 Analisando cada um dos títulos encontrados podemos perceber uma heterogeneidade 

nos temas que vai desde o projeto político pedagógico da escola, a formação dos professores e 

a participação da família no processo de inclusão, o que nos mostra infinitas  

Quanto a natureza da pesquisa nos baseamos em Gil (2002) e em Prodanov e Freitas 

(2013) para classifica – las.  

Analisando os dados percebemos que foram encontrados vários tipos de pesquisa, tais 

como: a bibliográfica, e bibliográfica de caráter documental, exploratória, estudo de caso, 

pesquisa de campo, abordagem qualitativa e qualitativa de cunho etnográfico. Porém os 

modelos que mais se destacaram foram a pesquisa bibliográfica e a abordagem qualitativa, estes 

foram identificadas na maioria dos trabalhos, feita em alguns casos por meio de questionários, 

sendo a principal fonte para coleta dos dados. 

A pesquisa de caráter bibliográfico é utilizada em metade dos títulos encontrados, para 

Gil (2002) ela é “desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 

de livros e artigos científicos.” É bastante eficiente com relação ao que Gil (2002) chama de 

envolver grandes quantidades de informações do que se a mesma fosse feita diretamente. 

 A abordagem qualitativa da pesquisa está presente em praticamente todos os trabalhos: 

 
Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos 

dados. O pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de 

estudo em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo. 

Nesse caso, as questões são estudadas no ambiente em que elas se apresentam 

sem qualquer manipulação intencional do pesquisador. (PRODANOV, 2013; 

FREITAS, 2013, pág. 70). 

 

Para os autores “esta não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas” (PRODANOV, 

2013; FREITAS, 2013, pág. 70), pois afirmam que existe relação entre o mundo real e o 

indivíduo, desse modo não há como interpreta – los em números. 

As informações encontradas nos resultados, contribuições e compreensões dos autores 

de cada trabalho sobre inclusão nos mostram que, a pesar da variedade de temas na área da 

educação especial e inclusão foi possível encontrar semelhanças nas falas de cada autor, todos 

concordam em afirmar que existem mais dificuldades do que facilidades, claro, não é fácil lidar 

com a diversidade, ainda há uma resistência em conviver com o diferente, para isso se faz 

necessário não só uma boa formação docente afim de que o atendimento educacional 

especializado se cumpra com eficiência,  como também um trabalho de conscientização nas 

crianças ditas normais por parte do professor, bem como sua continuação no âmbito familiar. 
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Analisando as semelhanças dos dados nos resultados de cada monografia constatou – se 

que os maiores desafios destacados em relação a educação especial e a inclusão são: falta de 

planejamento e apoio por parte da gestão, dificuldades em adaptação e preparação tanto da 

equipe pedagógica como na estrutura escolar, família ausente no processo de inclusão escolar, 

falta de preparo docente e formação continuada. 

 A pesar dos mais variados tipos de deficiência foram encontrados trabalhos mais 

específicos voltados para deficiência física, surdez, cegueira, autismo e outro sobre síndrome 

de down. 

Em relação a contribuição e compreensão é perceptível que todos chegaram a um 

consenso, há uma sensibilidade por parte de cada autor ao reconhecer que é uma área que ainda 

necessita de muitas melhorias e a participação de todos que integram a comunidade escolar para 

que a educação inclusiva aconteça. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

 A pesquisa realizada nos apresentou novas perspectivas sobre o tema, além de contribuir 

para nosso desenvolvimento pessoal e formação acadêmica, nos ajudando a adquirir novos 

conhecimentos na área da educação especial e inclusão. 

Visto que, a quantidade de materiais encontrados na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte Campus Avançado Walter de Sá Leitão Assú/RN com essa temática foi 

relativamente pequena, considerando o período de tempo de dez anos (2008 – 2018) que já foi 

estabelecido logo no título de nosso trabalho, observamos a necessidade de um maior número 

de pesquisas, percebemos que há ainda uma grande necessidade de ser abordados tais assuntos 

tanto na universidade como nas escolas, além de formação continuada para os profissionais 

docentes, bem como para toda a equipe escolar, afim de colaborar com o seu conhecimento 

para o desenvolvimento de práticas pedagógicas adequadas para cada tipo de necessidade 

educacional especial. 

O estudo vem apontando, que as produções acadêmicas na área da Educação Especial 

estão possibilitando uma maior discussão sobre a oferta e o atendimento educacional da pessoa 

com deficiência na sala de aula de ensino regular. 
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RESUMO  

A mulher por muitos anos foi isenta do título de detentora do saber científico, assim como 

qualquer recurso de aprendizagem, não podiam e não eram alfabetizadas, pois se entendiam 

que a mulher tinha como objetivo principal a função biológica de gerar filhos e cuidar da casa 

e de seus maridos. Ao decorrer dos anos através de movimentos sociais em prol da igualdade 

entre gêneros, as mulheres conquistaram espaço no meio acadêmico, e mesmo as mulheres 

podendo estudar ainda eram excluídas da ciência que inicialmente era predominada por 

homens, apesar de seguir  contribuindo para pesquisas e patentes juntas de seus parentes e 

companheiros não recebiam créditos e com isso fez com que a popularização das contribuições 

cientificas fossem destinadas somente aos homens, fazendo com que as mulheres tomassem 

uma posição de coadjuvante na construção cientifica. A preocupação de levar ao público as 

contribuições das mulheres cientistas é recente, por isso o presente trabalho tem como como 

objetivo divulgar as mulheres cientistas utilizando o teatro cientifico.  O teatro científico tem 

como ferramenta o lúdico para narrar histórias ou conteúdos didáticos, fazendo com que a 

ciência seja divulgada de uma forma contextualizada, através do grupo teatral cientifico 

Mendelévio, que atua na Escola Estadual Moreira Dias no município de Mossoró – RN. O 

método utilizado para a construção do texto foi a análise documental no qual tem como objetivo 

representar narrativas de uma forma diferente do original, pretendendo atingir uma construção 

de um serviço de documentação facilitando ao acesso do observador. A peça criada foi 

intitulada “Belas, Cientistas e do Bar” foi elaborada a partir de discussão do tema mulheres na 

ciência e a apresentação do filme Madame Curie (1943), que relata a história da primeira mulher 

a receber prêmio Nobel em duas áreas distintas. em química e física, além de pesquisas e rodas 

de conversas sobre mulheres que contribuíram em diversas áreas da ciência, e dessa forma todos 

os participantes puderam colaboraram com ideias para a produção textual, que narra a história 

de quatro mulheres, Hipátia, Mary Agnes, Marie Curie e Mileva Maric, que contribuíram para 

construção cientifica em épocas distintas e se encontravam em um bar localizado em uma fenda 

temporal e compartilham suas experiências com uma jovem que busca inspirações para seguir 

na carreira cientifica. Utilizando o teatro científico para narrar e contextualizar informações 

históricas de suas vidas pessoais, conquistas profissionais e dificuldades enfrentadas, através 

do cômico e uso de efeitos visuais, como por exemplo experimentos químicos que atraem a 

atenção do público para a narrativa, apresentando as cientistas envolvida na história. 

Demostrando que o teatro cientifico pode ser uma ferramenta de grande auxilio para divulgação 

da mulher cientista e o papel que essas mulheres realizaram na conquista feminina nos espaços 

acadêmicos. 

 

Palavras-chave: Teatro científico. Mulheres na ciência. Divulgação científica. 

 

 

INTRODUÇÃO 
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 A ciência inicialmente era predominante por homens, (Segundo Blay, 2010) 

desde o começo da construção da sociedade as mulheres eram excluídas de funções e cargos 

que tivesse alguma relevância na participação de decisões e escolhas, e colocando-a em um 

pedestal da maternidade foi uma forma muito eficiente para reduzi-la a um pedaço de seu corpo. 

E isso levou anos até que esse espaço cientifico fosse conquistado por mulheres, que tiveram 

que arriscar muito, até suas próprias vidas para que pudesse participar dessa construção 

cientifica até surgir os primeiros vestígios de uma sociedade educacional igualitária. Após os 

movimentos feministas nas décadas de 70 e 80 as mulheres passaram a ter mais autonomia, 

segundo (Schiebinger, 2001) nos anos iniciais da Revolução Científica, muitas mulheres 

envolveram-se com atividades científicas. A popularização da ciência ou divulgação científica 

(termo mais frequentemente utilizado na literatura) pode ser definida como "o uso de processos 

e recursos técnicos para a comunicação da informação científica e tecnológica ao público em 

geral" (BUENO, 1984). Porém segundo (COSTA, 2008) mesmo que a ciência tenha adquirido 

um importante papel na sociedade, nela a participação das mulheres tem visibilidade incipiente. 

Pois como o meio cientifico ainda era predominantemente masculino as mulheres durante 

muitos anos tiveram que contribuir de forma silenciosa pesquisas de seus parentes ou 

companheiros. Segundo (Rossiter, 1982; COSTA, 2008) analisando as mulheres inseridas na 

ciência, os preconceitos e as discriminações sofridos, mesmo que a prática cientifica seja 

universal e assexuada, foi apontado que esses preconceitos se revelavam decorrente aos seus 

postos de trabalho, geralmente como auxiliares de laboratórios deixando-as assim fora das 

decisões, dessa forma impossibilitando subir na carreira. E assim excluindo-a da popularização 

da mulher como detentora do conhecimento. Segundo (COSTA, 2008) além das análises sobre 

discriminação das mulheres na ciência, também a divulgação cientifica, que tem como objetivo 

a aproximação da produção cientifica com o “público leigo” por meio da informação e difusão, 

tem se preocupado em contribuir para a visibilidade da participação feminina na geração do 

conhecimento.  

As mulheres foram esquecidas devido o meio da divulgação cientifica ser dominada 

pelos homens e suas conquistas sempre tornando a posição da mulher como coadjuvante das 

contribuições cientificas e uma forma de modificar essa realidade é utilizando a divulgação 

cientifica para levar os nomes das mulheres cientistas para os diversos públicos e assim 

motivando cada vez mais a comunidade cientifica mais igualitária e uma dessas ferramentas 

utilizada é o teatro cientifico. (PALMA, 2006).   

A expressão "Teatro Científico" é relativamente recente e a sua utilização 

imediatamente levantou questões e provocou acalorados debates. Definir Teatro Científico não 

é uma tarefa fácil: a relação entre ciência e teatro envolve tantas nuances que não há uma 

expressão precisa que o defina e qualquer definição pode afigurar-se ambígua (Magni, 2002). 

“O teatro tem todas as potencialidades para ser encarado como um veículo transmissor de 

conceitos científicos, através do qual a aprendizagem é feita de uma forma simples, lúdica e 

agradável. Para, além disso, o teatro se levado às escolas, possibilita o desenvolvimento pessoal, 

permite ampliar o espírito crítico e o exercício da cidadania” (Montenegro et.al.,2005). Dessa 

forma segundo (SILVA, 2017) O teatro científico pode ser uma metodologia eficiente para 

divulgar a ciência. 

A integração do teatro cientifico nas escolas servem como auxilio para que os conceitos 

científicos sejam trabalhados de forma lúdica e palpável, sendo que os alunos envolvidos 

participam de todo processo criativo, pensando nisso o grupo de teatro cientifico Mendelévio, 

faz homenagem ao químico russo Dmitri  Mendeleiev (1834-1907) que organizou sua Tabela 

Periódica de Elementos Químicos segundo a ordem de seus pesos atômicos, atua na da Escola 

Estadual Moreira Dias, localizada no município de Mossoró – RN. Composto exclusivamente 

por alunas do ensino médio, foi fundado em 17/04/2014 através do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Cuja o projeto que visa o aperfeiçoamento na formação 
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de futuros docentes, que atua nas escolas públicas, contribuindo com a melhoria da educação 

básica tendo como parceria as instituições de ensino superior. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO). Com o propósito de levar a ciência de forma contextualizada a fim de contribuir 

com os assuntos abordados em sala de aula e dessa forma realizar uma ligação entre o saber 

teórico e prático aos alunos participantes do grupo teatro e assim levar a ciência a ambientes 

diversos. 

O Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FESTUERN, 

acontece anualmente desde 2003, promovido pela Pró-reitora de Extensão da UERN, é um 

Programa de extensão universitária que promove um diálogo entre arte, cultura e educação, 

levando o teatro para a sala de aula. O evento oportuniza nas escolas do Estado a criação de 

grupos teatrais e sua continuidade, culminando em apresentações públicas durante o período de 

realização do festival que além de promover a arte, cultura e educação, caracterizando-se como 

um projeto de cunho social, pois os alunos que compõem os grupos de teatro das escolas buscam 

uma vivência coletiva por meio da arte cênica. (FESTUERN). E sendo um ambiente onde une 

escolas da rede pública estadual e municipal da cidade de Mossoró e região, traz a cada 

apresentação um público diverso e assim pensando na problemática onde as mulheres cientistas 

foram invisibilizadas por meios de questões históricas e sociais, o grupo Mendelévio produziu 

um roteiro com foco em narrar histórias de mulheres que contribuíram para a construção da 

ciência e assim utilizar o teatro como meio de divulgar o papel que essas mulheres realizaram 

ao decorrer dos anos para conquista feminina nos espaços acadêmicos.  

 

METODOLOGIA 

O propósito da criação do espetáculo foi para a participação do grupo Mendelévio na 

décima terceira edição do Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

– FESTUERN, que tinha como tema da edição 2018 “A arte do conviver”, onde deveria ser 

apresentar um contexto de uma sociedade capaz conviver apesar das diferenças, e assim 

escolhemos a forma de apresentar nossa problemática através do humor de uma forma crítica. 

A produção textual iniciou-se através da apresentação do tema geral do espetáculo aos 

alunos, no qual foi  retratado as mulheres cientistas que não tiveram visibilidade em seus 

respectivos trabalhos e a forma de escrita se deu através do método de análise documental na 

qual podemos defini-la Segundo (Bardin, 1977) como “uma operação ou conjunto de operações 

visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original, a fim 

de facilitar, num estado ulterior, a sua consulta e referenciação”. O propósito a atingir é o 

armazenamento sob uma forma variável e a facilitação do acesso ao observador, de tal forma 

que este obtenha o máximo de informação (aspecto quantitativo), com o máximo de pertinência 

(aspecto qualitativo). A análise documental é, portanto, uma fase preliminar da constituição de 

um serviço documentação ou de um banco de dados. (Bardin, 2011). Inicialmente foi 

apresentado a história de Marie Curie que foi a primeira cientista a ser escolhida para ser 

retratada no espetáculo, para isso foi utilizado o cinema como recurso didático através do filme 

Madame Curie (1943). A escolha das demais cientistas se deu através de pesquisas sobre 

mulheres que revolucionaram a ciência a qual elas não tinham conhecimento utilizando a 

internet e livros, e durante rodas de conversas e discussões foi escolhido as demais cientistas, 

assim como aconteceria o encontro entre as cientistas. 

O texto “Belas, cientistas e do bar” foi idealizado, escrito e apresentado as alunas 

participantes para que pudessem contribuir a fim de melhorarmos em conjunto o enredo 

apresentado, após o estudo do roteiro e as correções finalizadas, foi necessário a inclusão de 

experimentos para fins de efeitos visuais durante o enredo. Assim, ao mesmo tempo em que a 

peça entretém o público, aspectos das ciências são ensinados por meio das explicações desses 

experimentos (SOUZA, L.D, 2011). 

http://lattes.cnpq.br/0589648773241934
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Após a produção textual foram realizados oficinas e jogos teatrais, Segundo (BISERRA, 

2017) estas  têm um papel fundamental pois trabalha-se suas dificuldades de interações e do 

desenvolvimento criativo, pois se cria situações ao qual o aluno deve trabalhar a imaginação e 

criar um ambiente ou cena propicia ao que foi solicitado, possibilitando assim quebra das 

barreiras que os impedem de conciliar o real ao abstrato. Assim como o aprimoramento dos 

conhecimentos teatrais das alunas participantes para que pudessem elaborar as características 

das personagens durante os ensaios periódicos que aconteciam semanalmente, juntamente com 

a produção dos figurinos e do cenário que ocorreram pelo tempo de 6 meses até por fim a 

apresentação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram escolhidas quatro cientistas de distintas áreas da ciência para relatar suas histórias 

e suas contribuições cientificas. A primeira a narrar suas histórias no enredo foi Hipátia que foi 

reconhecida como a primeira matemática da história na antiga Alexandria situada no Egito, 

Hipátia era professora e fez grandes contribuições na matemática e astronomia. A segunda 

cientista foi a Mary Agnes botânica, ilustradora e sufragista, a qual deixou inúmeras 

contribuições através de seus desenhos de gramas e plantas catalogados na américa do norte e 

do sul, além de publicações de livros ilustrados foi contratada pelo departamento de agricultura 

dos Estados Unidos. Marie Curie foi a terceira cientista a narrar sua história, a qual foi a 

primeira pessoa a receber dois prêmios Nobel em áreas distintas, um em física e outro em 

química, pela descoberta de dois elementos: o Rádio e o Polônio, assim como o termo da 

radioatividade que é de grande importância para o tratamento do câncer. A quarta cientista 

escolhida foi Mileva Marić, única mulher a estudar matemática e física no Instituto Federal de 

Tecnologia de Zurique (ETH Zurique), na mesma turma que Albert Einstein que viria a ser seu 

marido pouco tempo depois, existe relatos que ela fez inúmeras correções nos trabalhos de 

Einstein e contribuiu para sua principal obra, a teoria da relatividade.  

O enredo do espetáculo se tratava de uma jovem chamada Amanda que cursava ainda o 

ensino médio e sonhava em ser cientistas, porém desmotivada foi encaminhada pela sua 

professora de química a um endereço onde ela conseguiria inspirações para seguir sua carreira 

acadêmica, o local um bar comandado por Hipátia em uma fenda temporal que dava acesso a 

várias épocas distintas, onde mulheres cientistas frequentava para conversar, beber e falar sobre 

ciência sem temer ser julgadas ou silenciadas. Durante o espetáculo Amanda conhecia e 

conversava com cada cientista e ouvia com atenção suas histórias, dificuldades e conquistas 

cientificas, passando para o público essas informações de forma leve e os envolvendo no 

dialogo ao decorrer das cenas.  

O grupo de Teatro Cientifico Mendelévio apresentou o espetáculo no dia 12 de setembro 

de 2018 no teatro Dix-Huit Rosado na cidade de Mossoró-RN às 20:30h, para um público de 

80 á 100 pessoas, incluindo alunos do ensino público e privado, voluntários do evento, comissão 

organizadora e convidados de diferentes faixas etária e formação acadêmica.  

Dessa forma fica notório que o espetáculo realizou o papel de apresentar essas mulheres 

cientistas que ao longo da história tiveram seus nomes excluídos da divulgação cientifica devido 

a construção de uma sociedade patriarcal em que  as mulheres tiveram que enfrentar 

preconceitos e paradigmas para conseguir estudar e ainda mais dificuldades para ser inseridas 

nas universidades e pesquisas cientificas, em uma época que esse ambiente era predominado 

por homens que era reconhecidos socialmente por serem produtores do conhecimento, pois 

mesmo as mulheres produzindo conteúdo de cunho cientifico ainda era perceptível a 

discriminação e exclusão das mulheres na divulgação cientifica.  

Pensando nessa problemática o espetáculo serviu como meio de divulgar essas mulheres 

cientistas e se preocupou também em demonstrar a diferença entre gêneros no meio acadêmico 
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e as dificuldades enfrentadas pelas cientistas, que impediu que muitas dessas mulheres não 

conseguissem a visibilidade em seus campos de atuação.   

E dessa forma alertar ao público de que ainda estamos muito distantes de uma sociedade 

igualitária e que se é preciso retratar-se de um passado extremamente machista e 

discriminatório, fazendo resgate histórico da participação feminina na construção cientifica.  

 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que através do teatro cientifico é possível realizar o papel de apresentar 

e divulgar mulheres que fizeram e fazem parte da construção cientifica, mas que devido a 

exclusão da mulher ao meio acadêmico nos anos iniciais da história, afastou as mulheres de 

postos e cargos de grande influência, assim como proporcionou uma invisibilidade das 

mulheres cientistas. Utilizando em seu roteiro uma narrativa simples e com utilização de 

ferramentas visuais e lúdicas, envolver o público com histórias e conquistas de mulheres 

cientistas que revolucionaram a ciência em diferentes áreas de pesquisa e assim demonstrando 

que o papel que essas mulheres realizaram ao decorrer dos anos foram fundamentais para a 

conquista feminina nos espaços acadêmicos.   
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AS ADEQUAÇÕES CURRICULARES PARA ALUNOS SURDOS DA EJA: um estudo 

de caso 
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RESUMO 

A proposta aqui apresentada é acerca das adequações curriculares para alunos surdos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) a partir da experiência como alfabetizadora em duas 

escolas públicas localizadas nos municípios de Natal e São Gonçalo do Amarante, 

respectivamente. Ancorados na Lei Federal 10.098, de dezembro de 2000, que garante aos 

surdos acesso a informação por meio da Língua Brasileira de Sinais, da Lei Federal 10.436, de 

abril de 2002 que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como língua oficial da comunidade 

de surdos e do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB 9.394.96 

(BRASIL, 1996) desenvolvemos esta pesquisa. Diante desta premissa, este trabalho se 

desenvolveu a partir um estudo de caso e teve como objetivo analisar de que forma os alunos 

surdos estão sendo alfabetizados e como se dá o processo de ensino aprendizagem para este 

público atualmente. A pesquisa se deu a partir da observação e análise da prática pedagógica 

desenvolvida pelos professores junto aos alunos surdos da EJA, bem como também da análise 

junto aos alunos surdos de como se sentiam diante da prática pedagógica adotada pelos 

professores. Para tanto, utilizamos como instrumentos de coleta de dados entrevistas 

estruturadas e abertas com questionamentos considerados relevantes dentro do tema abordado. 

Os resultados da pesquisa conduziram ao entendimento de que os alunos surdos da EJA, 

vivenciam situações de fracassos na escola desde a infância. Permanecem até esta modalidade 

de ensino enfrentando situações de dificuldade na aprendizagem mas, mesmo assim possuem 

uma expectativa de serem conduzidos a um futuro mais digno.  

 

Palavras-chave: Alunos surdos. Educação de jovens e adultos. Ensino e aprendizagem.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Historicamente a Educação de jovens e adultos surdos se apresenta como um espaço 

educativo que traz em seu legado situações de avanços, recuos e conquistas em relação aos 

programas e projetos implantados para minimizar a situação de escolaridade dos sujeitos que 

por motivos diversos foram excluídos do direito de permanecer no ambiente escolar. Nesse 

processo encontramos mais histórias de insucesso do que de sucessos, de descontinuidade do 

que de continuidade, de dificuldades do que de oportunidades.  

Nessa perspectiva, esse estudo foi desenvolvido no sentido de investigar as adequações 

curriculares individuais que têm como padrão o currículo comum ou as orientações curriculares 

e não põe em causa a aquisição das metas curriculares para alunos surdos da educação de jovens 

e adultos. 

Esse tema surgiu durante a experiência como alfabetizadora de alunos com surdez na 

Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que o sujeito surdo tem direito a escola e a 

educação da mesma forma que os demais estudantes. Portanto, neste artigo pretende-se discutir 

                                                           
17 Especialista em educação de Jovens e Adultos – IFESP fransoares2011@gmail.com 
18 Especialista em Gestão Ambiental Urbana, IFESP/SEEC-RN zaninhacabral@yahoo.com.br. 



49 

 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

sobre a educação inclusiva abordando também estratégias pedagógicas significativas, a fim de 

contribuir para uma educação que rompa as barreiras do preconceito.  

O objetivo desta pesquisa será analisar as adequações curriculares para alunos surdos 

da EJA, buscando conhecer as mesmas numa perspectiva de adequa -lás a esta realidade, este 

estudo foi desenvolvido em caráter de pesquisa qualitativa visando explorar, caracterizar e 

interpretar os fatos, como objeto de estudo do pesquisador, na tentativa de buscar explicar e 

discutir os registros elaborados a partir do processo de coleta de informação e análise dos dados 

coletados.  

 

JOVENS E ADULTOS SURDOS AO LONGO DA HISTÓRIA  

 

Dando inicio a história dos surdos, que até algum tempo eram separados em dois grupos 

os ouvintes e não ouvintes. Com o avanço dos estudos percebeu-se que os surdos são um grupo 

como qualquer outro na sociedade, com sua identidade, língua, pensamento, projetos de vida e 

história.  

     Entre 1579 a 1629 o pedagogo espanhol Juan Pablo Bonet propõe o alfabeto manual: 

ensinando a leitura e a língua de sinais através da chamada Gramática LOF (Leitura Orofacial), 

este método serviu de base para toda Europa. Muito fluente em línguas de sinais Jacob 

Rodrigues Pereira entre 1715 a 1780, defensor do oralismo método pelo qual ele acreditava que 

o pensamento só seria possível por meio da língua oral suscitou que a língua escrita seria, então, 

uma consequência da língua oral e sua importância, portanto, secundária.  

O oralismo é um método de ensino para surdos, defendido principalmente por Alexander 

Graham Bell no qual se defende que a maneira mais eficaz de ensinar o surdo é através da 

língua oral, ou falada, os  Surdos que foram educados através deste método de ensino são 

considerados surdos oralizados. 

Sendo a fala a única forma para comunicação aceita para pessoas surdas, após cem anos 

de oralismo é que a língua de sinais vem conquistando de forma gradativa um espaço maior na 

educação de surdos. A língua de sinais faz uso de recursos diferentes dos usados nas línguas 

orais e assim apresenta organização formal nos mesmos níveis encontrados nas línguas faladas 

e são denominadas viso espaciais. 

No Brasil a língua de sinais foi trazida pelo francês Hernest Huet, em 1857, quando veio 

ao país a convite de D. Pedro II, para fundar a primeira escola para meninos surdos, a Imperial 

Instituto de Surdos-Mudos, atualmente, Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), no 

Rio de Janeiro. 

 O método da educação de surdos utilizado por Huet permaneceu por pouco tempo indo 

até 1871. No ano de 1880 realizou-se a conferência internacional de educadores de surdos 

denominada Congresso de Milão. Depois de deliberações entre 6 e 11 de Setembro de 1880, o 

congresso declarou que a educação oralista era mais apropriada que à de língua gestual e 

aprovou uma resolução que preferencialmente seria utilizado o uso da língua oral nas escolas. 

As resoluções foram quase unânimes, contando com poucas, e isoladas, oposições: às escolas 

de surdos cabia o ensino da fala como meio de inserção do surdo em um mundo ouvinte. Os 

gestos foram banidos, As práticas bimodais que utilizavam sinais em simultaneidade com a fala 

também foram rejeitadas. O oralismo puro, como acordado por grande parte dos mais de 170 

membros do Congresso (em sua quase totalidade ouvintes), foi apontado como a melhor 

abordagem para a educação de surdos. As oito resoluções ali decididas por educadores, 

sobretudo ouvintes de diferentes países acenavam para a incontestável superioridade da língua 

oral como meio privilegiado de acesso ao conhecimento. E o oralismo puro, sem a interferência 

de qualquer sistema gestual, foi ratificado oficialmente, naquele momento, como a abordagem 

preferível em escolas e instituições para surdos. Tais resoluções pautaram-se em uma série de 

premissas que permeavam as concepções da época sobre a surdez.  
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No século XX, as superstições com relação à surdez não mudaram muito, tendo como 

princípio uma nação da África Central, que como cita Lane (1992, p. 27):  

 
Numa das Nações da África Central, as mães afirmam que ao descobrirem que 

seus filhos eram surdos, o seu primeiro pensamento era verificar se os seus 

antepassados tinham sido enterrados devidamente. Em muitas sociedades, as 

mães acham que a causa da surdez dos seus filhos é devida a agressões dos 

espíritos. 

 

No final deste século os surdos organizaram-se em associações para viver sua cultura, 

praticar esportes, lazer, fortalecer sua identidade e Língua de Sinais. 

Em 1914, e inaugurado prédio do INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos), 

que funciona até os dias atuais e mantido pelo governo Federal e atende em seu colégio de 

aplicação (AP), crianças, jovens, e adultos de ambos os sexos. A partir de então, os surdos 

brasileiros passaram a contar com uma escola especializada para sua educação e teve a 

oportunidade de criar a língua brasileira de sinais (LIBRAS), mistura da língua de sinais 

francesa com os sistemas de comunicação já usados pelos surdos das mais diversas localidades. 

E hoje é um centro de referência nacional.  

Aqui no Brasil, as reivindicações dos surdos, do direito de usarem a língua de sinais 

foram fundamentais para a aprovação da Lei Federal 10.098, de dezembro de 2000, que garante 

aos surdos acesso a informação por meio da Língua Brasileira de Sinais, da Lei Federal 10.436, 

de abril de 2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como língua oficial da 

comunidade de surdos, bem como do Decreto Federal 5626, de dezembro de 2005, que 

regulamenta as duas leis. Este decreto constituiu o primeiro documento a usar o termo surdo. 

Dessa forma, movimentos mundiais de pessoas com deficiência, incluindo os do Brasil, estão 

debatendo o nome pelo qual elas desejam ser chamadas. Mundialmente, já fecharam a questão 

querem ser chamadas de pessoas com deficiência em todos os idiomas. Esse termo faz parte do 

texto da Convenção Internacional para proteção e promoção dos Direitos e dignidade das 

Pessoas com deficiência. A ser aprovada pela ONU em 2006 e a ser promulgada posteriormente 

através da lei nacional de todos os países-Membros. A Tendência é no sentido de parar de dizer 

ou escrever a palavra Portadora (como substantivo e como adjetivo). 

Diante dessa realidade podemos utilizar o termo deficiência até, enquanto os surdos não 

criarem outra nomenclatura através das suas conquistas. Porque segundo especialistas que 

tratam sobre o assunto, jamais houve ou haverá um único termo correto válido definitivamente 

em todos os tempos e espaços seja latitudinal e longitudinalmente.  

No estado do Rio Grande do Norte no ano de 1992 formou-se a primeira turma de surdos 

instrutores em LIBRAS, o curso foi realizado pela Secretaria de Estado da Educação e Cultura 

do Estado sob a coordenação da SUESP- Subcoordenadora da Educação Especial do Rio 

Grande do Norte. Como resultado desta formação destacamos a aluna surda Simone Patrícia 

Soares de Souza concluinte do curso de magistério no Instituto de Educação Superior Presidente 

Kennedy sem interprete no ano de 1988. A mesma dedicou-se a carreira profissional como 

instrutora de LIBRAS no SUVAG-RN- Centro de Saúde Auditiva do RN, onde teve a 

oportunidade ainda de fundar a ASNAT (Associação dos Surdos de Natal) sendo hoje uma 

comunidade totalmente voltada para esse grupo, desenvolvendo a construção da identidade, 

cultura, profissionalização, estudos e a realização de sonhos e lutas para a pessoa surda. Em 

primeiro de setembro de 2010, entra em vigor a Lei de nº 12.319 que regulamenta a profissão 

de tradutor e interprete da língua brasileira de sinais (Libras). 

 

O ALUNO SURDO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: VITÓRIAS EM MEIO 

A TANTOS DESAFIOS 



51 

 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 

É importante que a partir do diagnóstico da surdez a criança inicie a compreensão e os 

significados dos símbolos, por meio de libras, essa língua não é universal, varia de acordo com 

seu grupo familiar, região e até mesmo com o país, como toda língua tem suas especificidades 

e seus desafios linguísticos.  

 

Há tempos atrás mesmo, com tão poucos estudos da época, Sullivan venceu 

um grande desafio, era muito aplicada e tinha suas próprias teses, então 

ensinou a menina que aprendeu a ler e escrever em libras, alcançando a 

universidade, além de publicar artigos sobre o assunto e se tornar uma 

defensora de inclusão dos surdos-mudos na sociedade (STROBEL, 2009). 

 

Refletindo sobre de que forma as adequações curriculares acontecem dentro da escola e 

sobre a inclusão do aluno surdo da EJA, refletimos sobre: será que é desenvolvido, um trabalho 

pedagógico baseado na perspectiva do coletivo e colaborativo com o aluno e demais 

profissionais da escola e se a partir daí acontece uma contribuição para os processos de 

aprendizagens e desenvolvimento integral dos alunos (as) com necessidades educacionais 

especiais, visando sua inclusão no ambiente escolar? Sobre a inclusão de alunos deficientes nas 

escolas, Leite e Santos acrescenta que:  

 

Ainda que dentro de uma realidade que se diz inclusiva, professores enfrentam 

dificuldades em sala de aula para trabalhar com alunos essas necessidades 

educativas, levando-o na maioria das vezes a discriminação, ora de forma 

consciente, ora de forma inconsciente. A aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, Lei N 9.394/96, no título 111, que trata do direito à 

educação e do dever de educar “art. 4, e paragrafo 111, garante” Atendimento 

educacional, especializado, gratuito, aos alunos com necessidades 

educacionais especializados, preferencialmente na rede regular de ensino”. 

(LEITE; SANTOS, 2003, p.227) 

 

Considerando que as ações pedagógicas se dão dentro do processo de ensino e 

aprendizagem será que as adaptações e adequações necessárias estão sendo de fato 

contempladas? Esses alunos necessitam de educadores que escutem seus testemunhos, desafios, 

anseios, sonhos, e o melhor de tudo a vontade que eles têm, mesmo com todas as limitações de 

cada um, pelos anos fora da sala de aula, o cansaço do trabalho do dia-a-dia, a saúde que muitas 

vezes é precária, mas existe o grande desafio, o desejo de ser alfabetizado e poder dar sequência 

as demais etapas da modalidade da EJA. Segundo Santos: “A autoestima é a alavanca que move 

o desejo para descobrir, conhecer, criar e aprender”. (SANTOS, 2003, p.66). 

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

O despertar do interesse pela pesquisa sobre a pessoa surda se deu a partir do contato 

durante a experiência como alfabetizadora de alunos com surdez na EJA. Assim, a pesquisa foi 

realizada em duas escolas municipais de Ensino Fundamental II- Anos Iniciais e na modalidade 

da Educação de Jovens e Adultos, no turno noturno, sendo uma denominada Escola Municipal 

Maria Alexandrina situada no bairro Parque das Dunas, Natal/RN e a outra Escola Municipal 

Professora Maria das Neves, situada no Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante-RN. 

Neste campo de pesquisa acima citado, procuramos observar a prática pedagógica desenvolvida 

pelos professores junto aos alunos surdos bem como analisamos também junto aos alunos 
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surdos como se sentiam diante da prática pedagógica dos professores. A análise se deu junto a 

seis pessoas sendo três professores sendo dois do sexo masculino e uma do sexo feminino e três 

alunos do campo de pesquisa citado sendo um do sexo masculino e duas do sexo feminino. 

Utilizamos como instrumentos de coleta de dados as entrevistas estruturadas e abertas com 

questionamentos considerados relevantes dentro do tema abordado.  

A coleta de dados teve inicio a partir da realização da entrevista e teve a contribuição 

dos professores multiplicadores para que a pesquisa seja mais significativa. Durante as 

entrevistas pudemos realizar uma análise de como acontece o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas trabalhadas em sala de aula da Educação de Jovens e Adultos com os surdos. 

Considerando a analise dos dados e a das práticas das atividades direcionadas foi necessário 

fazer uma reflexão mais profunda em relação às vivencias dos alunos surdos e perceber a 

descontextualização dos fatos, dos planejamentos para a prática dessas referidas atividades. 

 
A pesquisa é qualitativa por se preocupar com a compreensão, com a 

interpretação do fenômeno, considerando o significado que os outros dão as 

suas práticas, o que impõe ao pesquisador uma abordagem hermenêutica. 

(GONÇALVES, 2005).  

 

O objetivo desta pesquisa  portanto foi analisar as adequações curriculares para alunos 

surdos da EJA; buscando conhecer com os determinantes que norteiam estas adequações. Ainda 

para classificar a pesquisa, toma-se como base a surdez, para tanto, usamos como referência 

Vergara (2000), que classifica o tipo de pesquisa em dois aspectos: quanto aos fins e quanto 

aos meios. Nesse sentido, quanto aos fins, à pesquisa se configurou exploratória e descritiva, 

uma vez que, o tema exigiu pesquisa e ainda tem sido alvo de muitas discussões e pontos de 

vistas divergentes. Através da observação, bem como de livros, artigos disponíveis e pesquisa 

de campo a análise se deu em um encontro mais direto. Como instrumento para coleta de dados, 

entrevistas foram realizadas onde os resultados descrevemos a seguir:  

Junto aos professores foram uma do sexo feminino e dois do sexo masculino com idades 

entre trinta e cinco e cinquenta anos sendo a formação acadêmica um pedagogo, outro  letras 

língua portuguesa e administrador de empresa com tempo de experiência na função os 

professores tem de 8 a 30 anos quando questionados sobre como se sentiam ao ser informado 

que iriam lecionar para alunos surdos os mesmos relataram grande preocupação considerando 

que não tinham recebido formação específica para lidar com este público na modalidade da 

educação de jovens e adultos. Já quando questionados se as atividades propostas em sala de 

aula estão de acordo com o PPP – Projeto Político pedagógico para o trabalho com surdos os 

professores pesquisados alegaram que não evidenciaram que faz - se necessário construir o 

projeto politico pedagógico que contemple ações que possibilitem ações para atender os alunos 

surdos.  

 

Ao elaborar o PPP- projeto politico pedagógico deve-se explicitar a 

intencionalidade do currículo levando em conta os saberes dos alunos os 

conhecimentos historicamente construídos, as questões sociais e culturais 

locais, além de não perder de vista o processo ensino-aprendizagem, no 

sentido de propor uma reflexão de deslocamento do foco da transmissão de 

conhecimentos para a atribuição de significados, da construção de saberes e 

de competências pelos sujeitos de aprendizagem, da avaliação classificatória 

para a avaliação formativa e reflexiva. (SAMPAIO E ALMEIDA, 2009)  

 

Perguntado sobre quando em contato com o aluno surdo que ferramentas curriculares 

os professores utilizam em sala de aula um dos professores relatou que utiliza apenas o alfabeto 
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em língua de sinais os outros dois utilizam textos escritos na lousa, textos copiados e algumas 

vezes gestos e textos com imagens, ambos alegaram improviso e falta de material necessário 

para esse fim. Quando perguntado se o conhecimento sobre algum espaço que ofereça formação 

para o trabalho com aluno surdo os mesmos citaram que conhecem apenas de formação 

continuada e não acadêmica citando como exemplo o SUVAG. Perguntado se em algum 

momento foi oferecido capacitações, cursos ou alguma orientação da própria escola para o 

trabalho com surdos responderam que não. Perguntamos se possuíam boa desenvoltura com a 

língua brasileira de sinais – LIBRAS responderam que não e apresentaram o desejo de obter 

essa formação. Quando perguntados se encontram clareza quando necessitam de uma mediação 

entre eles, professores da EJA e o professor da sala multifuncional – AEE – Assistência 

Educacional Especializada responderam que não possuíam acesso. Citaram até que a sala existe 

porem não funciona por falta de profissionais qualificados. Considerando as práticas 

curriculares considera condizentes com as politicas públicas para a inclusão do aluno surdo 

relataram que não e que acreditam que as praticas curriculares necessitam integrar mais as ações 

educativas, justificaram que as politicas publicas trabalham com uma idealização do aluno e da 

escola, com efeito, acabam sendo distantes da realidade do aluno bem como da escola. Sabemos 

que já aconteceram e ainda continua acontecendo, muitos avanços no Sistema Politico 

Educacional Brasileiro, porem, ainda existem muitos professores e professoras despreparados 

e que não sentem a necessidade, o desejo de buscar, de inovar, conquistar, pesquisar e de ter 

orgulho de si mesmo diante do avanço das aprendizagens não so com os ouvintes nas também 

com o surdo, para que de fato aconteça a inclusão pois ele estar presente todos os dias nas salas 

de aula da EJA. Para que eles ou elas possam levar em seu legado a construção de novos 

conhecimentos fazendo uma relação de conhecimento de mundo e o pedagógico. 

E que o professor possa ir muito além da sua missão junto a escola transformando seus 

desafios em reflexões e ferramentas de trabalho para a contextualização do desenvolvimento da 

sua pratica permitindo que o aluno possa interagir em todos os contextos. Podemos comprovar 

que em muitas instituições escolares publicas existem pedagogos trazendo contribuições, 

orientações relevantes como teorias e práticas pedagógicas para os professores e professoras. 

Existem também, cursos gratuitos e pagos com valores simbólicos e ainda para somar, as novas 

tecnologias com aplicativos que facilitam as aprendizagens e a comunicação, as salas 

multifuncionais que nelas existem diversas ferramentas significativas que abre novas janelas de 

possibilidades para um bom desenvolvimento da pratica pedagógica com a modalidade e o 

alunado surdo da EJA.  

Com relação aos alunos pesquisados com idade entre 30 e 40 anos todos sem trabalho 

quando perguntados se gostavam de estudar responderam que sim quando perguntados se 

compreendiam bem os conteúdos trabalhados pelos professores em sala de aula responderam 

que alguma coisa, pouco ou quase nada   por falta de apoio adequado para a língua deles, um 

dos entrevistados listou que não entende nada e revelou ainda que gosta do professor de língua 

de sinais do CAS- Centro de Assistência ao Surdo, outra vai a escola pelos amigos e 

funcionários porem não leem com clareza mesmo conhecendo o alfabeto em língua de sinais e 

português.  Em sua opinião é importante que o professor fale em língua de sinais também 

durante a aula eles responderam que sim pra que todos pudessem interagir, já que eles só 

conseguem ter uma boa comunicação em língua de sinais. Quando perguntado se sentem-se 

bem acolhidos pelos alunos falantes em sala de aula eles responderam que sim. Qual a disciplina 

que mais agrada eles responderam: Matemática, Geografia e Português. Quando perguntado se 

conhecem os instrumentos pedagógicos disponíveis da sala multifuncional que podem 

contribuir para o avanço de sua aprendizagem responderam que não e revelaram não saber se 

tem essa sala em sua escola. “Nessa dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da 

intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, 

crítico e criativo”.(SAMPAIO e ALMEIDA,2009)  
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Os alunos ainda relataram já ter abandonado a escola algumas vezes por achar que com 

essas práticas curriculares não aprendem de forma significativa, atribuindo uma sensação de 

fracasso. Após alguns anos os alunos retornam aos estudos e a permanência na sala de aula é 

um grande desafio, vários são os motivos que afasta o aluno da escola como a falta de apoio 

adequado para a língua do surdo pois o professor não sabe falar em língua de sinais e muitos 

colegas da sala não compreendem o que os surdos falam em língua de sinais; muitos surdos não 

sabem ler com clareza o nosso português, não tem conhecimentos sobre as salas multifuncionais 

que existem em algumas escolas e nem sabem quais as ferramentas pedagógicas existentes 

nessa sala para o enriquecimento do desenvolvimento de sua aprendizagem; a falta de interprete 

, a falta de comunicação com todos os profissionais da escola independente da função que 

exercesse, os   alunos acham importante que o professor fale em língua de sinais, porque os 

alunos surdos só entendem na língua de sinais (libras). 

 Portanto, comprovamos que existem falhas nas práticas pedagógicas realizadas com os 

alunos surdos. O aluno não tem aprendizagem não avança por não ter uma pratica pedagógica 

especifica pra ele. Esta deficitária de acordo com as falas dos professores. Por essa falta de 

atendimento adequado o aluno se sente desvalorizado e sem entusiasmo para estudar tendo que 

muitas vezes fazer atividades adequada aos ouvintes, mas, para o surdo sem um grande valor 

pedagógico, totalmente fora do seu contexto linguístico que é LIBRAS.  

Hoje comprovamos que a escola também contribui para essa situação. Vejamos os 

relatos dos professores A1, A2 e A3 quando entrevistados sobre suas práticas curriculares com 

os alunos da EJA, demostraram grande preocupação  ou frustação ao saber que iria lecionar 

com alunos surdos na EJA, que como professores precisavam construir o PPP (Projeto Político 

Pedagógico), que segundo Rosilene (2009 p. 147) reforça: Essa história nos faz refletir sobre a 

importância de resgatarmos no PPP a real escola que queremos para os nossos alunos, diante 

do descompasso de tantas propostas pedagógicas vigentes, que desconsideram as 

especificidades dos diversos grupos existentes, trazendo consequências como o desinteresse, a 

resistência, as evasões.  [...] Pensar em currículo e trazer à luz, à identidade/tradução do trabalho 

pedagógico, ou seja, um conhecimento indenitário construído a partir de um triplo processo: 

Humanização, Socialização e Singularização, entendendo o ser humano como ser social, que 

possui singularidades.  

Contemplando ações que possibilitassem atender aos surdos; que é a única ferramenta 

utilizada com o aluno surdo e o alfabeto em língua de sinais, quando sabe, uns falaram que 

conhecem espaços que oferecem cursos de línguas de sinais e outros não conhecem; alguns 

responderam que não participaram de cursos oferecidos pelos órgãos públicos para lecionar 

com surdo, vários professores disseram que gostaria de ter formação adequada  para trabalhar 

com esse público, muitos professores não conhecem a sala multifuncional, os professores 

concordam que as praticas curriculares não estão condizentes com as politicas públicas para a 

inclusão do aluno surdo, que os professores precisam discutir sobre esse contexto, trabalhar 

com o surdo e antes de mais nada um desafio, algumas respostas relatam que as salas 

multifuncionais favorece uma articulação com o apoio pedagógico contribuindo com 

componentes curriculares e a participação de todos os alunos. O professor A2 relata 

compreender que uma das condições básicas para o acesso ao conhecimento e o domínio da 

linguagem em especial, o surdo e que muitas escolas independente da região estão 

descontextualizada da realidade do surdo, porque falta sala adequada, biblioteca, livros 

didáticos, ausência da sala multifuncional, etc. o professor A3, relatou que na escola que ele 

leciona existe a sala multifuncional só não funciona, por falta de profissionais qualificados para 

exercer a função, o mesmo concorda que a inclusão existe mas as condições e ferramentas não 

atende à toda demanda.     Por termos consciência sobre a importância em ter-se um 

compromisso com as adequações curriculares para os alunos surdos da EJA, poderão oferecer 

grande benefícios consideráveis ao desenvolvimento do aluno surdo de maneira integral, e 
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devemos a cada dia enriquecer nossas praticas com estratégia de atividades direcionadas para 

essa modalidade educacional que convivemos com ela todos os dias dentro das instituições 

escolares .  

Portanto, apesar de se ter vivenciado tantas experiências valiosas ainda há uma 

necessidade de se reorganizar, de se reestruturar nossos conceitos que muitos de nos já temos 

no cotidiano e que podemos desenvolver com muita desenvoltura e experiência. Durantes a 

pratica como professora(o) podemos nos deparar com esses alunos surdos, muitas vezes somos 

negligentes. Contribuindo com a evasão desse aluno da sala de aula, deixamos de oferecer 

oportunidades significativas durante a realização da pratica pedagógica de maneira de que não 

acontece completamente uma inclusão e sim de forma fragmentada. Utilizando praticas que 

enxergamos visivelmente e as pesquisas continuam comprovando a descontextualização das 

adequações. 

Tendo como principal foco a realização deste estudo de caso com base em  uma analise 

e reflexão a respeito de todas as entrevistas realizadas com os professores e os alunos surdos 

bem como a disponibilidade que as escolas tiveram e o interesse dos educadores e educandos 

durante todo o processo. Nesse estudo procuramos interligar as praticas dos professores que 

trabalham com a diversidade dos alunos ouvintes e não ouvintes, de como acontece as 

adequações e postura do professores  diante dessa realidade contextual.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os resultados da pesquisa conduziram ao entendimento de que os alunos da EJA surdos 

vivenciam situações de fracassos na escola da infância, continuam vivenciando as mesmas 

situações quando chegam as salas de aula da EJA e mesmo assim tem a expectativa de que esta 

possa conduzi-los ao futuro mais digno. Na maioria das vezes o fracasso escolar é imputado 

aos alunos, ficando por norma os fatores que o provocam, fora de seu controle e de sua 

responsabilidade.  Dessa forma, compreendemos que o sujeito surdo tem direto a escola, e a 

educação da mesma forma que os demais, e devem receber educação inclusiva, por meio de 

estratégias pedagógicas significativas, a fim de contribuir para uma educação que rompa as 

barreiras do preconceito.   
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dissidentes na Educação de Jovens e Adultos 
 

Sandro Soares de Souza19  

Vítor Lima Gondim20  
 

 

RESUMO  

Esta pesquisa constitui-se uma iniciativa do PIBIC. O projeto tem como objetivo: compreender 

o contexto das dificuldades enfrenadas pelos LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais, Transgênero, Queer, Intersexo e mais) no espaço escolar a partir da perspectiva 

de pessoas que vivenciam as dissidências de gênero nas turmas da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). A necessidade de falar sobre a construção das identidades de gênero e sexual 

no espaço escolar é cada vez mais recorrente. No ambiente escolar é comum a existência de 

atritos sobre a questão de falar-se sobre as temáticas de gênero e sexualidade de forma direta 

ou transversalmente em sala de aula. Muitas vezes por ir contra os interesses, valores e ideias 

dos padrões sociais instituídos através da heteronormatividade (FOUCAULT). No entanto, a 

escola, como um lugar social e de construção do saber, não deve apenas trabalhar os assuntos 

de identidade de gênero e sexualidade de uma forma heteronormativa, na qual se espera que 

meninas e meninos estejam correspondendo com às características sociais, afetivas e cognitivas 

de seu sexo biológico. A identidade é formada diante de nossas experiências como sujeitos 

ativos na sociedade, do contexto social em que fazemos parte. Desta maneira, a identidade é 

uma construção constante que demanda interação com o outro, com as diferentes formas de ser 

sujeito. A pesquisa tem como caráter a sociopoética, e, como base teórica: Michel Foucault, 

Hall, Judith Butler. Vale ressaltar que a pesquisa está em andamento. A metodologia usada na 

pesquisa é, num primeiro momento, a observação, seguida de uma entrevista para compreender 

as trajetórias que os sujeitos vivenciaram no espaço escolar. Na escola é comum vermos as 

diferenças serem ocultadas, e tão pouco representadas. O preconceito – de que decorre o 

bulliyng – é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos LGBTQI+ no espaço escolar, 

segundo uma pesquisa de 2009, encomendada pelo Ministério da Educação (MEC). As 

principais vítimas de discriminação e bulliyng no ambiente escolar são os homossexuais que 

representam 40% do total, negros 29% e pobres 21% das estatísticas. Pesquisas internacionais 

apontam para evidências de como a discriminação afeta o desempenho escolar e o bem-estar 

dos alunos. Trazer para o centro das discussões as identidades de gênero e as expressões da 

sexualidade é demonstrar as demandas políticas de abordar estas temáticas no ambiente escolar. 

A escola é o local no qual aprendemos a conviver, onde entendemos a socialização, entre tantas 

outras coisas, o lugar no qual começamos a formar nossa identidade. 

 

Palavras-chave: EJA. Educação Escolar. Gênero. Heteronormatividade. Sexualidade. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Esta pesquisa constitui-se uma iniciativa do PIBIC. O projeto tem como objetivo: 

compreender o contexto das dificuldades enfrentadas pelos LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgênero, Queer, Intersexo e mais) no espaço escolar a 
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partir da perspectiva de pessoas que vivenciam as dissidências de gênero nas turmas da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

No ambiente escolar é comum a existência de atritos sobre a questão da temática de 

gênero e sexualidade de forma direta ou transversalmente em sala de aula ou fora dela. Muitas 

vezes por ir contra os interesses, valores, ideias dos padrões sociais instituídos através da 

heteronormatividade (FOUCAULT). No entanto, a escola como um lugar social e de construção 

do saber, não deve apenas trabalhar os assuntos de identidade de gênero e sexualidade de uma 

forma heteronormativa, na qual se espera que meninas e meninos estejam correspondendo com 

as características sociais, afetivas e cognitivas de seu sexo biológico. 

Tomando como partida essa representação, vemos que a escola é um reflexo das normas 

e padrões estabelecidos pela sociedade patriarcal, suas práticas e conceitos ocultam tudo aquilo 

que é visto como diferente, deixando à parte identidades que a sociedade em grande parte aponta 

como equívoco ou aberração. 

Na escola é comum vermos as diferenças serem ocultadas, invisibilizadas e silenciadas. 

O preconceito que decorre o bulliyng é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos 

LGBTQI+ no espaço escolar. Segundo uma pesquisa de 2009 encomendada pelo Ministério da 

Educação-MC, as principais vitimas de discriminação e bulliyng no ambiente escolar são os 

homossexuais que representam  40%, negros 29% e pobres 21% das estatísticas. Pesquisas 

internacionais apontam para evidencias de como a discriminação afeta o desempenho e o bem 

estar dos alunos.  

Contudo, este projeto tem como objetivo Compreender o contexto das dificuldades 

enfrentadas pelos LGBTQ no espaço escolar a partir da perspectiva sobre Identidade de Gênero 

e Diversidade Sexual, a partir de alguns autores, discutir sobre a temática, fazendo um paralelo 

com o que discentes que fazem parte do publico LGBTQ sofrem nesse espaço de ensino. Será 

feita uma pesquisa de caráter qualitativa e quantitativa.  

A pesquisa tem como metodologia a Sociopoética, e, como base teórica: Michel 

Foucault, Hall, Judith Butler. Vale ressaltar que a pesquisa está em andamento. A metodologia 

usada na pesquisa é, num primeiro momento, a observação, seguida de uma entrevista para 

compreender as trajetórias que os sujeitos vivenciaram no espaço escolar. 

. O interesse na pesquisar surgiu a partir das experiências que tive quanto adolescente e 

na escassez de informações sobre este assunto na escola. Desse modo o questionamento que 

direciona a pesquisa é: O que ocorreu para que os sujeitos do grupo LGBTQ saiam da escola 

regular e busquem a EJA? 

O primeiro passo da pesquisa foi o contato com a escola escolhida, uma conversa com 

a supervisão e direção da escolar, em seguida nos foi apresentado os espaços físicos da escola 

. 

Com o decorrer da pesquisa houve o convite de ministrar uma oficina para professores 

da EJA, nesta foi abordado às questões de gênero e sexualidade. A oficina intitulada como 

Desfazendo Gênero, nos proporcionou a coleta de informações essenciais para a pesquisa.  

 

Qual a importância de falar sobre Construções Identitárias de Gênero e Sexualidade ? 

Trazer para o centro das discussões identidade de gênero e sexual é mostrar a 

necessidade de falar sobre essas temáticas na escola. A escola é o local no qual aprendemos a 

conviver, onde entendemos a socialização, entre tantas outras coisas, o lugar no qual 

começamos a formar nossa identidade.  

Identidade de gênero diz respeito à percepção subjetiva de ser masculino ao feminino, 

conforme os atributos, os comportamentos e os papeis convencionalmente estabelecidos para 

homens e mulheres. Sexualidade por sua vez corresponde a atração afetiva e sexual por um 

determinado sujeito. 
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A identidade é formada diante de nossas experiências como sujeitos ativos na sociedade, 

do contexto social em que fazemos parte. Desta maneira, a identidade é uma construção 

constante que demanda interação com o outro, com as diferentes formas de ser sujeito. 

Seguindo esse pensamento Hall (2005) aponta para a necessidade de entender a crise de 

identidade, para só assim, falar sobre identidade. 

Para (Hall, 2005, p. 07) 

 

A crise de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo de 

mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos 

indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. 

 

Dessa forma, esse deslocamento faz com que todas as referências antes tidas sejam 

afetas, e a identidade até então construída de espaço para outros conceitos como a identidade 

de gênero e sexual. 

Na sociedade é afirmado cotidianamente que tudo que vem a fugir do normativo fica 

sujeito a julgamentos. Desde comportamentos simples, que são esperados pelo meio, 

historicamente é esperado que os meninos viessem a ter a predisposição a gostar de carrinhos, 

jogar de bola, e etc. E as meninas a gostar de boneca, de casinha. O menino consequentemente 

não poderia ser sensível. “E por muitos anos houve a reprodução de “homem não chora”, “ 

homem não vesti rosa”.  E para às mulheres é imposto que “ lugar de mulher é na cozinha” “ 

futebol é para homem’’.  Esses discursos por mais assustadores que pareçam, ainda 

encontramos em uso em pleno século XXI. 

Falar de gênero e sexualidade não necessariamente está ligado ao publico LGBTQI+, e 

sim pensar as posições ocupadas historicamente, social e/ou culturalmente pelos sujeitos. 

Lorelay Fox Drag Queen e palestrante fala em uma de suas palestras “... vale lembrar que falar 

de gênero é falar sobre aquela menina que quer jogar futebol, mas que vai ser ‘ zoada ’ pois a 

sociedade alega que futebol não é coisa de mulher, ou aquele menino que faz dança ou teatro, 

mas que a sociedade diz ser uma prática apenas de mulheres”. 

 

Nessa perspectiva, falar de gênero não significa simplesmente falar "de 

mulher", mas de relações de poder, materiais e simbólicas, que envolvem 

todos os seres humanos. Significa visibilizar e problematizar os modos de 

significação dos corpos, dos jeitos de ser, de andar, de falar; questionar os 

discursos biologizantes que tentam encontrar a essência genética ou hormonal 

dos comportamentos, assim como o modo como a própria ciência produz 

discursos normatizadores e reguladores da sexualidade e do gênero 

(Foucault,1990). 

 

Há uma necessidade evidente de os professores consigam lidar com situações simples, 

como desconstruir estereótipos criados pela sociedade de que existem brincadeiras só para 

meninas e brincadeiras apenas de meninos e vise e versa. Durante a  trajetória escolar muitos 

alunos sofrem por essas questões, por existir um concepção pré-definida sobre seus 

comportamentos e escolhas, uma simples atividade proposta na sala de aula que deveria ser 

prazerosa, acaba por vezes sendo um momento de constrangimento e sofrimento.   
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O processo ensino/aprendizagem deve servir para efetivamente trazer a mudança desses 

paradigmas que a sociedade como uma maioria afirma, e com isso possibilitar aos alunos uma 

nova reflexão sobre diversos contextos sociais. Pois segundo Daniela Nogueira apud Meirelles 

(1997, p. 83) “o professor é mediador e organizador do processo pedagógico, favorece a visão 

de conjunto sobre a situação, e propõe outras fontes de informação, colocando o aluno em 

contato com outras formas de pensar”. 

Os professores são peças fundamentais para que exista visibilidade para às questões de 

gênero e sexualidade. O ato de não reproduzir a afirmação que determinada coisa é especifica 

de um público/gênero X, ajuda a não afirmar que meninos e meninas devem e tem atividades 

respectivamente definidas pelo se gênero. 

É necessário compreender que o gênero no contexto da construção da identidade dos 

sujeitos. Gênero e sexualidade estão correlacionados, porém, ambas não são a mesma coisa. E 

elas fazem parte de uma construção social, e não determinas em um momento exato, são 

construídas. Como mostra (Louro p.27): 
 

O que importa aqui considerar é que — tanto na dinâmica do gênero como na 

dinâmica da sexualidade — as identidades são sempre construídas, elas não 

são dadas ou acabadas num determinado momento. Não é possível fixar um 

momento — seja esse o nascimento, a adolescência, ou a maturidade — que 

possa ser tomado como aquele em que a identidade sexual e/ou a identidade 

de gênero seja "assentada" ou estabelecida. As identidades estão sempre se 

constituindo, elas são instáveis e, portanto, passíveis de transformação. 

 

Na escola é comum vermos as diferenças serem ocultadas e tão pouco representadas. O 

preconceito que decorre o bulliyng é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos 

LGBTQI+ no espaço escolar, segundo uma pesquisa de 2009 encomendada pelo Ministério da 

Educação-MC, ás principais vitimas de discriminação e bulliyng no ambiente escolar são os 

homossexuais que representam  40%, negros 29% e pobres 21% das estatísticas. Pesquisas 

internacionais apontam para evidencias de como a discriminação afeta o desempenho e o bem 

estar dos alunos. 

Desse modo justifica-se a importância do tratamento de questões relacionadas às 

relações de gênero e sexualidade no espaço escolar, cabe à escola buscar cada vez mais 

informações sobre esse assunto e assim poder proporcionar a seus alunos uma educação livre 

de intolerância, podendo trazer a reflexão sobre essa temática com subsídio teórico.  

 

O CONTATO COM AS ESCOLAS PESQUISADAS  

 

Durante a pesquisa recebemos o convite para conhecer duas escolas que trabalham com 

a EJA, escolas em bairros diferentes, com estruturas diferentes, aqui nomeadas por escola A e 

B. No entanto, muitos alunos com histórias semelhantes, sobre quais circunstancias levaram a 

chegar a EJA. 

Na escola A tivemos contato em primeiro momento com a gestão, que nos falou sobre 

a necessidade e entender as questões de gênero e sexualidade. Foi-nos relatado sobre o púbico 

LGBTQI+ existente na escola. 

Na escola B recebemos o convite para ministrar uma formação aos professores na 

Jornada Pedagógica do mês de Maio de 2019. Assim, ministramos a oficina Desfazendo 

GÊNERO, com isso surgiu a primeira coleta de dados da pesquisa.  

 

 OFICINA DESFAZENDO GÊNERO  
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A oficina aconteceu no com o objetivo de trabalhar as questões de gênero com o corpo 

docente. Contamos com a presença de 22 professores da instituição. Os professores foram 

orientados a formar quatro grupos, para assim dar início aos trabalhos de produção da oficina.  

A oficina foi estruturada em quatro estações denominadas de “Transnarrativa”, “Jogo 

do Gênero”, “Corpos Incoerentes”, “Montagem Drag Queen”. Cada uma das estações são 

compostas por uma Instalação de Arte, com a qual todos os membros do grupo devem interagir. 

Assim, todos passam por todas as estações. Aqui vou proceder a uma descrição, seguida de uma 

amostra das produções dos alunos e de uma breve análise. 

• Transnarrativa 

Transnarrativa. Inspirados na narrativa do trans homem João W. Nery (NERY, 2011), o 

grupo deve produzir sua própria escrita memorialista sobre sexualidades divergentes – não 

importa se é uma memória fiel ou pura invenção. 

 

Esse conhecimento me impulsionou a realização de um trabalho de desconstrução de 

uma imagem determinada pela sociedade como modelo que oprime e aprisiona a verdadeira  

identidade do ser, fato esse que gera indescritíveis consequências, e que, requer um cuidado 

profundo uma vez que suas raízes intensamente fincadas no pensamento social. 

 

• Jogo do Gênero 

 Na estação são colocadas fotos de personalidades midiáticas das mais diversas 

identidades de gênero, e o objetivo é que os professores separem as figuram e as classifiquem 

em função do gênero, tal como o grupo concebe a idéia de gênero. Com a perspectiva de 

desconstruir um possível conceito binário. Assim, podemos dialogar de uma forma mais 

associativa, para que os docentes possam perceber as características de sues alunos e assim 

entender que não são apenas as características que vem a definir o gênero dos sujeitos. 

 Corpos Incoerentes 

Depois de observar a imagem dentro da caixa de sapato, escreva o que vem imediatamente a 

cabeça na sanfoninha de papel ao lado. 

• Montagem Drag Queen ou Desconstruindo a Masculinidade 

Heteronormatizadora 

Este é um espaço de transgressão, de provocação e de contestação violentas contra as 

formas dominantes de expressão do gênero. Um desagravo vingativo contra a 

heteronormatividade – desconstrua a imagem do homem-heterossexual-pai transformando-a 

numa linda Drag Queen 

Aqui é proposto que seja feita a transformação de figuras da sociedade que tem uma 

imagem de masculinidade incontestável ( macho alfa ) em Drag Queen, com o uso da 

criatividade e matérias de pintura montar sua Drag e nomeá-la.  

Durante a oficina os docentes explanavam situações vivenciadas em suas realidades da 

sala de aula. Assim, fazendo reflexões sobre suas práticas. Como exemplo – Um homem Trans 

solicitou participar do time masculino de sua turma nos jogos intercalasses na escola- O docente 

que citou essa situação, diz não saber como agir na situação e “acha” que foi incoerente em sua 

decisão. 

CONSIDERAÇÕES  

A escola é um espaço de sociabilidade dos sujeitos; mas também de normatização, 

disciplina e controle. Essa normatização, essa disciplina, esse controle são transversais, atingem 

a todos da escola – não privilegiam somente OS alunos, embora que em função destes a escola 

funcione. 
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Esse é um dos desafios que hoje se coloca para o campo da pedagogia escolar, desde a 

Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental, Médio, EJA, Ensino Superior. No 

processo da pesquisa, pelas duas escolas já pesquisadas, ficou muito evidente a necessidades 

que os docentes têm de entender as questões de gênero e sexualidade no espaço escolar e por 

outra via, a vontade de que os mesmos têm de aprender e buscar novas fontes de conhecimento. 
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INTERDISCIPLINARIDADE NO AEE: uma ponte entre conhecimentos, sujeitos e 

práticas pedagógicas 

 

Maria Aparecida Dias Lima21 

Simone Maria da Rocha22 

 

 

RESUMO 

Este trabalho, embasado no método (auto)biográfico em educação, tem por objetivo discutir as 

práticas interdisciplinares no Atendimento Educacional Especializado (AEE), desenvolvidas 

por  uma professora do município de Mossoró-RN, e partilhadas a partir das narrativas de suas 

experiências. Do ponto de vista teórico, ancoramos nosso estudo na Legislação que rege o 

Atendimento Educacional Especializado em nosso país (BRASIL, 2009; 2011); e nas 

contribuições de autores como Fazenda (2002; 2011), Lück (1995), Thiesen (2008), Morin 

(2002), Vygotsky (1995; 2000). Do ponto de vista metodológico traçamos com Passeggi (2011), 

Sousa (2014) e Larrosa (2004) nossas reflexões. O texto apresenta dimensões e conhecimentos 

que podem permitir ao sujeito a tomada de consciência de si e de suas aprendizagens, a partir 

das experiências de vida e reflexão sobre práticas pedagógicas interdisciplinares. Mediante as 

análises das narrativas da professora, os resultados apontam que as práticas interdisciplinares 

no Atendimento Educacional Especializado fortalecem o processo de construção e organização 

de novos conhecimentos, ampliam a valorização do diálogo entre saberes e os diversos fios que 

o tecem; favorece o desenvolvimento das relações entre os sujeitos envolvidos no processo 

educativo, estimula a comunicação, a construção de múltiplas experiências ambientais, 

sensoriais, cognitivas, afetivas e emocionais dos alunos. 

 

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado. Narrativas (auto)biográficas. 

Interdisciplinaridade. Experiências. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As atuais oportunidades educacionais dos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, evidenciam a evolução nos movimentos 

sociais em defesa da educação inclusiva e da repercussão de sua integração nos sistemas 

educacionais. O percurso estabelecido pelas políticas educacionais se iniciou de forma 

assistencial, seguindo para os aspectos médicos psicológicos, logo passando para as instituições 

escolares, que inicialmente recebiam os alunos com deficiência de forma diferenciada, o que 

marcou o período de segregação. São recentes, nesse sentido, a recepção desses alunos em salas 

de aula do ensino regular.  Não é suficiente apenas matricular e acolher o aluno, sendo 

necessário promover condições efetivas de aprendizagem e acessibilidade que estejam abertas 
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ao diálogo e a comunicação, visando sempre a construção de novos conhecimentos. Além disso, 

outro aspecto importante no que diz respeito ao Atendimento Educacional especializado é a 

necessidade de visões plurais sobre os diversos saberes e tipos de conhecimento, De acordo 

com Brasil (2009, p. 1) “[...] a educação especial se realiza em todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino, tendo o Atendimento Educacional Especializado (AEE) como parte 

integrante do processo educacional [...]”, o que reitera e evidencia a necessidade de olhares 

plurais e cuidadosos, com vistas a identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e as estratégias, tomando como base as demandas especificas dos alunos 

públicos-alvo do AEE. 

Assim, torna-se imprescindível as mudanças no processo pedagógico, na organização 

do currículo, na prática de ensino que direciona a produção do saber. Como o atendimento 

educacional especializado acontece prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais e nas 

práticas colaborativas entre professores da sala regular, professores do AEE e auxiliares dos 

alunos com deficiência, é essencial estabelecer a ligação de conhecimentos, mediante uma visão 

de conjunto, possibilitando a superação da visão fragmentada de saberes. A essa realidade, 

Morin (2002, p. 56) destaca que “o importante é aprender a contextualizar e melhor que isso, a 

globalizar, isto é, a saber, situar um conhecimento num conjunto organizado”. 

Com efeito, a abrangência da área de conhecimento que se dedica ao AEE deve 

acontecer de forma interdisciplinar, através da relação com os diversos campos do saber, 

buscando articular as partes que compõem os saberes necessários para chegar a um ensino 

específico, de acordo com a deficiência de cada aluno do AEE. Dessa forma, emerge a 

necessidade de um olhar que objetiva superar as fragmentações ou interdições existentes entre 

os diferentes tipos de conhecimento, a fim de estabelecer o sentido de unidade com um todo na 

diversidade, permitindo que o sujeito organize de forma significativa as informações 

desarticuladas que vem recebendo. Thiesen (2008, p. 547) afirma que: 

 
Independente da definição que cada autor assuma, a interdisciplinaridade está 

sempre situada no campo onde se pensa a possibilidade de superar a 

fragmentação das ciências e dos conhecimentos produzidos por elas e onde 

simultaneamente se exprime a resistência sobre um saber parcelado.  
 

 A sistematização dos saberes, ainda, acontece de forma fragmentada, sendo comum a 

divisão dos conhecimentos por áreas específicas e independentes, sem contar que o ensino é 

realizado como uma mera transmissão e reprodução do saber. Porém, as relações sociais que 

permeiam a escola não aceitam mais essas visões que postulam a transmissão e reprodução 

passiva dos saberes como verdades acabadas. Somos sujeitos aprendentes, estamos em 

constante processo de construção do conhecimento, ao construir significados os saberes dão 

origem a novos conhecimentos, sempre associados as experiências e aos conhecimentos prévios 

do sujeito. “O aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola. 

Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma 

história prévia” (VYGOTSKY, 2000, p. 210).  

Assim, este artigo tem o objetivo de analisar as práticas interdisciplinares no 

atendimento educacional especializado de forma a refletir sua relevância no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais, tanto nas salas de recursos 

multifuncionais, quanto nas salas do ensino regular. Para isso, utilizamos as narrativas 

(auto)biográficas como método, tomando como objeto empírico de análise os relatos 

apresentados por uma professora que trabalha no atendimento educacional especializado da 

rede de ensino do município de Mossoró/RN. Para o registro da narrativa, utilizamos o gravador 

de áudio do aparelho celular, o qual depois foi transcrito para análise. Neste trabalho, essa 

professora será chamada pelo nome fictício de Estrela (pseudônimo escolhido por ela), com 

vistas a respeitar ao preceito de integridade física e preservação da imagem social da docente. 
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 O texto está organizado em tópicos, nos quais abordamos o contexto atual e as ações 

de interdisciplinaridade no AEE, as narrativas de experiências sobre práticas interdisciplinares 

referentes aos projetos, o ensino nas salas de recursos multifuncionais e, principalmente, a 

ligação de diversos  saberes que podem proporcionar uma mudança de atitude, em busca do 

conhecimento,  diminuindo as distâncias e os limites das disciplinas. 

 

 CONHECENDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

 O atendimento deve ser realizado na sala de recursos multifuncionais da própria escola 

ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo 

as classes comuns.    O ensino do AEE deve ocorrer preferencialmente na rede regular de 

ensino. De acordo o decreto Nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 “o ideal é que a escola comum 

tenha uma sala de recursos multifuncionais e uma equipe especialista para oferecer o 

atendimento educacional especializado dentro da escola, assim como a formação continuada de 

professores, gestores e demais educadores” (BRASIL, 2011).  Para Mantoan (2003, p. 23): 

 
O ‘preferencialmente’ refere-se a ‘atendimento educacional especializado’, ou 

seja: o que é necessariamente diferente no ensino para melhor atender às 

especificidades dos alunos com deficiência, abrangendo principalmente 

instrumentos necessários à eliminação das barreiras que as pessoas com 

deficiência naturalmente têm para relacionar-se com o ambiente externo, 

como, por exemplo: ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), do código 

braile, uso de recursos de informática, e outras ferramentas e linguagens que 

precisam estar disponíveis nas escolas ditas regulares. 

 

O professor do AEE precisa ter formação inicial que o habilite à docência e formação 

específica para a educação especial, a qual deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar 

na atuação junto as salas comuns do ensino regular, assim como estabelecer parcerias com as 

áreas intersetoriais, compartilhar saber e experiência na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade. O atendimento educacional especializado deve 

integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno 

acesso a participação dos estudantes, atender às necessidades específicas dos sujeitos que são 

público-alvo da educação especial, o que deve ser realizado em articulação com as demais 

políticas públicas (BRASIL, 2011).  

No decorrer dos anos, o número de matrículas de alunos com alguma deficiência vem 

aumentando, este fato se deve pela conquista das políticas públicas e, sobretudo, pelo 

reconhecimento dos direitos conquistados. Mas, é de extrema importância que todos alunos que 

são público alvo do AEE tenham o direito de frequentar e de ter acesso aos serviços escolares 

de acordo com a política da educação especial, de modo que a escola possa criar possibilidades 

de acessibilidade, o que deve estar posto nas suas premissas pedagógicas, favorecendo que o 

aluno possa desenvolver suas habilidades e potencialidades, onde o educando e o educador 

construam o conhecimento juntos. 

Atualmente, nem todos as escolas dispõem de profissionais nem de salas de recursos 

multifuncionais, apesar do destaque explícito dado ao termo “preferencialmente” na legislação, 

o que deixa claro as diferenças não somente sintáticas com a palavra, como a inexistência do 

termo “obrigatório”, mas isso acontece propriamente de ação política, o que implica em 

carência e ausência do serviço em algumas instituições de ensino público. É importante ressaltar 

a necessidade de conhecer a funcionalidade do AEE, o público-alvo e os objetivos, para que o 

serviço não seja confundindo como atendimento de reforço escolar ou substitutivo às salas 

comuns. Contudo, a formação continuada na perspectiva da educação especial deveria ser 

ofertada a todos os professores, pois o conhecimento precisa ser disseminado e compartilhado, 
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para que na prática os docentes possam desenvolver ações coerentes com as especificidades da 

demanda. Torna-se imprescindível garantir o AEE conforme a lei que o rege, de modo a 

promover a inclusão e a acessibilidade para todos que o tem direito. 

 

 LIGAÇÃO DE SABERES NO AEE 

 

 O acesso aos saberes escolares requer uma transformação na prática de ensino, um olhar 

diferenciado para o educando em seu pleno desenvolvimento físico, intelectual e social, 

valorizando seu potencial. A escola, como um espaço de aprendizagens individuais e coletivas 

deve repensar a sua rotina, introduzir em seus planejamentos aulas que contemplem 

pluralidades de vozes e concepções de experiências e culturas, onde o sujeito tenha acesso à 

cidadania, à criatividade e à autonomia.  

Quando o professor percebe a capacidade que o aluno tem de aprender, ele pode 

desenvolver ações que possibilitam essa aprendizagem. Fazenda (2011, p. 14) aponta que “[...] 

a característica profissional que define o ser como professor alicerça-se preponderantemente 

em sua competência, interdisciplinarmente expressa na forma como exerce sua profissão [...]”.  

Desde modo, a formação inicial e continuada do professor do AEE deve dar conta de reflexões 

sobre a construção e (re)construção do conhecimento de forma articulada, e a prática 

pedagógica docente, quando preocupada em alcançar os direitos de aprendizagem do aluno, 

preocupa-se com a religação dos conhecimentos. De acordo com a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva:  

 
[...] essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional 

especializado e deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar da 

atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros 

de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das 

instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes 

domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial 

(BRASIL, 2008, p. 19). 

 

Neste sentido, o serviço do AEE acontece na interação com vários profissionais e 

conteúdos necessários à conquista do objetivo de ensino, no avanço da aprendizagem de cada 

aluno. Os professores precisam considerar diversas áreas do conhecimento para organizar 

estratégias pedagógicas interdisciplinares, considerando as potencialidades dos alunos, pois 

como afirma Fazenda (2011, p. 27), “o processo de interação permite a geração de entidades 

novas e mais fortes, poderes novos, energias diferentes”.  

O planejamento deve ser elaborado de acordo com as especificidades de cada aluno, 

buscando articular o que realmente contribui para o desenvolvimento dos seus aspectos 

cognitivos, afetivos e sociais. Para Vigotski (1995, p. 93), “o aprendizado escolar é mais do que 

a aquisição de capacidade para pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para 

pensar sobre várias coisas”. Assim, a criança, seja com necessidades educacionais ou não, 

precisar entrar em contato com maior número possível de atividades e objetivos significativos 

para facilitar a construção de conhecimentos. Essa gama de conhecimentos pode ser adquirida 

por meio da apropriação da linguagem em suas mais variadas manifestações. 

Desse modo, o trabalho no AEE necessita de energias novas e diferentes para acontecer 

de forma colaborativa entre profissionais da escola, alunos e familiares. A ligação e/ou religação 

do conhecimento, são noções essenciais no trabalho pedagógico. Sobre esse conceito Lück 

(1995, p. 64) esclarece: 
 

Integração e engajamento de educadores num trabalho conjunto, de interação 

das disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade de modo a 
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superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos alunos, 

a fim de que possam exercer criticamente a cidadania mediante uma visão 

global de mundo e serem capazes de enfrentar os problemas complexos, 

amplos e globais da realidade atual.  
 

Para que aconteça essa integração, é necessário conhecer o nível de aprendizagem  do 

aluno, assim como suas limitações, o ambiente de trabalho, os objetivos, pois são muitas as 

responsabilidades do AEE:  realizar atividades com recursos pedagógicos acessíveis, promover 

a autonomia e a participação do aluno de forma a ampliar as habilidades; facilitar a 

acessibilidade do aluno com necessidades educacionais especiais nas salas de ensino regular, 

desenvolvendo atividades próprias do AEE como o ensino da LIBRAS para alunos surdos, 

ensino do sistema Braille e mobilidade para alunos cegos, enriquecimento curricular para os 

superdotados. São novos desafios para os educadores e também para os educandos, os quais 

buscam religar o que foi desconectado ou até mesmo paralisado, através de novos recursos 

pedagógicos objetivando dar sentido e ter maiores cuidados com os processos de ensino-

aprendizagem, sempre tendo como meta trabalhar a construção do conhecimento de acordo com 

potencial de cada aluno. Nas palavras de Thiesen: 
 

Um processo educativo desenvolvido na perspectiva interdisciplinar 

possibilita o aprofundamento da compreensão da relação entre teoria e prática, 

contribui para uma formação mais crítica, criativa e responsável e coloca 

escola e educadores diante de novos desafios tanto no plano ontológico quanto 

no plano epistemológico (2008, p. 550). 
 

Assim, para conquistar esses objetivos é necessário que a prática seja voltada para a 

comunicação das ideias, para o questionamento do que foi imposto como verdade absoluta e, 

especialmente, para a ligação das diversas áreas do conhecimento, de modo que educandos e 

educadores possam resgatar e construir relações significativa ao ensino e a aprendizagem, 

criando novas  possibilidades de autonomia e, quiçá, ultrapassar o pensamento fragmentado tão 

fortemente enraizado na escola. Segundo Fazenda (2002, p. 13), “um olhar 

interdisciplinarmente atento recupera a magia das práticas, a essência de seus movimentos, mas, 

sobretudo, induz-nos a outras superações, ou mesmo reformulações”.  

 

ATITUDES INTERDISCIPLINARES NO AEE: NARRATIVAS 

 

As práticas interdisciplinares realizadas nas atividades do atendimento educacional 

especializado, seja nas salas de recursos multifuncionais, ou nas salas regulares de forma 

colaborativa, são narradas, neste estudo, por uma professora que atua no serviço de AEE, da 

rede municipal de ensino de Mossoró/RN, a qual recebe o nome de Estrela (fictício). Utilizamos 

o método (auto)biográfico, pois o ato de lembrar e narrar possibilita um lugar de reconstrução 

de saberes profissionais e identitários, onde se pode revelar muito além de simples 

acontecimentos. Optamos pelas narrativas (auto)biográficas como fonte e método de pesquisa 

qualitativa em educação porque possibilita uma construção e reconstrução da história, da 

experiência de vida, seja narrando fatos de sua vida ou refletindo seu processo de autoformação, 

dando pistas ainda das formas de como o sujeito reflete sobre suas práticas e ao mesmo tempo 

seu olhar para mundo. Dessa forma, somos narradores de nossas próprias histórias e das 

histórias dos outros. Passeggi (2011, p. 20) nos mostra que: 

 
Em suma, a pesquisa (auto)biográfica tem por ambição compreender como os 

indivíduos (a criança, o jovem, o adulto...) e /ou os grupos sociais (familiares, 

profissionais, religiosos, gregários...) atribuem sentido ao curso da vida, no 
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percurso de sua formação humana, ao longo da vida, no decurso da história. 

 

Pensar, falar e escrever sobre si, num contexto intelectual/institucional de valorização 

da subjetividade e das experiências constituí um trabalho docente desafiador, afinal, apresentar 

aspectos de sua história - pessoal, profissional e organizacional -, pode levar a reconhecer tanto 

os acertos quanto os eventuais equívocos, demonstrando-se como um processo sumariamente 

reflexivo, constituindo-se como uma ferramenta importante para se identificar e analisar os 

saberes construídos pelos professores da educação especial no seu fazer pedagógico diário, 

sendo, ao mesmo tempo, um instrumento de formação. Nesse ponto, Sousa (2014, p.40) afirma: 

 
No campo educacional brasileiro, as pesquisas (auto)biográficas tem se 

consolidado como perspectiva de pesquisa e como práticas de formação, tendo 

em vista a oportunidade que remete tanto para pesquisadores, quanto para 

sujeitos em processo de formação narrarem suas experiências e explicitarem, 

através de suas narrativas orais e/ou escritas, diferentes marcas que 

possibilitam construções de identidades pessoais e coletivas.  

 

A palavra experiência não vem neste texto no sentido de tempo, ou seja, referente aos 

anos trabalhados pela docente, mas sim, dialogamos com Larrosa (2004, p. 21), que assume a 

experiência como sendo “[...] o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 

se passa, o que acontece, ou o que toca”. O sujeito da experiência é um sujeito que tem paixão, 

ele sente, sofre, padece e se transforma. Porém, o saber da experiência se dá a partir das 

interações entre conhecimento e vida (LARROSA, 2004).   

Nesta perspectiva, as narrativas da professora Estrela têm a intenção de apresentar a 

construção de saberes advindos das atitudes interdisciplinares nas ações realizadas no 

atendimento educacional especializado. Ao narrar, a professora conta e reflete sobre as próprias 

experiências, de forma a construir e reconstruir histórias pessoais e sociais, que forjam suas 

práticas pedagógicas. 

 

NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIA: PROJETO INTERDISCIPLINAR NO AEE 

 

A professora Estrela compartilha através das narrativas algumas de suas experiências 

profissionais, permeadas de paixão e dedicação por aquilo que lhe toca. Ela relata o ensino nas 

salas de recursos multifuncionais e os projetos desenvolvidos, entre os quais ela destaca um que 

foi realizado no atendimento educacional especializado.  

 
Nas salas de recursos multifuncionais as ações são construídas diante da 

necessidade de cada aluno, que o foco seja pensar no potencial dele, mas 

pensar nesse potencial trabalhando com aquilo que ele tem dificuldade. 

Exemplo: Tenho um aluno com deficiência múltipla com muita habilidade na 

matemática, mas tem dificuldade com a fala; E outro aluno com deficiência 

intelectual, o qual tinha muita dificuldade na matemática, esse, falava muito, 

ambos são atendidos no mesmo horário. Iniciamos um trabalho sobre material 

orgânico, fizeram pesquisas na internet sobre o que era orgânico e inorgânico, 

eles coletaram o material orgânico com o objetivo de construir um jogo, e 

assim desenvolvemos o jogo. Pesquisaram na internet como fazer um manual 

eficiente, fizeram a construção de texto para elaborar o manual do jogo: 

quantos jogadores, as regras, o tempo, calcularam as formas de pontuação, ou 

seja, passo a passo. Este jogo que envolveu conhecimento de ciências, 

matemática, português, artes e o estimulo motivacional foi apresentado na 

feira de ciências na UFERSA. Tivemos a intenção de mostrar que os 

conhecimentos estão tecidos juntos, não dá para separar isso, pois, eu acredito 
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da mesma forma como Edgar Morin defende em seus estudos: que o ser 

humano é tecido junto e não pode separar isso daquilo. O nosso objetivo é 

justamente ver onde eu posso explorar o máximo para transformar o mais 

interdisciplinar possível diante de uma imensa possibilidade de 

conhecimentos (Estrela, 2019). 

 

  A professora conseguiu de forma significativa realizar a ligação entre os diversos 

saberes, tomando como base uma perspectiva dialógica, o que se estendeu para as relações entre 

os alunos e professores que participaram do projeto e os outros sujeitos que tiveram a 

oportunidade de aprender com as oficinas e atividades formação, apontando para a valorização 

do compartilhamento dos saberes e das próprias experiências de forma plural e interdisciplinar.  

É importante salientar que pelo seu repertório, Estrela parece ter conhecimentos sobre a 

importância da interdisciplinaridade para o planejamento pedagógico no que diz respeito as 

formas de se trabalhar com o AEE, tanto que chega a citar autores que tratam sobre o tema, o 

que é visto de forma muito positiva e rendeu bons resultados. 

Nesse relato, Estrela discorre sobre a relevância de se trabalhar os conhecimentos de 

forma interdisciplinar, envolvendo significativamente os saberes no processo de aprendizagem 

dos alunos, bem como sobre a importância de se observar as necessidades de cada um. A 

professora evidencia o trabalho nas salas de recursos multifuncionais como um processo de 

construção de sentindo, ou seja, o olhar do professor do AEE para o aluno e suas necessidades 

específicas é essencial para um planejamento que desenvolva suas potencialidades e 

habilidades. 

 
Na sala de recursos multifuncionais a gente não trabalha os conteúdos em si, 

não é o nosso objetivo pegar um texto e ensinar o aluno a ler e escrever, 

podemos construir ações que favoreçam a leitura e a escrita, mas de forma 

significativa, de acordo com a especificidade do aluno. Exemplo: A professora 

relata que tem um aluno do 6° ano, com deficiência, que ainda não 

compreendeu o que é célula. Então, na sala de recursos multifuncionais, eu 

não vou pegar o conteúdo sobre célula e ficar dizendo: célula é isso, é assim... 

Mas, eu tenho que criar possibilidades para ele compreender; posso usar 

papelão, isopor, massinha de modelar e fazer a célula com ele. A partir daí 

posso trabalhar a compreensão do corpo humano, construindo textos, 

apresentando leitura, encenando, pesquisando no computador, enfim com o 

próprio universo dele, ligando diferentes áreas de conhecimento. Esta ligação 

que existe entre os saberes é constante nas nossas ações e necessárias para dá 

acessibilidades aos alunos que são público-alvo do AEE (Estrela, 2019). 

 

Na fala da professora, conseguimos entender claramente como funciona o trabalho nas 

salas de recursos multifuncionais. Os conteúdos são trabalhados de acordo com a construção 

do sentido e a necessidade de aprendizagem advinda do aluno, essa construção acontece com a 

utilização de estratégias pedagógicas, de forma a construir materiais educativos adequados com 

os objetivos do ensino-aprendizagem, relacionando e envolvendo a ligação dos conhecimentos 

através de práticas interdisciplinares, pautadas na troca e compartilhamento de saberes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As narrativas esclarece que o trabalho realizado na sala de recursos multifuncionais não 

é disciplinar, mas de construção de saberes específicos, que reconhecem a necessidade de cada 

aluno, as atividades são desenvolvidas de acordo com o potencial das crianças, construindo o 

cenário explicitado por Thiesen (2008, p. 551) quando assevera que “as múltiplas relações entre 

professores, alunos e objetos de estudo constroem o contexto de trabalho dentro do qual as 
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relações de sentido são construídas”, implicando em colaboração e interligação de 

conhecimentos, a fim de alcançar os objetivo de aprendizagem. Esta colaboração instiga 

diferentes visões e entendimentos, tornando mais global a busca pela resolução dos problemas. 

Tais aspecto são melhor elucidados pelos relatos narrados por Estrela, ao demonstrar a 

utilização interdisciplinar e plural das salas de recursos multifuncionais, que a partir de 

planejamentos e atuações específicas não fica restrita a um ambiente de reforço escolar, muito 

menos voltado para repetições mecânicas de determinadas atividades que são desenvolvidas 

nas salas regulares, haja vista que a docente entrevistada que busca estratégias de flexibilização 

de uso não somente dessa sala, mas também de adaptação curricular, assim como de 

procedimentos didáticos pedagógicos que possam propiciar práticas alternativas centradas na 

construção do conhecimento. 

Diante do exposto, considera-se que as narrativas da professora revelam instrumentos e 

procedimentos como estratégias, uma mediação multiplicadora das partes para o todo, para o 

novo saber, revelando, ao seu modo, a importância de uma visão interdisciplinar para o AEE. 

Se tem, assim, uma ponte entre os sujeitos envolvidos no ensino (docentes do AEE e das salas 

regulares), na aprendizagem (estudantes) e nas práticas pedagógicas, que se voltam para os 

aspectos humanos, o que possui grande valor e significado. As narrativas permitiram a 

realização de análises reflexivas, onde percebemos na prática de ensino da professora a 

disposição e abertura para o querer, para acreditar em suas propostas, assim como, a valorização 

do diálogo entre saberes e os diversos fios que o tecem. Desta forma, as atitudes 

interdisciplinares nas práticas de ensino do atendimento educacional especializado fortalecem, 

qualificam e contextualizam o processo de ensino estimulando a comunicação e novas 

experiências ambientais, sensoriais, cognitivas, afetivas e emocionais dos alunos, promovendo 

a autonomia e a acessibilidade de forma a ampliar os conhecimentos. 
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APICULTURA E EMPODERAMENTO: ressignificação do espaço de atuação da 

mulher na sociedade do Alto Oeste Potiguar 

 

Wesley Breno de Freitas Silva23 

Luciene Xavier de Mesquita24 
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Leonardo Emmanuel Fernandes de Carvalho26  

 

 

RESUMO 

O trabalho em questão tratou de uma análise sociológica sobre a percepção das mulheres do 

projeto de extensão Abelha Operária Empoderada. O objetivo dessa pesquisa foi explicar o 

processo de empoderamento dessas mulheres durante e ao final do curso. Para tanto, realizamos 

uma revisão bibliográfica baseada nas categorias de cidadania, gênero e empoderamento. 

Tomamos como principais referências para o estudo Carvalho (2002), Kleba e Wendausen 

(2009), Baquero (2012) e Sousa e Moura (2013). Em seguida, fizemos a análise de alguns 

aspectos sócio-econômicos relatados por estas mulheres (violência, escolaridade e identidade 

étnica), assim como analisamos o processo de aprendizagem dos conhecimentos técnicos sobre 

a Apicultura. Após a análise dos dados coletados antes e após o projeto de extensão, foi possível 

perceber que o curso proporcionou a estas mulheres mais autonomia, independência e 

valorização da autoestima sugerindo o empoderamento destas. 

 

Palavras-chave: Apicultura. Cidadania. Empoderamento feminino. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO  

 

Este trabalho é oriundo do projeto de extensão Abelha Operária Empoderada (EDITAL 

DE FLUXO CONTÍNUO Nº 01/2017-PROEX-IFRN - Edital de Fluxo Extensão Contínuo). O 

projeto é uma iniciativa do IFRN, Campus Pau dos Ferros, ocorrido no período de 15(quinze) 

de maio até 02(dois) de dezembro de 2017, com o auxílio de dois estudantes bolsistas do curso 

técnico de Apicultura. O público alvo eram mulheres do Alto Oeste Potiguar que se 

caracterizavam em situação de vulnerabilidade social.  

Com relação ao projeto de extensão, foram realizados questionários com as 35 mulheres, 

na qual todas foram selecionadas. Esse questionário traçou o perfil socioeconômico delas. No 

intuito de caracterizar melhor este público, aplicou-se alguns questionários iniciais, com 

questões que buscaram avaliar o grau de vulnerabilidade dessas mulheres. Algumas perguntas 

estavam focadas em relação à educação, ocupações e disponibilidade e renda.  
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25 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

fcsociologia@gmail.com. 
26 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

leonardo.emmanuel@ifrn.edu.br 
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Durante o projeto foram realizadas várias oficinas que proporcionaram a essas mulheres 

o conhecimento dos seus direitos individuais e coletivos; fabricação de sabonetes, sais de 

banho, cosméticos masculinos, produtos à base de mel; foram ofertadas oficinas que 

trabalhassem com a identidade feminina e a autoestima dessas mulheres como a de maquiagem 

e produção de vídeo sobre a biografia das mesmas, e oficinas que despertassem o 

empreendedorismo, comercialização e cooperativismo que pudessem auxiliá-las na obtenção 

de uma renda própria e inseri-las no mercado de trabalho artesanal. 

 

Método de ação da pesquisa 

 

 Revisão bibliográfica e grupo de discussão 

 

Essa pesquisa se caracteriza tanto como bibliográfica como de campo. No primeiro 

momento discutiu-se sobre temas sociais pertinentes como cidadania, empoderamento e gênero, 

no intuito de se apropriar desses conceitos e sobre eles realizar uma revisão bibliográfica.  

 

Análise do questionário inicial 

  

O questionário diagnóstico que foi aplicado no projeto de extensão serviu de referência 

para analisar temáticas sociais relevantes que pudessem ser exploradas no estudo em questão. 

A partir deste questionário foi feita uma análise dos temas mais relevantes em relação a 

discussão de empoderamento e gênero. 

 

Aplicação das entrevistas  

 

Através das discussões realizadas e da análise do questionário inicial, foram elaboradas 

questões que foram apresentadas as mulheres em forma de entrevista. Adotou-se, então, um 

esquema de ordenamento numérico para respeitar a privacidade das entrevistadas (tipo: 

entrevistada – 1).  

Feito esse esclarecimento metodológico, retomou-se as discussões acerca das falas das 

mulheres. As entrevistas foram realizadas entre os dias 27 e 30 de agosto de 2018, com dez (10) 

participantes do projeto. O número reduzido de participantes nas entrevistas deveu-se à 

dificuldade de contato com as mulheres após a realização das oficinas. Destas, apenas uma 

entrevista foi concedida pessoalmente. As demais foram realizadas por e-mail e WhatsApp. 

As perguntas envolveram temáticas relacionadas a realidade educacional das mulheres, 

relações de gênero e violência, bem como a percepção das mesmas sobre a importância do 

projeto de extensão. 

 

Análise dos resultados 

 

A partir dos dados coletados, foi realizada uma análise qualitativa (na medida em que o 

foco de nossa investigação recai na interpretação das realidades observadas por meio dos dados 

obtidos nas entrevistas), mas também uma dimensão quantitativa, por meio da tabulação dos 

dados para uma comparação sobre antes e depois do projeto. O trabalho, portanto, se baseia em 

uma perspectiva crítica sobre a percepção das mulheres da importância do projeto Abelha 

Operária Empoderada, tomando como categoria centrais de análise a cidadania, 

empoderamento e gênero. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Caracterização das mulheres no início do projeto de extensão 

 

As mulheres participantes do projeto residem na região do Alto Oeste Potiguar (RN). 

Tais mulheres são moradoras das cidades de Doutor Severiano, Riacho de Santana, Severiano 

Melo, São Miguel, Rafael Fernandes e Pau dos Ferros. Vale destacar que a maior parte dessas 

mulheres tinha disponibilidade para participar das atividades do projeto até três vezes por 

semana no turno noturno.  Destas 35 mulheres participantes do projeto, 11 se autodeclaravam 

de cor/raça branca, 22 pardas, uma indígena e uma negra (Figura 1). 

 

Figura 1: Autodeclaração de cor/raça pré-projeto 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores  

 

Análise dos temas relevantes do questionário inicial  

 

Um dos recortes dos temas mais relevantes para a discussão de cidadania, gênero e 

empoderamento, foi a violência, como representado na tabela abaixo (Tabela 1) 

 

Tabela 1: Violências sofridas pelas mulheres 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

31%

3%
3%

63%

COR/RAÇA

BRANCA

INDÍGENA

NEGRA

PARDA

Agressão acidental (ACIDENTE, 

INVOLUNTÁRIO) 

1  

Agressão física (AGRESSOR TINHA 

INTENÇÃO) 

2 

Agressão verbal (XINGAMENTO, 

HUMILHAÇÃO) 

13 

Furto (NÃO PRESENCIA A AÇÃO) 10 

Outros 5 

Roubo (PRESENCIA A AÇÃO) 4 

Total Geral  35 
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Por meio da Tabela 1, pode-se perceber que a maioria das participantes foram vítimas 

de agressão verbal. Segundo Garcia et al. (2008), este tipo de violência é a base para o 

surgimento de outras, como por exemplo a física, e esse tipo de agressão torna-se muita das 

vezes invisível se comparado com os demais tipos de violência contra a mulher.  

Nascimento (2018), com base no pensamento de Pierre Bourdieu, diz que o ser humano 

possui quatro tipos de capitais: o econômico (que está relacionado a renda financeira); o social, 

representado pelas amizades e o convívio; o cultural aquele que envolve a educação e arte, e o 

simbólico ligado a honra, o prestígio e o reconhecimento.  

A violência simbólica se dá pela ausência desses capitais, definida por Bordieu como 

algo que há uma cumplicidade entre quem sofre e quem pratica, sem que, constantemente os 

envolvidos saibam que estão exercendo ou sofrendo essa violência, gerando diversos 

transtornos psicológicos e ocasionando depressão e morte das vítimas. É através do capital 

simbólico que algumas diferenças de poder são definidas socialmente, e por meio dele os 

indivíduos e instituições acabam tentando persuadir os outros com suas ideias. 

(BOURDIEU,2010) 

Segundo Schraiberi (2007) a violência contra a mulher é reconhecida como problema 

de saúde pública. A alta ocorrência leva um grande predomínio da violência por parceiros e ex-

parceiros íntimos, na qual sendo considerada de gênero e muita das vezes sendo denominada 

como violência doméstica.  

Outro aspecto relacionado no questionário inicial foi o auxílio financeiro de programas 

sociais. De acordo com os questionários aplicados 68,5% das entrevistadas são beneficiadas 

por algum tipo de programa social, sendo em sua maioria, o Bolsa Família. Normalmente, 

pessoas que recebem esse auxilio o tem como principal fonte de renda, pois muita das vezes o 

marido tende a impor que o lugar dessas mulheres é cuidando da casa, impossibilitando-as de 

ter uma renda extra. 

Mas ao decorrer do tempo essas mulheres foram conquistando seu espaço na sociedade, 

estando bastante presentes no mercado de trabalho. Então elas acabaram criando espaço de luta 

contra o machismo e contra a violência que sofrem. Elas tendem a sofrer estresse no seu dia-a-

dia, até mesmo por exercer várias funções, no qual acabam se sobrecarregando. (SILVA et al, 

2014) 

A escola e a família são fatores importantes que contribuem e influenciam na formação 

do indivíduo. Ambos são responsáveis pela transmissão e construção do conhecimento 

culturalmente organizado, de acordo com as expectativas de cada ambiente (DESSEN, 2007, 

p.21-32). 

A tabela abaixo (Tabela 2) traz as informações referentes ao grau de escolaridade das 

mulheres participantes do projeto de extensão.  

 

Tabela 2: Grau de escolaridade 

Ensino Fundamental completo 7 

Ensino médio completo 24 

Superior Completo 3 

NSI 1 

Total Geral 35 

Fonte: Elaborado pelos Autores 
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O grau de escolaridade pode influenciar muito na vida destas mulheres, definindo 

oportunidades no mercado de trabalho. Através da tabela 2, nota-se que 68,5% (24) tem o ensino 

médio completo, somente 8,5% (3) possui ensino superior completo, havendo uma minoria com 

o grau de escolaridade incompleto. Porém, de acordo com o questionário inicial, as participantes 

tendem a se dedicar ao estudo no período noturno, por possuir outras atividades durante o dia, 

como o cuidado com o lar ou o emprego.  

Atualmente a mulher pode ter outras tarefas externas ao lar, porque alguém antes delas 

buscou essas conquistas, mas ainda não podem retirar do cotidiano delas os afazeres 

domésticos. 

No tópico 3.2.1 que será apresentado mais na frente, aprofundamos um pouco mais essa 

relação do grau de escolaridade e alguns fatores que influencia a relação estudo e gênero em 

nossa pesquisa.  

 

Caracterizações das mulheres que foram entrevistadas após o projeto de extensão 

 

Após a finalização do curso, foram feitas dez (10) entrevistas dentre as 35 mulheres 

envolvidas. O gráfico abaixo se refere ao processo de autodeclaração das entrevistadas em 

relação a sua cor ou raça (Figura 2). Segundo Machado e Franco (2018) proporcionalmente, o 

estado do Rio Grande do Norte possui mais negros que São Paulo, os estados que estão 

localizados na região nordeste cerca de 69,7% da população se autodeclara preta ou parda; no 

Sudeste, esse número é de 39,2%. Já o Brasil com um todo, 55,7% da população se autodeclara 

preta ou parda; brancos são apenas 43,3%. 

 

Figura 2: Autodeclaração pós-projeto 

 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores  

 

No questionário inicial ouve opções para essas mulheres escolherem sua 

cor/raça, já na entrevista realizada após o projeto elas mesma que escreveram como se 

autodeclaravam, isso fez com que surgisse a categoria morena. 

Nota-se na figura 2 que 50% destas mulheres se autodeclaram pardas. De acordo 

com Oliveira (2004), no sistema de autoclassificação brasileira existe uma tendência a 

esse processo das pessoas optarem por se declararem como pardas, ao invés de se 

declararem como negra. ´´Assumir a identidade racial negra em um país como o Brasil é 

um processo extremamente difícil e doloroso” (OLIVEIRA, 2004).  
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A identidade racial/étnica é uma forma de pertencer a um grupo racial resultante 

de uma construção social, cultural e política, que é estabelecida através da socialização e 

educação que se é adquirida em toda trajetória de vida do indivíduo (OLIVEIRA, 2004). 

A realidade da educação  

A educação no Rio Grande do Norte está em colapso, possuindo um dos piores 

índices da educação básica do Brasil e a quinta pior nota, a última vez que o estado 

conseguiu atingir a meta do (IDEB) foi em 2009 (ARAUJO, 2016).  

Na pesquisa, a realidade educacional das mulheres reflete um pouco esses 

dilemas onde a maioria delas disse que não estava estudando e nem pretendiam continuar. 

(Figura 3). 

 

Figura 3: Perguntas relacionadas a vida acadêmica das entrevistadas 

   

                  

(A)                                                                               (B)  
Fonte: Elaborado pelos Autores  

No gráfico A, 40% das mulheres respondeu que estuda atualmente, porém 60% 

relatou que não estava mais frequentando a escola. Um dos fatores que pode influenciar 

para que estas mulheres não estejam estudando atualmente é a falta de incentivo por parte 

da família e também pelo excesso de atividades do dia-a-dia que acabam sobrecarregando 

e havendo a perda de interesse por parte delas em relação aos estudos. Como se pode ver 

na fala a seguir de uma das entrevistadas que estuda atualmente, no qual ela tem o 

incentivo da família. 

“Não tenho esposo, mais minha família sempre está do meu lado.” 

(Entrevistada - 2, 40 anos, ensino médio completo, Branca) 

 

“Não, meu esposo não me deixa estudar.” (Entrevistada – 8, 24 anos, ensino 

médio completo, Parda) 

 

 Já no gráfico B, nota-se que muitas dessas mulheres não desejam continuar seus 

estudos, no qual 80% diz que não deseja continuar e apenas 20% almeja dar continuidade. 

Estas mulheres tendem a não sentirem a necessidade de ir para um ensino superior, tendo 

em mente como principal função cuidar do seu lar como é imposto pela sociedade, ou 

seja, elas adquirem uma relação de habitus que, segundo Piotto (2009), é composto por 
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esquemas de percepção e de ação que fazem de cada agente um indivíduo singular e, ao 

mesmo tempo, membro de um grupo ou classe social. 

As relações de gênero  

Percebe-se no gráfico abaixo (Figura 4), que 70% das mulheres não possui 

incentivo do esposo para estudar, algumas por serem divorciadas e outras porque o marido 

não permite que elas estudem, gerando uma fragilidade social. Segundo DIAS et al., 

(2017) as mulheres historicamente foram apresentadas em uma cultura patriarcal, como 

seres incapazes de realizar atividades que não fossem de cunho doméstico. Isto demonstra 

a existência de uma forma ultrapassada de enxergar a mulher na sociedade, pois a figura 

feminina, em algumas realidades, continua a ser designada apenas a tarefa do lar e não a 

vida externa. Sendo assim, a mulher é impedida por seu esposo de estudar e trabalhar, 

tendo seu destino determinado pelo sexo e não por sua capacidade (SOUSA; MOURA, 

2013). Segundo SOUSA; MOURA, (2013) há uma predominância do homem sobre a 

mulher, representando uma supremacia masculina, não existindo igualdade de gênero, de 

modo a afetar a sua cidadania. Essa superioridade masculina tem como resultado a 

negação de direitos civis, sociais e políticos que representam a liberdade individual, a 

participação do indivíduo na riqueza coletiva e ainda nas decisões políticas da sociedade. 

(CARVALHO, 2002)  

 Dessa forma, as mulheres são impedidas de se envolverem com a comunidade 

através dos estudos, e consequentemente, a opressão acaba por recair sobre os direitos 

sociais associados à educação. 

Figura 4: Motivação por parte do parceiro relacionado aos estudos 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

Os gráficos abaixo (Figura 5) apresentam outra questão que diz respeito ao fato de elas 

já terem ou não sofrido algum tipo de assédio ou violência e se já sofreram discriminação 

pelo fato de ser mulher. Segundo Oliveira (2016) é bastante importante que as mulheres 

tenham direito de se expressar abertamente, sem terem que sofrer agressão verbal ou física 

por outras pessoas, pois pelo fato de serem mulheres, elas são bastante discriminadas na 

sociedade. Isso faz com que elas apresentem em algumas situações sociais (participação 

política, tomada de decisões no lar) baixos níveis de empoderamento. 

 

Figura 5: Já sofreram violência ou discriminação por ser mulher 
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                                         (C)                                                                     (D) 

Fonte: Elaborado pelos Autores  

 

No gráfico (C), 60% das participantes relatam que não foram vítimas de violência do 

tipo agressão verbal, já no gráfico (D), 50% falam que já sofreram discriminação por ser 

mulher. Às vezes por timidez, ou por não ter um conhecimento mais amplo sobre esse tipo 

de agressão, acabam não tendo consciência do que estão passando ou até mesmo deixam de 

procurarem seus direitos para tentar de uma certa forma diminuir esse tipo de ação.  

 

As relações de gênero, empoderamento e a percepção do curso de extensão: as falas das 

mulheres 

 

Através das entrevistas realizadas é perceptível a importância desse curso para as 

entrevistadas, na qual proporcionou o empoderamento das mesmas. Segundo Roso (2014), 

o empoderamento implica de tal forma na liberdade, avanço e superação por parte do 

indivíduo, que possui uma dependência econômica, física e se tornando protagonista de suas 

decisões.  

E também importa destacar que adquirir esses conhecimentos tornou as mulheres mais 

independentes. Isso implica, de certa forma, que elas têm a capacidade de enfrentar os 

obstáculos impostos. É bem perceptível o nível psicológico de empoderamento, onde o que 

está sendo apresentado é autoconfiança delas em si mesmas, na qual foram adquiridas 

através das atividades em grupos no projeto de extensão, atividades que em conjunto 

geraram uma multiplicação de empoderamento pessoal. Segundo KLEBA; WENDAUSEN 

(2009) ninguém se empodera sozinho, mas necessita está em grupo para obter um 

fortalecimento e um pertencimento como indivíduo. Como se pode ver nas falas a seguir:  

 

“Sim, mim fez ver que podemos ser mais independentes.” (Entrevistada - 6, 

22 anos, ensino médio completo, Parda)  

 

“Sim, pois mim proporcionou novos conhecimentos.” (Entrevistada - 3, 50 

anos, ensino médio completo, Branca) 

 

“Sim, muito importante. Pois mostrou que sou capaz de enfrentar meus 

obstáculos.” (Entrevistada 2, 40 anos, ensino médio, branca.) 

 

“Sim. Porque além de ter aprendido alguma coisa poder fazer novas 

amizades.” (Entrevistada - 8, 24 anos, ensino médio completo, parda) 

6 4

NÃO SIM

VOCÊ JÁ FOI VITIMA 

DE VIOLÊNCIA DO 

TIPO 

ASSEDIO/AGRESSÃ…

5 5

NÃO SIM

VOCÊ SOFRE 

DISCRIMINAÇÃO POR 

SER MULHER?
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Ressaltamos que esteve presente também no processo de aprendizagem das mulheres 

alguns conceitos básicos da apicultura, no qual conseguiram aprender um pouco mais sobre a 

qualidade de seus produtos, com enfoque no mel. 

É a partir dessa visão mais ampla sobre apicultura que elas aprenderam a fabricar 

produtos de saboaria a base de derivados apícolas. Na fala a seguir as entrevistadas ressaltam 

os conhecimentos que foram adquiridos sobre apicultura: 

 

“Sim, pois aprendi que o mel tem várias utilizações e aprendi também como 

ter renda fácil e prática”. (Entrevistada 10, 31 anos, ensino fundamental 

completo, parda) 

 

“Os produtos apresentados no curso, com vários cheiros, aromas que eu não 

conhecia, o mel, as embalagens diferentes em formatos de abelha.” 

(Entrevistada 9, 33 anos, ensino médio, parda.) 

 

“As influências foi que o mel pode ser utilizado no nosso dia tanto como 

medicinais, como comestível e diversas coisas.” (Entrevistada 2, 40 anos, 

ensino médio, branca.) 

 

O projeto de extensão as tornou mais fortes, levantando a autoestima, mostrando que 

elas podem ser independentes e incentivando-as a correr atrás dos seus objetivos, tornando-se 

mulheres mais atuantes na sociedade. Todas essas ações desenvolvidas foram em prol do 

empoderamento das mulheres, desde a ampliação de seus conhecimentos e assuntos abordados 

nas oficinas, até mesmo em contribuir nas relações coletivas e individuais em âmbito social. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com a análise dos dados, conclui-se que todas as mulheres participantes do 

projeto de extensão, sofreram algum tipo de violência como agressão acidental, agressão física, 

furto, roubo entre outros. Vale ressaltar que a maioria destas mulheres foram vítimas de 

agressão verbal, caso muito comum no cotidiano da sociedade brasileira. 

 As mesmas em sua maioria possuem o ensino médio completo. Há uma baixíssima 

porcentagem de mulheres que possui o ensino superior completo; como também são poucas as 

que não concluíram o ensino médio. Isso é um lado positivo para essas mulheres, pois concluir 

o segundo grau faz com que sua vulnerabilidade em relação aos estudos não seja tão 

significativa. Porém é importante frisar que essas mulheres não manifestaram a intenção de 

continuar os estudos e seguir para o nível superior. 

Nota-se por meio das análises realizadas que o projeto de extensão colaborou para que 

essas mulheres adquirissem um certo nível de empoderamento. Uma dessas contribuições foi a 

realização de oficinas com um viés de trabalhar o processo de subjetividade e 

empreendedorismo. Também ampliar seu olhar em relação as oportunidades surgidas, 

reconhecendo que elas podem ser independentes e alcançar seus objetivos. 

Pode-se perceber que as falas das mulheres apontam um fortalecimento dos processos 

de empoderamento. Na dimensão pessoal percebemos que elas destacaram ter adquirido uma 

independência em relação a realização dos seus projetos de vida através dos conhecimentos 

ofertados pelo projeto de extensão. Portanto, o projeto contribuiu para despertar nessas 

mulheres sentimentos de autoestima e autovalorização e sua condição pessoal, social e 

econômica. 
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INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS E O ENSINO DE LIBRAS NO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA CIDADE DE 

CARAÚBAS/RN  

 

Bianca Sonale Fonseca da Silva27  

Simone Maria da Rocha28 
 

RESUMO  

Neste trabalho temos como objetivo primordial discutir o ensino de LIBRAS, voltado para 

estudantes surdos, realizado no Atendimento Educacional Especializado, em escolas da cidade 

de Caraúbas/RN. Do ponto de vista teórico, apoiamos nosso estudo na Legislação, que rege a 

oficialização da LIBRAS, como sendo a língua materna da pessoa surda, bem como no Decreto 

5.626/2005, que legisla sobre a inclusão da LIBRAS na escola regular. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa em educação (ANDRÉ e LUCKE, 2015), na qual realizamos uma 

observação participante e entrevistas abertas. Com relação ao procedimento para a seleção dos 

participantes, lócus e recolha dos dados realizamos visitas às escolas, elaboramos um 

questionário com perguntas referentes à formação acadêmica dos professores, ao tempo de 

serviço no Atendimento Educacional Especializado, ao conhecimento da Cultura Surda, dentre 

outras. Dos achados, destacamos três categorias temáticas: Contato com LIBRAS e 

conhecimento da Cultura Surda, na qual verificamos fragilidades nas relações entre os 

professores que atuam no AEE e a língua materna dos surdos; Materiais pedagógicos, as 

professoras apresentaram os tipos utilizados no ensino aos alunos surdos, dentre eles, vídeos, 

alfabetos, jogos, etc.; e, por fim, os Apontamentos sobre o AEE aos alunos surdos, neste as 

participantes destacaram a importância de mais recursos humanos no AEE 

(intérpretes/tradutores) e recursos materiais tecnológicos. Pelos relatos de ambas docentes 

percebemos que há um entendimento comum de que o AEE ao aluno surdo depende de uma 

intervenção estrutural, relacionada aos recursos humanos e pedagógicos para as salas de 

recursos multifuncionais. Um dado que despertou curiosidade foi o fato de em nenhuma das 

narrativas, surgir a demanda para rever as próprias práticas pedagógicas utilizadas com os 

alunos surdos atendidos. 

 

Palavras-chave: Ensino de LIBRAS. Atendimento Educacional Especializado. Práticas 

Pedagógicas. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa resulta de experiências vividas no Estágio Supervisionado de regência em 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como L1 - Língua materna para alunos surdos, realizado 

no ano de 2018, numa escola da rede pública estadual, localizada na cidade de Caraúbas, Rio 

Grande do Norte (RN). Naquele momento, nos pareceu que a existência de diferentes faixas 

etárias entre os alunos poderia ser uma barreira, um elemento que, de algum modo, dificultava 

o ensino e a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais na sala de aula regular. Na medida 

em que fomos convivendo mais com a escola e seus múltiplos espaços pedagógicos, sentimos 

a necessidade de compreender como acontece o processo de socialização, ensino e 
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28 Professora Adjunta IV da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). E-mail: 
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aprendizagem nas Salas de Recursos Multifuncionais, onde ocorre o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). Quais estratégias os professores utilizam no AEE para atender os 

estudantes com diferenças de faixas etárias no ensino de LIBRAS? Essas diferenças incidem 

no trabalho docente no AEE? O ensino de LIBRAS realizado com alunos surdos no AEE é 

desenvolvido em sintonia com o trabalho do docente da sala de aula regular? 

Induzidas por tais questionamentos, temos como objetivo primordial discutir o ensino 

de LIBRAS, voltado para estudantes surdos, realizado no Atendimento Educacional 

Especializado, em escolas da cidade de Caraúbas/RN. Para tanto, vamos apresentar e analisar 

entrevistas que realizamos com duas professoras que atuam nas Salas de Recursos 

Multifuncionais e, a partir de suas narrativas, intentar compreender como é realizado o trabalho 

dos profissionais do AEE na cidade de Caraúbas/RN com alunos surdos, buscando mostrar as 

estratégias por elas utilizadas para o desenvolvimento dos alunos em sala de aula regular.  

Do ponto de vista teórico, apoiamos nosso estudo na Legislação, que rege a oficialização 

da LIBRAS, como sendo a língua materna da pessoa surda, bem como no Decreto 5.626/2005, 

que legisla sobre a inclusão da LIBRAS na escola regular, ALBRES (2016) apresenta 

descrições de professores de LIBRAS sobre didática no ensino da língua. Esses estudos nos 

ajudaram a tecer uma base sólida antes de irmos a campo colher os dados para a pesquisa e no 

processo de escrita final do trabalho.  
Almejamos não somente a constatação acerca da aplicação das Leis para a Educação 

Especial, e da Lei de LIBRAS nas salas de AEE, mas conhecer pela ótica dos nossos 

protagonistas, os professores, quais têm sido as dificuldades enfrentadas e as estratégias 

utilizadas para atender aos alunos surdos.  

Nesse sentido, acreditamos que o método de pesquisa que pode ser eficaz e seguro para 

constatarmos a efetivação dessas Legislações, na prática escolar, é por meio das narrativas dos 

professores envolvidos nesse processo de inclusão. Suas narrativas podem, dentre outros 

aspectos, nos ajudar a depreender as práticas pedagógicas com estudantes surdos nas Salas de 

Recursos Multifuncionais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa em educação (ANDRÉ E 

LUDKE, 2015), por meio da qual nos permitiu estabelecer um diálogo entre a teoria e a prática 

pedagógica das professoras participantes. Com a entrevista semiestruturada traçamos um 

direcionamento temático para a coleta dos dados e registramos as informações através de um 

gravador de voz no celular, e por meio da transcrição da entrevista. 
 

SOB A ÓTICA DA LEGISLAÇÃO: reflexões sobre o Atendimento Educacional 

Especializado e o Ensino de LIBRAS    

 

Iniciamos nossas discussões a partir do Decreto 7.611/11, que trata do Atendimento 

Educacional Especializado, compreendido no § 1º “[…] como o conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente, prestado 

das seguintes formas:”.  

 
I - Complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e 

na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou  

II - Suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou 

superdotação.  

§ 2o O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 

pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno 

acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das 

pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em articulação com 

as demais políticas públicas. (BRASIL, 2011, p.1).   

  



85 

 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

O serviço prestado pelo AEE deve estar em conformidade com a proposta pedagógica 

da escola, com o planejamento e os objetivos da instituição. Fazem parte deste planejamento 

todo o corpo escolar, professores, direção, secretário e demais funcionários que atuam direta ou 

indiretamente com os alunos público-alvo da educação especial.  

Dentro das funções das salas de recursos multifuncionais estão inclusos, os recursos 

didáticos, que são os materiais próprios ou adequados para serem trabalhados com os alunos 

com algum tipo de deficiência, ou transtornos globais do desenvolvimento, de forma a auxiliar 

na execução ou complementação das atividades propostas pelo professor da sala de aula regular, 

suplementar a formação dos alunos com altas habilidades ou superdotação. 

Também faz parte da política do AEE identificar as necessidades específicas de 

aprendizagem do aluno com deficiência, elaborar um plano de ação, a fim de atender as 

necessidades de aprendizagem do aluno, traçar estratégias e recursos didáticos para tal fim, e 

em conjunto com o professor da sala de aula regular e os demais profissionais do corpo escolar, 

acompanhar o desenvolvimento dele em suas tarefas. Trata-se, portanto, de uma prática auxiliar 

e completiva de ensino, mas nunca substitutiva.  

O intuito das salas de recursos multifuncionais não é o de substituir a sala de aula 

regular, mas de oferecer meios para que o aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação tenha tantas possibilidades de 

aprendizagem quanto qualquer outro aluno. Para isso, os profissionais que atuam no 

atendimento a esses alunos precisam de capacitação durante sua formação acadêmica na área 

de educação especial (BRASIL 2017). O AEE deve, assim, atender ao aluno no contra turno da 

sala de aula regular de modo que não interfira na sua frequência na aula. 

Se nas salas de recursos multifuncionais estão presentes alunos com diferentes tipos de 

deficiências, então como trabalhar com um ou mais surdos, se uma das barreiras para a 

aprendizagem dele em sala de aula regular não está na deficiência em si, mas no fato de ter 

outra língua como sendo a materna? O fato desse aluno está na sala do AEE, como um 

suplemento para o ensino na sala regular, será significativo para ele, uma vez que a língua em 

uso na sala regular é, prevalentemente, o português? É papel restrito ao AEE o ensino de 

LIBRAS para o aluno surdo? As salas de recursos multifuncionais devem ser espaços para a 

tradução das atividades das disciplinas encaminhadas na sala de aula regular? 

Conforme prevê a Lei 10. 436/2002 e o Decreto 5.626/2005 reconhece-se a LIBRAS 

como a língua materna da pessoa surda, garantindo que esta será o meio pelo qual ela pode 

interagir com o mundo e comunicar-se. Entendendo por Pessoa Surda: “[…] aquela que, por ter 

perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 

manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras” 

(BRASIL, 2005, p.1). 

De acordo com essa legislação considera-se a LIBRAS como meio de expressão e 

comunicação, com gramática própria e sistema linguístico de natureza espacial-visual, pelo qual 

se pode comunicar qualquer ideia ou pensamento. Sendo assim, o Decreto assegura ao surdo o 

direito de comunicar-se por meio de sinais, livre então da obrigatoriedade do uso do português 

na modalidade oral, uma vez que, a Língua de Sinais possui regras gramaticais próprias e que 

devem ser respeitadas e aceitas também no contexto escolar. Neste sentido, o Plano Nacional 

da Educação – PNE/14 vigente até o ano de 2024 prevê que o atendimento ao aluno surdo 

disporá de materiais em LIBRAS, bem como a presença de profissionais fluentes na língua, 

como Tradutores/Intérpretes para auxiliá-los.  

Espera-se, portanto, que ao ser inserido na sala de AEE o aluno surdo vislumbre esse 

espaço como sendo uma ponte entre o conteúdo ministrado pelo professor da sala de aula 

regular e a dificuldade em compreendê-lo, já que este não é dado em sua língua materna, 

conforme discutido anteriormente. Os desafios para os docentes que atuam nas salas de recursos 
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multifuncionais se apresentam envoltos nas barreiras de comunicação entre os estudantes 

surdos, pares e docentes na sala de aula regular.  

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa em educação (ANDRÉ e LUCKE, 2015), na qual 

realizamos uma observação participante e entrevistas abertas. Dentre tantas abordagens de 

pesquisa optamos por essa por ser a que melhor atinge o nosso objetivo de conhecer como tem 

acontecido o atendimento educacional especializado a alunos surdos por meio da ótica dos 

professores. E nos permitiu também um diálogo entre o aporte teórico antes apresentado e os 

resultados obtidos. 

Sobre os registros das entrevistas, podem ser feitos por meio de anotações, da gravação 

em áudio ou em audiovisual, desde que melhor se adeque aos interesses da pesquisa. André e 

Ludke (2015) tratam sobre estes instrumentos afirmando que em cada tipo têm-se vantagens e 

desvantagens próprias. Enquanto a gravação permite o registro das expressões orais e dispensa 

as anotações, por outro lado não capta as expressões faciais e corporais, e pode ser 

constrangedor para o entrevistado, se for bem conduzida. Já o registro escrito toma um pouco 

do tempo e da atenção do pesquisador, mas por outro lado permite a seleção das informações 

mais relevantes. 

Por esses motivos ao ir a campo colher os dados da pesquisa, deixamos aberto para que 

os participantes escolhessem a forma que melhor se sentissem à vontade para se expressar.  

Com relação ao percurso metodológico, traçamos o seguinte caminho: I. Elaboramos 

um questionário com oito perguntas referentes à formação acadêmica dos professores, ao tempo 

de serviço no Atendimento Educacional Especializado, ao conhecimento da Cultura Surda, 

sobre a relação professor/aluno, sobre a comunicação, quais os materiais que utilizam para 

trabalhar com os alunos surdos e quem são os responsáveis por elaboração. Finalizamos 

solicitando sugestões e orientações para melhorar o AEE e indagamos qual mensagem 

deixariam para docentes que desejam atuar na área; II. Visitamos as escolas para conhecer os 

professores e, por conseguinte, fazer levantamento das informações gerais da escola e do AEE. 

III. Fizemos a seleção dos docentes e convidamos a participar da pesquisa, explicamos os 

objetivos e esclarecemos sobre as questões éticas. IV. O agendamento das entrevistas, foi 

realizado respeitando o melhor horário e momento sugeridos pelos docentes participantes. 

 

DOCENTES PARTICIPANTES E LÓCUS DA PESQUISA 

 

Participaram da pesquisa duas professoras que chamaremos de Cecília e Daniela. Vale 

ressaltar que são nomes fictícios, em respeito ao princípio de integridade física e imagem 

pública dos participantes.  

Cecília é licenciada em Pedagogia, atualmente cursa uma especialização em 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). Trabalha na sala de recursos multifuncionais 

de uma escola municipal da cidade de Caraúbas/RN, que oferece o Ensino Fundamental I e II. 

Atua na escola há pouco tempo e tem cerca de um ano de prática na Educação Especial. 

Segundo nos contou, seu primeiro contato com a educação de surdos aconteceu com uma 

criança que frequenta o AEE da escola. A mesma estuda em sala de aula regular de outra escola 

infantil, que não oferece o Atendimento Educacional Especializado.  

Daniela também tem formação inicial em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia. 

Similarmente, atua numa escola municipal da mesma cidade, que oferta o Ensino Fundamental 

I e II. Trabalha no AEE há dois anos, e afirma que já participou de inúmeros cursos presenciais 

e à distância na área de Educação Especial. 
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Com relação ao lócus do estudo, nos deteremos na descrição das duas salas de recursos 

multifuncionais, das escolas municipais de Caraúbas.  

A sala que a professora Cecília trabalha é bem pequena, dispõe de uma mesa, estante 

com um computador, uma lousa e alguns armários onde são guardados os materiais didáticos 

pedagógicos. Colado na parede, o alfabeto manual de LIBRAS do A ao Z e também numerais 

do 1 ao 10. Voltados para o ensino de LIBRAS tem dois dicionários trilíngues Português-

Libras-Escrita de Sinais, sendo um do A ao L e outro do M ao Z, do autor Capovilla, publicado 

em 2001. 

Daniela realiza seu trabalho num espaço um pouco maior, climatizada com ar-

condicionado, dispõe de três computadores, uma mesa, na parede armários, no chão um 

colchonete e almofadas. Dos recursos didáticos, quebra-cabeças e letras do alfabeto manual de 

LIBRAS, fantoches e brinquedos.  

 

O ENSINO DE LIBRAS NO AEE: EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS 

 

Neste tópico apresentaremos as narrativas das professoras participantes do estudo. 

Nossa intenção é de estabelecer um diálogo reflexivo entre as narrativas, teóricos da área e 

nossas percepções. Organizamos em categorias temáticas, apresentadas a seguir: 

 

Contato com LIBRAS e conhecimento da cultura surda 

 

Uma das questões iniciais, provocativas das narrativas das professoras, voltou-se para o 

contato com LIBRAS e o conhecimento acerca da Cultura Surda, a intenção era a de instigar as 

participantes a apresentar suas percepções. Cecília afirmou não ter muita propriedade sobre a 

língua de sinais, conforme diz: “[…] eu não tenho muito domínio sobre LIBRAS porque o que 

a gente paga na faculdade é o mínimo, do mínimo, do mínimo, como você sabe, mas eu procuro 

vídeos, vou ao dicionário […]”. Ela conta que não trouxe da graduação uma bagagem 

consistente da LIBRAS, ao mesmo tempo em que admite recorrer a materiais diversificados 

para conseguir realizar o seu trabalho. Apesar de, atualmente, cursar uma especialização em 

AEE, não faz referência a ela como um espaço de formação que proporciona algum tipo de 

contato com a LIBRAS que incida no seu trabalho com os alunos surdos. 

Santos, Leandro e Lopes (2010) discorrem acerca das metodologias de ensino e do 

distanciamento que existe entre a universidade e o chão da escola “[…] há um imenso abismo 

entre o mundo acadêmico, o cotidiano escolar e a rigidez metodológica que têm apresentado 

sérios problemas no campo educacional […]”. Em sua narrativa, Cecília aponta essa fragilidade 

na sua formação docente. Embora esteja recebendo alunos surdos no AEE, não dispõe da 

apropriação da língua materna desses alunos. Vale destacar que não é um problema da 

professora apenas, mas antes de todo o sistema escolar. “Nossos espaços escolares, na mesma 

direção, estão preparados para receber o aluno surdo, mas numa estrutura para ensinar e 

aprender em português […]” (SANTOS, LEANDRO e LOPES, 2010, p. 329). Há, assim, um 

problema estrutural na educação que se pretende inclusiva. 

 

Materiais pedagógicos  

 

No que diz respeito aos materiais pedagógicos utilizados com os alunos surdos, a 

professora Cecília fez o seguinte relato: 

 
[...] Como eu trabalho apenas com uma criança surda, e ela é pequenininha, 

trabalho mais o concreto. Eu vejo “mesa” aí, se ela tiver interesse, eu faço o 

sinal. Estou trabalhando com ela mais a questão do concreto, no computador 
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ou alguma coisa assim, eu vou fazendo o sinal pra ela. Se ela quer um 

brinquedo aí ela não sabe ainda o sinal, eu faço. 

  

Observamos que há uma certa limitação no ensino de LIBRAS dentro desse contexto. 

Embora, a intenção da professora seja a de tornar significativo o ensino para a criança, restringir 

sua prática ao “interesse/curiosidade” da aluna pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento. 

Talvez, isso ocorra pelo desconhecimento da LIBRAS, o que dificulta o uso de outras 

metodologias e suportes didáticos. A esse respeito Albres (2016, p. 202), afirma que “[…] 

ensinar uma língua é mais do que apenas usar a língua entre interlocutores […]”, ou seja, não é 

tão somente fazer uso da língua, é preciso ter um propósito, uma finalidade a ser alcançada por 

meio dela.  

Cecília contou, ainda, que faz uso de vídeos de histórias infantis, em LIBRAS, 

disponibilizados no Youtube. Apesar, de relatar que a aluna não demonstra muito interesse e 

logo se cansa de assistir, além de faltar muito nos atendimentos. Ela disse que não entende as 

razões de a menina não se interessar pelos vídeos e acredita que seja por ela não ter contato 

com a língua de sinais no seio familiar.  

Também sobre os materiais pedagógicos a professora Daniela diz que emprega “[…] 

textos em LIBRAS, alfabeto, números, jogos da memória em sinais, quebra cabeça […]”, 

admite que ela mesma planeja os conteúdos, mas não detalha de que forma são aplicados nem 

como acontece o processo de aprendizagem desses conteúdos. Talvez, essa ausência de 

detalhamento seja oriunda do momento em que realizamos a entrevista, pois, 

concomitantemente ela estava atendendo os alunos no AEE. 

Sabemos que exercitar a criatividade e a memória do aluno é muito importante para o 

seu desenvolvimento cognitivo, e atividades que estimulam o visual desperta na pessoa surda 

um interesse maior e pode contribuir significativamente para o rendimento escolar. Ainda que 

os materiais sejam atrativos, Daniela relatou que a aluna não se interessa em realizar as 

atividades, embora se esforce quando está com vontade, têm outras vezes que se nega e prefere 

não fazer nada. Isso preocupa a professora. E a faz se questionar sobre essa ausência de 

interesse. 

A que se deve então a falta de interesse pelas atividades no AEE? Será que o desinteresse 

está relacionado as atividades em si ou a outros problemas de vida dos alunos? Não temos a 

respostas, mas levantamos tais questionamentos pois a reflexão sobre a prática deve ser uma 

constante na docência.  
Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender o 

que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser 

ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática 

docente a indagação, a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua 

formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, 

como pesquisador (FREIRE, 1996, p. 32). 

 

As palavras de Paulo Freire são inspiradoras para pensar e agir nas salas de aula. O 

professor que indaga, desconfia e pesquisa tem melhores chances de fazer mais e intervir 

significativamente na aprendizagem de seus alunos. 

 

Apontamentos sobre o AEE aos alunos surdos 

 

Quando indagamos sobre o que precisa ser melhorado no Atendimento Educacional 

Especializado ao aluno surdo, as professoras fizeram as seguintes considerações: Cecília 

defendeu que a “[…] solução seria a presença de tradutores/intérpretes de LIBRAS para facilitar 

na comunicação dos alunos surdos com os demais que fazem a escola […]”. Já Daniela, sugeriu 
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que a escola deveria […] disponibilizar um número maior de aparato tecnológico para atender 

as especificidades do aluno surdo”.  

Pelos relatos de ambas docentes percebemos que há um entendimento comum de que o 

AEE ao aluno surdo depende de uma intervenção estrutural, relacionada aos recursos humanos 

e pedagógicos para as salas de recursos multifuncionais. Um dado que despertou curiosidade 

foi o fato de, em nenhuma das narrativas, surgir a demanda para rever as próprias práticas 

pedagógicas utilizadas com os alunos surdos atendidos. 

Que existem problemas no AEE aos alunos surdos, ficou claro nas falas das docentes. 

Há algo que gera desinteresse nos alunos, seja para frequentar a sala de recursos multifuncionais 

e/ou para participar efetivamente das atividades propostas, mas, por outro lado, as professoras 

não situam o seu fazer como um elemento que interfere nesse problema. Certamente, um estudo 

mais aprofundado que averigue essas questões pode ajudar a pensar estratégias de intervenção 

no AEE. 

Como dito, anteriormente, não pretendemos aqui estabelecer respostas, nem soluções 

fechadas para o ensino de LIBRAS para alunos surdos no AEE, mas, antes, levantar reflexões 

sobre as práticas docentes e contribuir também para um melhor acolhimento e atendimento dos 

alunos surdos na escola. 

 

CONSIDERAÇÕES EM ABERTO 

 

A princípio, acreditávamos ser a multisseriação, com as diferentes faixas etárias, um 

fator que prejudicava o desenvolvimento de alunos surdos nas salas de recursos multifuncionais 

da cidade de Caraúbas/RN e, por conseguinte, as práticas pedagógicas docentes. 

Posteriormente, a ida ao campo e ao conhecer os professores que trabalham no AEE, 

constatamos que outros aspectos se destacaram: a falta de interesse pelas atividades, a ausência 

constante dos estudantes no AEE, a ausência de domínio da língua materna dos surdos, pelos 

professores, dentre outros.   

Depreendemos que as indagações acerca das estratégias utilizadas pelos professores no 

AEE para atender as diferenças de faixas etárias dos estudantes no ensino de LIBRAS, como 

tais diferenças incidiam na prática docente no AEE e se o ensino de LIBRAS realizado com 

alunos surdos no AEE é desenvolvido em sintonia com o trabalho do professor da sala de aula 

regular, não foram evidenciadas nas falas das professoras participantes do estudo.  

Com objetivo de discutir o ensino de LIBRAS, voltado para estudantes surdos, realizado 

no Atendimento Educacional Especializado, em escolas da cidade de Caraúbas/RN, 

apresentamos e analisamos narrativas de duas professoras que atuam nas Salas de Recursos 

Multifuncionais e, a partir dos seus relatos, intentamos depreender como é realizado o trabalho 

no AEE. 

Dos resultados destacamos três categorias temáticas: Contato com LIBRAS e 

conhecimento da cultura surda, na qual verificamos fragilidades nas relações entre os 

professores que atuam no AEE e a língua materna dos surdos; Materiais pedagógicos, as 

professoras apresentaram os tipos utilizados no ensino aos alunos surdos, dentre eles, vídeos, 

alfabetos, jogos, etc. e, por fim, os Apontamentos sobre o AEE aos alunos surdos, neste as 

participantes destacaram a importância de mais recursos humanos no AEE 

(intérpretes/tradutores) e recursos materiais tecnológicos. 

Observamos ainda que há uma quebra na articulação entre os professores das salas de 

recursos multifuncionais e os professores das salas regulares, na verdade nem foi citado este 

aspecto. Embora não seja foco deste artigo, indicamos como possíveis formas de intervenções:  

 

I. Para trabalhar com a falta de interesse dos alunos, que ao invés de os professores 

utilizarem os sinais de forma desconexa e/ou pontual, que se produza um contexto 
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de aprendizagem. Por exemplo, ao trabalhar as cores com uma criança surda seria 

interessante não usar somente o método sinal/imagem, porque talvez ela não 

entenda, mas mostrar a cor, a variedade de tonalidades, e também os diferentes 

objetos com a mesma cor e então ensinar o sinal. E, não ter pressa em mudar de 

conteúdo, suprimir fases, contudo fazer com que o aluno aprenda, com segurança e 

respeitando o seu tempo.  
 

II. Elaborar no AEE o que é ensinado na sala de aula regular, articular conhecimentos 

e relações. Acreditar que o aluno surdo é capaz de entender e aprender os conteúdos, 

basta a metodologia ser propícia. Se na sala regular o docente está ensinando as 

vogais, por exemplo, então é possível mostrá-las no alfabeto manual da LIBRAS e 

também na modalidade escrita do português, para que o aluno a associe nas duas 

línguas e, ao chegar na sala regular, possa reconhecer as letras em português e 

interaja com o conteúdo tal qual os outros alunos.  
 

Isso não quer dizer que ao seguir essas propostas o problema está resolvido, mas são 

ideias que podem ser aprimoradas e melhor desenvolvidas. O ensino aos alunos surdos precisa 

ser testado de diversas maneiras, tanto nas salas de recursos multifuncionais quanto na sala 

regular. O acolhimento e atendimento aos alunos surdos pode ser um fator essencial para a 

permanência na escola e, quem sabe, pode contribuir para a frequência e participação desses 

alunos no âmbito inclusivo do AEE.  

Essa pesquisa não se encerra aqui. Por isso, nomeamos este tópico de considerações em 

aberto, pois compreendemos que se faz necessário criar espaços de discussões tanto no campo 

científico quanto nas práticas escolares a fim de legitimar a escola inclusiva e significativa para 

todos.  
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RESUMO 

A disciplina de química é vista por muitos alunos como sendo uma disciplina difícil de ser 

compreendida, muitos dos seus conceitos são assimilados por meio da visão, através de 

imagem, representações e símbolos. Portanto, há necessidade de utilização de metodologias de 

ensino diferenciadas e inclusivas para alunos portadores de deficiência visual, para que possam 

interagir e relacionar os conteúdos de química. As tecnologias assistivas podem ser uma 

alternativa para neutralizar as dificuldades originadas da deficiência, proporcionando uma 

maior autonomia para o processo de ensino aprendizado desses alunos, no ambiente escolar. 

Diante disto, a presente pesquisa tem como objetivo confeccionar materiais didáticos 

(tecnologias assistivas) para auxiliar os alunos com deficiência visual do ensino fundamental e 

médio, na disciplina de química no Centro de Apoio ao Deficiente visual (CADV). Desta forma, 

foi confeccionado as tecnologias assistivas, tais como: tabela periódica inclusiva, modelos 

atômicos e modelos moleculares, com materiais de baixo custo, como: Suporte de madeira, 

TNT, isopor, tintas, EVA, tecidos, bola de sinuca, bolas de isopor, arrame, fita adesiva, algodão, 

cordão e palitos de madeira.  Os materiais utilizados na confecção tornaram-se as tecnologias 

assistivas adequadas para as condições dos alunos, ficando resistentes para que não estrague 

com facilidade e de fácil manuseio para não oferecer perigo para os estudantes, na qual 

apresentaram um bom tamanho e diferentes texturas para permitir melhor diferenciação. Antes 

da confecção dos materiais, foi pensado como seria a confecção e quais os materiais poderiam 

ser utilizados para que não trouxesse nenhum desconforto para os devidos estudantes. Portanto, 

durante a confecção existiram facilidades e inúmeras dificuldades, pelo fato de ser uma 

metodologia pouco utilizada pelos docentes e ter sido necessário conhecer a escrita em braile 

para facilitar a confecção dos materiais didáticos. Com isso, percebe-se que essas tecnologias 

assistivas citadas podem ser confeccionados por professores de química, e servirá de auxílio na 

assimilação dos conteúdos abordados pelo docente em sala de aula, servido não só para os 

alunos com deficiência, mais também para os alunos sem deficiência. Dessa forma, nota-se a 

importância de se confeccionar materiais didáticos como facilitador do processo de ensino 

aprendizagem de alunos com deficiência visual no ensino de química. 
 

Palavras-chave: Inclusão. Deficiente Visual. Ensino de Química. Tecnologias Assistivas.  

 

 

INTRODUÇAO  

O Ensino de Química tem sido uma das grandes preocupações para pesquisadores em 

educação nas últimas décadas, pois para muitos alunos a Química é uma ciência hermética, por 
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conseguinte, sendo muito complicado para professores tornarem-na mais atraente e menos 

difícil a sua compreensão (LIMA FILHO et al., 2011). 

Portanto, há necessidade de metodologias de ensino inclusiva para alunos com 

deficiência visual, com isso encontram-se grandes dificuldade de aprendizagem, principalmente 

quando se trata da absorção do conteúdo abordado em sala, pois muitas vezes não as escolas 

não têm estrutura para receber esses alunos deficientes visuais, sendo pela falta de recursos, ou 

seja, material didático inadequado, como também a falta de professores capacitados. 

(MASSON, et al, 2008). 

Segundo Filho (2011) et al, tem professores que não se preocupa com o aprendizado 

dos alunos, simplesmente se preocupa em cumprir com os conteúdos programáticos. Ao 

observar tais problemas que os professores enfrentam com relação a falta de conhecimentos 

sobre as tecnologias assistivas, ou seja, materiais adequados para melhor assimilar os 

conteúdos, tendo em vista que, tradicionalmente, o ensino de química é baseado na visão. 

Diante da problemática abordada, a presente pesquisa tem como objetivo Confeccionar 

materiais didáticos (tecnologias assistivas) para auxiliar os alunos com deficiência visual do 

ensino fundamental e médio, na disciplina de química no Centro de Apoio ao Deficiente visual 

(CADV).  

De acordo com Gambarato, Batista e Giandoni (2012), Tecnologias assistivas refere-se 

a qualquer item, equipamento, produto ou sistema que ajude no desenvolvimento do 

conhecimento de pessoas com limitações físicas, sensoriais, motoras, entre outras dificuldades, 

disfunções ou restrições que venham a ter deficiência ou incapacidade. 

Segundo Filho (2011) et al, “Para que haja uma aprendizagem significativa sobre a 

Química, é preciso ultrapassar esses limites, buscando novos métodos de ensino, novas 

alternativas e recursos inovadores que possibilitem aos educandos criarem seus conceitos, 

descobrirem novos meios para se chegar a um resultado e aprender de forma dinâmica”. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a realização do trabalho dividiu-se em 4 etapas, a primeira etapa constituiu-se da 

revisão bibliográfica para embasamento teórico. A segunda etapa foi realizada a visita no 

Centro de Apoio ao Deficiente Visual (CADV) para percebermos quais as tecnologias assistivas 

(materiais didáticos) os professores de química trabalham com os alunos deficientes visuais, 

para podermos saber quais as tecnologias assistivas (materiais didáticos) poderiam ser 

confeccionados para auxiliar no processo de ensino e aprendizado dos alunos com deficiência 

visual do ensino fundamental e médio e a terceira etapa realizou-se a confecção dos materiais 

didáticos, sendo eles: modelos atômicos, modelos moleculares e tabela periódica inclusiva. 

Para confeccionar as tecnologias assistivas foram utilizados materiais de baixo custo 

(Quadro 1), conforme procedimentos descritos abaixo.  

 

Quadro 1 – Materiais que serão utilizados na confecção das tecnologias assistivas. 

 Tecnologias assistivas Materiais utilizados 

01 Tabela periódica inclusiva Suporte de madeira, TNT, isopor, diferentes tipos 

de folhas com várias cores, miçanga, tinta de cor 

preta, EVA e cola.                                                             

02 Modelos atômicos Bolas de isopor de dois tamanhos, tinta de cor 

preta, EVA vermelho e amarelo, cola, barbante e 

arrame. 

03 Modelos moleculares Bolas de isopor, algodão, tecido de cor azul, tinta 

de cor preta e vermelha, cordão, palitos de madeira 

e cola. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

CONFECÇAO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

 

Tabela periódica 

 

Para confeccionar a tabela periódica foram utilizados um suporte de madeira coberto 

com tecido TNT de cor vermelha, na qual foi colocado dobradiça para facilitar o transporte do 

material confeccionado, para a representação dos grupos dos elementos químicos utilizou-se 

isopor diferenciando na espessura, para realizar essa diferença de espessura  colou-se colamos 

um isopor em cima do outro, em seguida foi recortado em pequenos quadrados diferentes tipos 

de folhas (folha de EVA normal, folha de EVA áspera, folha lisa e feltro, sendo que cada tipo 

de folha contem texturas e cores diferentes). O nome do elemento, símbolo e o número atômico 

foram feitos em fonte grande com folha de papel oficio, onde foi impresso, recortado e colado 

em cima dos pequenos quadrados. Acima da tabela periódica foi colocado o nome Tabela 

Periódica em EVA com cor amarela para que os alunos com baixa visão ou aluno normal 

pudesse observar. Toda tabela foi realizada a escrita em braille para que o aluno com cegueira 

possa compreender o assunto.  

 

Modelos atômicos  

 

Os modelos atômicos confeccionados foram os modelos propostos pelos cientistas: 

Dalton, Thompson, Rutherford e Bohr. Para a confecção dos modelos atômicos de Dalton foi 

uma bola de sinuca devido o átomo ser representado como uma esfera maciça e indivisível. 

Para a representação do modelos proposto por Thompson foi utilizado bola de isopor de maior 

e tamanho e de menor tamanho, sendo que as bolas de maior tamanho foi utilizado para a 

representação do átomo e as de menor tamanho foram cortadas ao meio e coladas na bola de 

maior tamanho para representar os elétrons, e os prótons e os nêutrons foram representados com 

EVA de dor vermelha e azul. Para a representação do modelo proposto por Rutherford utilizou-

se bolas de isopor de dois tamanho, sendo que a bola de maior tamanho foi utilizada para 

representar o átomo, onde foi colada os prótons e os nêutrons com EVA de dor vermelha e azul 

e as de menor tamanho foi pintada e cor preta e introduzida em arames para representar a 

eletrosfera, sendo que o arame foi coberto com fita adesiva.  Para a representação do modelo 

proposto por Rutherford-Bohr, foi parecido com o proposto por Rutherford, a diferença e que 

no modelo de foi Rutherford a eletrosfera fica ao lado do núcleo, enquanto que no de 

Rutherford-Bohr a eletrosfera fica em torno no núcleo. 

 

Modelos moleculares 

 

Para a confecção dos modelos atômicos foram utilizadas bolas de isopores de dois 

tamanhos, sendo que as bolas maiores representavam os átomos e as menores os elétrons 

ligantes e antiligante. Para diferenciar os diferentes átomos existentes, foram utilizados 

diferentes textura nas quais foram cobertas as bolas de isopor de maior tamanho, sendo elas: 

Algodão para representar o átomo de oxigênio, cordão pintado de cor vermelha para representar 

os átomos de carbonos, tecido azul para representar os átomos de nitrogênio e tinta de cor preta 

para representar os átomos de hidrogênio. Para facilitar a compressão das moléculas foi 

confeccionado a tabela de textura para que o aluno possa tocar e diferenciar as diferentes 

moleculares através das texturas.   

  



95 

 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Confecçao das tecnologias asssitivas 

 

Tabela periódica  

  

A tabela periódica confeccionada ficou bem simples, didática e de fácil entendimento 

para facilitar o entendimento sobre a tabela periódica pelos alunos com deficiência visual DO 

ensino fundamental e médio, como mostra a Figura 1. Segundo Sá, Campos e Silva (2017, p. 

26), recursos tecnológicos, equipamentos e jogos pedagógicos contribuem para que as situações 

de aprendizagem sejam mais agradáveis e motivadoras em um ambiente de cooperação e 

reconhecimento das diferenças. 
 

Figura 1 - Tabela periódica inclusiva 

 
            Fonte: Próprio autor 

 

A Tabela periódica confeccionada pode ser utilizada tanto por alunos com deficiência 

visual, no qual apresente cegueira e baixa visão ou por alunos que não possuem deficiência 

visual para o entendimento do conteúdo de química sobre a tabela periódica.  

A tabela periódica apresenta letras em bom tamanho e contrate de cores para que o aluno 

com baixa visão possa ler está escrito, na qual presentou diferente texturas e cores para que o 

aluno com cegueira possa diferencias os diferentes grupos, as diferentes texturas foram: EVA 

de cor azul para representar os metais, feltro de cor marrom para representar os semimetais, 

EVA com brilho de cor laranja para representar os não-metais e papel liso de cor verde para 

representar os gases nobres. Vale ressaltar que a tabela periódica apresentou escrita em braille 

para facilitar o entendimento do aluno com cegueira, na qual foi confeccionada de duas 

maneiras, através de miçanga e da máquina. 

  

Modelos atômicos 

 

Os modelos atômicos confeccionados foram de fácil confecção, pois foram 

confeccionados com materiais encontrados facilmente e de baixo custo, sendo palpáveis para 

facilitar o entendimento dos alunos com deficiência visual através da atualização do tato, como 

mostra nas figuras 2, 3, 4 e 5. 
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Figura 02 - Representação didática do modelo 

atômico proposto Dalton                                                                  

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 03 - Representação didática do modelo 

atômico proposto por Thompson 

 
Fonte: Próprio autor

 

 

Figura 04 - Representação didática do modelo 

atômico proposto por Rutherford       
 

 

 

 

Figura 05 - Representação didática do modelo 

atômico proposto por Rutherford-Bohr  

Fonte: Próprio autor 
 

         Fonte: Próprio autor

Os materiais (modelos atômicos) foram pensados da melhor forma possível onde 

seguiu-se alguns critérios na confecção para não causar nenhum desconforto durante o 

manuseio e que os alunos com deficiência visual possam compreender os conteúdos de química 

com maior facilidade através da utilização do tato. De acordo com Sá, Campos e Silva (2017, 

p. 27), a confecção de recursos didáticos para alunos cegos deve se basear em alguns critérios 

muito importantes para a eficiência de sua utilização. Entre eles, destacamos a fidelidade da 

representação que deve ser tão exata quanto possível em relação ao modelo original.   

 

Modelos moleculares  

  

Os modelos moleculares foram de fácil confecção, na qual foram confeccionados com 

materiais de baixo custo, didático e de bom entendimento, na qual apresentou bom tamanho e 

resistência em sua confecção, como mostra a figura 6, 7, 8, 9, 10 e 11.  
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Figura 06- Representação didática da molécula de 

NH3 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Figura 07- Representação didática da molécula da 

água (H2O) 

       
Fonte: Próprio autor                                                             

Figura 08- Representação didática da molécula de 

CH4 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Figura 09- Representação didática da molécula de 

O2 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Figura 10- Representação didática da molécula de 

N2 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 11- Representação didática da molécula de 

CO2 

 
 Fonte: Próprio auto

Os modelos moleculares mostraram vantagem com relação ao preço quando 

comparado com os modelos moleculares comerciais.  Os materiais didáticos 

confeccionados podem ser reproduzidos por qualquer professor de química. De acordo 

com Paulo (2014), o professor pode ter a iniciativa de confeccionar o seu próprio material 

didático para se trabalhar os conteúdos de química com alunos que possuem deficiência 

visual. 

Para facilitar a compreensão das texturas dos diferentes átomos utilizados nos modelos 

moleculares, confeccionou-se a tabela de textura para que o aluno com deficiência possa 
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tocar através do tato na molécula e saber qual será os elementos.  A tabela de textura ficou 

bem didática, de fácil entendimento, com escrita em braille para que qualquer com 

deficiência visual ou sem deficiência possa utilizar e compreender as diversas moléculas, 

como mostra na figura 12. 
 

Figura 12: Tabela de Texturas  

 
               Fonte: Próprio autor 

 

CONCLUSÃO  

 

A confecção das tecnologias assistivas (materiais didáticos), apresentaram bons 

resultados através da utilização de materiais de baixo custo, com isso percebe-se que é 

possível confeccionar tecnologias assistivas com materiais de baixo custo para utilizar 

nas aulas de química, no qual pode ser confeccionado por qualquer professor química 

para auxiliar tanto o aluno com deficiência visual quanto o aluno normal, favorecendo a 

aprendizagem dos conhecimentos de química do Ensino fundamental e Médio.  
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O ENSINO DE FILOSOFIA E A EXCLUSÃO FEMININA 
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RESUMO 

Em um mundo norteado pela heteronormatividade, o que prevalece é uma sociedade 

falocêntrica, onde o homem está no comando. O que se evidencia é uma teoria patriarcal, 

ou seja, a construção social de que a mulher deve estar subjugada e deixada em segundo 

plano, em uma clara demonstração de que não se devem conceder espaços para a atuação 

feminina acerca do pensar a realidade. No ambiente acadêmico público, que deveria 

primar pelo pacto da quebra relacionada à hegemonia machista, parece ocorrer justamente 

o inverso. Nessa perspectiva, o presente trabalho propõe apresentar nosso projeto de 

pesquisa, que busca questionar como o curso de Filosofia da UERN, por exemplo, acaba 

excluindo as filósofas e apenas segue com uma grade construída praticamente por teóricos 

homens, denotando uma visão misógina e discriminatória. Alunos do curso de graduação 

em Filosofia não têm acesso as teorias definidas por mulheres, e quando têm, estas ficam 

em espaços reduzidos. É o caso do estudo sobre Simone de Beauvoir e Hanna Arendt, 

que ficam à margem de seus respectivos companheiros - Jean Paul Sartre e Heidegger - 

como se a visão delas pouco importasse para a análise filosófica ou que tivessem que 

estar submetidas à imagem masculina. Nossa proposta é investigar como esta, dentre 

outras questões, pode influenciar na formação dos professores de Filosofia e no próprio 

ensino desta área de saber na Educação Básica.  

 

Palavras-Chave: Filosofia. Exclusão Feminina. Ensino. Formação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A construção social da mulher a direcionou, ao longo da história, para o segundo, 

terceiro e até último plano, fruto de um olhar patriarcal, discriminador e misógino, no 

qual não há espaço para o multiculturalismo ou, mais especificamente, para abertura de 

espaço para a mulher ter sua voz reconhecida e legitimada pela sociedade. O ser feminino 

sempre esteve à margem do homem, em uma clara demonstração e afirmação da 

superioridade masculina. 

Estes traços mostram claramente a política segregadora e direcionada a quem 

nasceu diferente“do sexo tradicional, como aponta Butler (2003). Leia-se, quando se fala 

em tradição, do gênero masculino, tido como superior. 

Para este projeto, apresenta-se a ideia de pesquisar como o ensino da Filosofia se 

dá no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O ensino da Filosofia na 

Academia, que surge como questionador e, ao mesmo tempo, revela-se como inibidor de 

práticas igualitárias. 
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Especialista em Ética e Filosofia Política (UERN). Graduado em Filosofia pela UERN. Professor de 

Filosofia e Sociologia do Ensino Médio. Professor Universitário. E-mail: edildamasceno@gmail.com. 
34Orientadora. Professora Doutora em Antropologiada UERN).  E-mail: edildamasceno@gmail.com. 
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Para se ter ideia, somente agora, em 2018, é que o curso de Filosofia da UERN 

discute, com propriedade e aprofundamento, o papel e a importância da mulher na 

Filosofia. 

Na UERN, graças à disciplina Oficina de Atividades Filosóficas, ministrada para 

alunos e alunas do 7º período do curso de Filosofia, o tabu relacionado à ausência 

feminina nos debates em sala de aula vem sendo quebrado. A Aluna Roberta Caline 

Gomes Pereira foi enfática ao afirmar que existe, dentro da Filosofia, a justificativa de 

que o papel da mulher não é o de pensar. E quando se fala em alguma mulher, esta está 

sempre atrelada a algum homem. É o caso de Simone de Beauvoir, que foi amante de 

Jean Paul Sartre, de Hanna Arendt, que foi parceira de Martim Heidegger. 

Diante disso, é preciso perguntar: o que Safo de Lesbos, Simone de Beauvoir, 

Hipátia, Hildegarda, Hanna Arendt, Aspásia e outras mulheres pensantes da Filosofia têm 

em comum? A resposta é única: todas são excluídas da Filosofia e não são estudadas em 

sala de aula no curso superior da área por um único motivo: o fato de serem mulheres.  

O projeto que hora se desenha objetiva apresentar esta discussão e contrapor para 

a real importância das mulheres como seres pensantes e, ao mesmo tempo, fazer um 

comparativo entre a prática docente, no que diz respeito ao ensino, com o que o corpo 

discente pensa sobre tal particularidade. E esse cenário, ou olhar que se tem sobre as 

mulheres na Filosofia acaba refletido na docência no ensino médio ou nas práticas de 

estágio. 

Roberta Caline afirma que a Filosofia não quebrou a prática patriarcal e enfatiza: 

“a alguns alunos resistem à problemática de discutir a ausência de mulheres na Filosofia. 

Muitas não foram notadas e dizem que existem apenas filósofos.” 

Para ampliar a ideia que se tem do curso superior em Filosofia da UERN, o 

Departamento de Filosofia é composto, no geral, por 16 professores. Deste número, dois 

se voltam para as mulheres. As professoras são Maria Veralúcia Pessoa Porto e Silvana 

Santiago. No VII Período do curso existem 16 alunos no geral, dos quais quatro são 

mulheres. 

A emancipação das mulheres é algo novo e, devido a esse fator, e em se tratando 

do ensino de Filosofia, não garante às próprias mulheres o devido reconhecimento. Para 

a professora Maria Veralúcia Pessoa Porto, a civilização contemporânea é machista e que 

a sociedade marcha a passos lentos. E ressalva que a constatação não é somente na 

Filosofia e cita a Comunicação Social somo outro exemplo. Para a professora, a sociedade 

não evoluiu ao ponto da teoria de Platão. “No meu ponto de vista, que sou bem platônica, 

a diferença é quantitativa. Intelectualmente, somos maiores”, disse, acrescentando que 

existem teóricas como Judith Butler que trabalham justamente a teoria da 

heteronormatividade, que versa, também, acerca da particularidade patriarcal. 

Vera Maria Candau, em livro escrito com Antônio Flávio Moreira, focaliza e 

diferencia os tipos de abordagens multiculturais, realçando que nesta sociedade mista, de 

ampla análise social, “não existe igualdade de oportunidades para todos/as” (CANDAU, 

2008, p. 20). Uma retomada direta do discurso que envolve os termos liberdade e 

igualdade. Em uma sociedade livre, que segue os preceitos econômicos e provenientes da 

Revolução Industrial, não se teria espaço para a igualdade. Tudo pelo fato de serem 

palavras antagônicas e representarem ideais igualmente distintos e estarem ligados a 

momentos diferentes da história, O primeiro se volta, como já dito, para a questão 

econômica. A liberdade assume esse caráter. Mas a sua efetividade não se concretiza 

justamente pelo fato de se envolver a questão tão somente com o Capitalismo. O segundo 

norteou a Revolução Francesa, apresentando o pressuposto de igualdade civil, com 

direitos sociais equiparados. Daí se tratar de palavras diferentes que estão ligadas a 
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propostas também diferentes, já que não se tem como colocar, em uma mesma linha, 

ideais capitalistas e socialistas ao mesmo tempo. 

Candau fala em daltonismo cultural (2008, p.27), que se volta à negação do outro 

pelo fato de não haver sintonia com o padrão em termos de sexo, gênero, cor ou raça. É 

como se, para se ou estar inserido no contexto social precisasse haver uma espécie de selo 

que direcionasse à garantia de que aquela pessoa poderia ser considerada realmente 

humana. Caso contrário, o caminho mais natural seria a negação. E, como haver 

multiculturalismo com a negação de uma cultura que se apresenta diferente do padrão a 

ser seguido? E nesse caso, a sexualidade entra como fator determinante para que alguém 

possa ser aceito ou não. 

Como se percebe, são sempre as perguntas que movem mais perguntas e todas se 

direcionam, sempre, para o mesmo caminho e para a mesma resposta: é preciso legitimar 

“o outro” e enxergá-lo com todo o seu potencial. Se não houver essa maneira, certamente 

a contemporaneidade está fadada a repetir erros históricos que se mostraram danosos ao 

homem e à espécie humana de maneira geral. Faz algum sentido afirmar que o homem 

seria mais importante que a mulher? Que o branco é superior ao negro, o heterossexual 

ao homossexual? E o que dizer da transexualidade? O fato de alguém se apresentar 

diferente implica, necessariamente, que não haveria alma naquele corpo ou que seria 

apenas um ser inexpressivo na sociedade? Ou, analisando de maneira mais profunda, 

aquele que não é igual ao padrão estabelecido, nem sequer é ser humano, pois eis que lhe 

falta o requisito necessário, se não é ser humano, não pode ser sujeito de direitos e 

deveres. Logo, figura à margem numa invisibilidade política. São justamente esses os 

questionamentos que serão respondidos no transcorrer do projeto. 

 

O EXEMPLO QUE VEM DA ANTROPOLOGIA 

 

Para compreender o que se passa no universo feminino e a sua exclusão na 

Filosofia, a exemplo do que ocorre na sociedade de maneira geral, é preciso buscar 

subsídios da Antropologia. O antropólogo brasileiro Roberto Damatta, em seu livro O 

que faz o Brasil, Brasil, mostra que a analogia feita a partir da comida remete ao papel da 

mulher na sociedade em termos de tradição (1986, p. 33). Em outras palavras, o aspecto 

tradicional deixaria claro que o lugar da mulher não seria outro que não inferior ao 

homem. 

 
A sociedade manifesta-se por meio de muitos espelhos e vários idiomas. 

Um dos mais importantes no caso do Brasil é, sem dúvida, o código da 

comida, em seus desdobramentos morais que acabam ajudando a situar 

também a mulher e o feminino no seu sentido talvez mais tradicional. 

Comidas e mulheres, assim, exprimem teoricamente a sociedade, tanto 

quanto a política, a economia, a família, o espaço e o tempo, em suas 

preocupações e, certamente, em suas contradições. (DAMATTA, 1986, 

p. 33). 

 

Paradoxalmente, e levando-se em consideração a anatomia do corpo feminino, 

esta particularidade põe abaixo todas as afirmações de cunho machistas que envolvem a 

relação sexual em si, quando o homem afirma que “comeu” alguém. O “comer” implica 

dizer que ele teria sido superior à sua parceira. Porém, quando se envolve a anatomia dos 

corpos com a questão do patriarcado e até mesmo o androcentrismo (o homem é a medida 

de todas as coisas), a resposta que se apresenta é totalmente diferente da que vem sendo 

trabalhada por séculos: vagina pressupõe pequenos grandes lábios, e lábios indicam boca. 
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Boca indica engolir, comer. De modo que o homem não seria quem pensa que é, mas 

propaga tal teoria apenas para ser superior à mulher. 
 

O fato é que as comidas se associam à sexualidade, de tal modo que o 

ato sexual pode ser traduzido como um ato do “comer”, abarcar, 

englobar, ingerir ou circunscrever totalmente aquilo que é (ou foi) 

comido. A comida, como a mulher (ou o homem, em certas situações), 

desaparece dentro do comedor – ou do comilão. Essa é a base da 

metáfora para o sexo, indicando que o comido é totalmente abraçado 

pelo comedor. A relação sexual e o ato da comer, portanto, aproximam-

se num sentido tal que indica de que modo nós, brasileiros, concebemos 

a sexualidade e a vemos, não como um encontro de opostos e iguais (o 

homem e a mulher que seriam indivíduos donos de si mesmos), mas 

como um modo de resolver essa igualdade pela absorção, 

simbolicamente consentida em termos sociais, de um pelo outro. Assim, 

a relação sexual, na concepção brasileira, coloca a diferença e a radical 

heterogeneidade, para logo em seguida hierarquizá-las no 

englobamento de um comedor e um comido. E não se pode deixar de 

observar, para quem estiver lendo estas linhas um tanto desavisado, que 

o englobador tanto pode ser um homem (esse seria o modelo ideal, a 

formulação tradicional) como também uma mulher (se for ela quem 

atua buscando e querendo a relação, 41 exercendo com isso um papel 

ativo). (DAMATTA, 1986, p. 40). 

 

Com isso, o que se quer dizer é queo patriarcado sempre encontra maneiras para 

prevalecer sua teoria, de que o homem seria superior em tudo, provocando assim a 

inferiorização feminina como algo normal e que tivesse que ser aceito pela sociedade 

como um todo. A sociedade falocêntrica, presente de maneira inicial na obra de Damatta, 

é escancarada por Judith Butler no livro Problemas de Gênero – Feminismo e Subversão 

da Identidade (2018).   

Butler parte da teoria de Simone de Beauvoir, mas se afasta da teoria quando passa 

a criticar o sentido “do outro” que Beauvoir dá a mulher, que afirmou: “Minha idéia é que 

todos, homens e mulheres, o que quer que sejamos, devemos ser considerados seres 

humanos". (2009, p.8). E dessa particularidade surge todo o desdobramento que 

encaminha a presente pesquisa: afinal, por quais motivos não se leva em consideração a 

importância da mulher? Seja na Filosofia, Sociologia, História, Geografia ou Matemática. 

Afinal, o que vale é descaracterizar a inteligência feminina, como se o ato de pensar, de 

refletir e de provocar a sociedade fosse apenas algo próprio do universo masculino. De 

maneira que, tomando como base Beauvoir, suscita-se a indagação: mulher não pensa? 

Diante de tal questão, Simone de Beauvoir vai mais além e apresenta, diretamente, 

o que seria o real problema que ainda é discutido, de modo geral, por quem defende a 

equidade entre homens e mulheres na sociedade:  

 
Se a função da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos 

também explicá-la pelo "eterno feminino" e se, no entanto, admitimos, 

ainda que provisoriamente, que há mulheres na terra, teremos que 

formular a pergunta: que é uma mulher? (BEAUVOIR, 2009, p. 9) 

 

Nesta problemática, Beauvoir retoma o que já foi colocado nesta pesquisa, quando 

se discorreu sobre a particularidade envolvendo a sexualidade, gênero e sexo envolvendo 

homens e mulheres. De modo que, caso não haja mudança de análise e de comportamento 

social, a tendência é que a visão sobre a peculiaridade envolvendo ambos. Assim, a prática 
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de desigualdades e de inobservância da equidade, que deveria nortear a vida em 

sociedade, acaba sempre prevalecendo. E, principalmente, levando-se em consideração 

apenas o aspecto da anatomia do corpo humano. Simone diz claramente que o homem 

deixa o aspecto de que a questão anatômica também envolve a problemática hormonal 

(2009, p. 10). 

 
Encara o corpo como uma relação direta e normal com o mundo que 

acredita apreender na sua objetividade, ao passo que considera o corpo 

da mulher sobrecarregado por tudo o que o especifica: um obstáculo, 

uma prisão. "A fêmea é fêmea em virtude de certa carência de 

qualidades", diz Aristóteles. "Devemos considerar o caráter das 

mulheres como sofrendo de certa deficiência natural". E Sto. Tomás, 

depois dele, decreta que a mulher é um homem incompleto, um ser 

"ocasional". É o que simboliza a história do Gênese em que Eva aparece 

como extraída, segundo Bossuet, de um "osso supranumerário" de 

Adão. A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em 

si mas relativamente a êle; ela não é considerada um ser autônomo. 

(BEAUVOIR, 2009, p. 10). 

 

A HETERONORMATIVIDADE COMO PANO DE FUNDO 

O que Simone de Beauvoir enfatiza é que o homem, por tal situação, quer dominar 

a mulher e dizer como ela deve agir e pensar. Como se fosse uma marionete que precisasse 

ser controlada. E, claramente, a filósofa afirma que o homem se encontra como sujeito e 

direciona a mulher como se fosse o outro (2016). E, nesse aspecto, o outro é tido como 

alguém inferior e, em alguns casos, pode nem ser visto como humano. Basta lembrar 

Hitler ou como os negros eram tratados no século XIX. 

Da afirmação acima o que se tira como suposta verdade é que mulheres, negros, 

gays, trans e minorias de modo geral são direcionadas para uma espécie de seres que 

devem ser estereotipados e que devem permanecer na obscuridade social e sem direito ao 

devido reconhecimento enquanto pessoas, tampouco como possuidores de capacidades 

intelectuais que os projetem para patamares como sendo apenas dos homens. È como se 

o ato de pensar, criticamente falando, fosse algo próprio do homem e hétero. Chama-se 

isso de heteronormatividade, conforme diz Guacira Lopes Louro na obra Gênero, 

Sexualidade e Educação – uma perspectiva pós-estruturalista. 

Antes de se comentar sobre alguma particularidade da obra de Louro, é preciso 

que se diga que a inferiorização feminina não é algo novo. Na Grécia Antiga, por 

exemplo, a relação homem/mulher era só para fins reprodutivos, como se o objetivo do 

ser feminino fosse apenas engravidar. Além disso, na democracia grega, mulheres não 

eram consideradas livres. Em uma passagem grande no tempo, se chega à Revolução 

Francesa, quando os ideais de Liberdade, Fraternidade e Igualdade ganharam o mundo e 

culminaram com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, cuja base não incluía, 

obviamente, as mulheres. 

A heteronormatividade presente na obra de Louro enfatiza, dentre outros temas, o 

Sufragismo (2003), movimento que caracterizou a luta das mulheres pelo direito ao voto. 

Aliás, para ter direito a alguma coisa, a mulher teve mesmo que ir às ruas reivindicar. 

Nada lhe caiu nas mãos. E com o reconhecimento relacionado à intelectualidade não está 

sendo diferente.E, segundo Louros, a década de 1960 terá deixado seu marco: 

 
Já se tornou lugar comum referir-se ao ano de 1968 como um marco da 

rebeldia e da contestação. A referência é útil para assinalar, de uma 



105 

 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

forma muito concreta, a manifestação coletiva da insatisfação e do 

protesto que já vinham sendo gestados há algum tempo. França, Estados 

Unidos, Inglaterra, Alemanha são 15 locais especialmente notáveis para 

observarmos intelectuais, estudantes, negros, mulheres, jovens, enfim, 

diferentes grupos que, de muitos modos, expressam sua inconformidade 

e desencanto em relação aos tradicionais arranjos sociais e políticos, às 

grandes teorias universais, ao vazio formalismo acadêmico, à 

discriminação, à segregação e ao silenciamento. 1968 deve ser 

compreendido, no entanto, como uma referência a um processo maior, 

que vinha se constituindo e que continuaria se desdobrando em 

movimentos específicos e em eventuais solidariedades. (2003, p.15.16). 

 

Mas isso não quer dizer que antes não tivesse havido luta. Pelo contrário. A 

reivindicação da mulher pelo seu devido reconhecimento na sociedade existe desde 

tempos remotos. Guacira Lopes Louro trata, em um tópico da sua obra, da “Mulher 

Visível” (2003, p.17). E é essa visibilidade que objetiva proporcionar esta pesquisa; 

proporcionar às mulheres filósofas uma espécie de emancipação que a história tem lhes 

negado. Como já dito, quando se fala em Beauvoir, seu nome está ligado direta ou 

indiretamente a Sartre. Como se o peso do nome masculino pudesse dar vida, vez e voz 

às teorias de Simone. 

A mulher, aparentemente, sempre esteve invisível e passa a se tornar visível com 

os movimentos feministas, que remontam à Revolução Francesa. Tal movimento ainda 

está passando por muitas fases e ondas. E essa particularidade a tem deixado isolada, no 

ponto de vista da existência humana, bem local de subordinação direta ao gênero 

masculino. E isso pelo simples fato de ser mulher. Em algo bem evidente e ligado ao que 

Judith Butler vai chamar de “Sociedade Falocêntrica” (2018), que se constitui quando o 

fator peniano se torna imprescindível para que haja o devido reconhecimento social. Algo 

que se completa com a posição de Guacira Lopes Louro: 
 

É preciso notar que essa invisibilidade, produzida a partir de múltiplos 

discursos que caracterizaram a esfera do privado, o mundo doméstico, 

como o "verdadeiro" universo da mulher, já vinha sendo 

gradativamente rompida, por algumas mulheres. Sem dúvida, desde há 

muito tempo, as mulheres das classes trabalhadoras e camponesas 

exerciam atividades fora do lar, nas fábricas, nas oficinas e nas 

lavouras. Gradativamente, essas e outras mulheres passaram a ocupar 

também escritórios, lojas, escolas e hospitais. Suas atividades, no 

entanto, eram quase sempre (como são ainda hoje, em boa parte) 

rigidamente controladas e dirigidas por homens e geralmente 

representadas como secundárias, "de apoio", de assessoria ou auxílio, 

muitas vezes ligadas à assistência, ao cuidado ou à educação. As 

características dessas ocupações, bem como a ocultação do rotineiro 

trabalho doméstico, passavam agora a ser observadas. Mais ainda, as 

estudiosas feministas iriam também demonstrar e denunciar a ausência 

feminina nas ciências, nas letras, nas artes. (2003, p.17). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente projeto de pesquisa será norteado por teóricos, filósofos e filósofas que 

apresentam argumentos que favorecem à afirmação e reafirmação de que as mulheres, ao 

longo da história, foram deixadas em segundo plano e que não foram objeto de estudo na 

Academia.Para substanciar a ideia que ora se apresenta, verifica-se a necessidade de 

dialogar, textualmente, com Candau, Stuart Hall, Judith Butler, Guacira Lopes Louro, 
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além de expor como a diversidade cultura, o multiculturalismo e o gênero estão 

envolvidos, em uma escala que envolve superioridade e inferioridade, em um ambiente 

que não deveria apresentar traços de divisões relacionadas ao sexo, como deixa claro 

Simone de Beauvoir em seu livro “O Segundo Sexo”. 

A presente proposta de pesquisa não está fechada e, ao longo do curso, 

obviamente, que outros autores serão acrescentados, a depender do que pensa o orientador 

sobre a incrementação e o fortalecimento do projeto. Por exemplo, para substanciar a 

discussão acerca da diversidade cultural e das imposições que são próprias do patriarcado, 

pode-se usar a teoria do Francês Émile Durkheim, o Fato Social, para a compreensão 

voltada à ditadura que se vislumbra em uma sociedade machista e falocêntrica. 

 

METODOLOGIA 

O presente projeto de pesquisa se baseará em análise bibliográfica, além de 

entrevistas com professores, professoras e alunos do curso de Filosofia da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Será preciso, obviamente, conversar com professores e alunos, amiúde, para que se possa 

verificar a possibilidade, ou não, de mudança, se possível, na grade curricular, bem como 

de se inserir alguma disciplina que verse sobre a particularidade envolvendo as filósofas 

e a sua importância para o curso. 

No aspecto metodológico, será analisado o acervo da biblioteca do Campus 

Central a fim de se constatar, ou não, a existência de obras que possam compensar, de 

alguma maneira, o tempo em que suas teorias ficaram ausentes da sala de aula. 

Além disso, pretende-se fazer um contraponto com alguma escola, pública ou 

privada, sobre o ensino da Filosofia e a discussão que o professor/professora faz sobre 

filósofas, se existe abertura para o debate e se haveria possibilidade, caso inexista algo 

concreto nesse sentido, de espaço para que houvesse o incremento das teóricas da 

Filosofia em algum momento do ano letivo. 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

A questão maior desta pesquisa é encontrar caminhos que possibilitem abertura 

para que filósofas possam ser estudadas, analisadas e debatidas. Quando não se estuda, 

por exemplo, Simone de Beauvoir, Hanna Arendt, Marilena Chauí, Aspásia, Hipátia e 

outras mulheres que contribuíram para o engrandecimento da Filosofia e que não ocupam 

o lugar que deveriam. A situação momentânea leva as filósofas para um caminho do 

esquecimento. 

Em um contato inicial com alunos do 8º período do curso de Filosofia da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, soube-se que não se estuda 

mulheres que possuem obras filosóficas e que as discussões estão centradas apenas nos 

homens. À primeira análise, o que se evidencia seria a formação de professores 

licenciados em Filosofia que não estariam preparados para a discussão de equidade 

envolvendo homens e mulheres na sociedade e que, com isso, se seguiria com a mesma 

prática patriarcal que vem sendo desenvolvida desde tempos remotos. E isso, ao ver 

inicial da presente pesquisa, e em se tratando de um curso de Filosofia, seria altamente 

danoso, uma vez que a graduação ficaria a desejar, no sentido da completude que se espera 

de um curso que ensina a questionar e que, de antemão, não abre espaço para a devida 

inserção da tão falada equidade de gêneros na sociedade. 

A problemática maior, á concretização da presente pesquisa, diz respeito 

justamente pela ausência de material que focalize no aspecto em debate: ausência de 
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mulher no ensino da Filosofia. Portanto, trata-se de algo, aparentemente, novo e que, por 

si só, apresenta elevado nível de complexidade. E, ao mesmo tempo, acalenta o ego do 

pesquisador. O trabalho será ampliado e melhorado no decorrer do Mestrado em Ensino 

(POSENSINO), seguindo as diretrizes pertinentes à própria pesquisa. 
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RESUMO 

Este artigo faz um relato de uma experiência discente no curso de Mestrado em Educação, 

na busca por ampliar a formação profissional, tendo à docência do ensino superior como 

um possível campo de trabalho. A disciplina Docência no Ensino Superior ofertada pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC/UERN) possibilitou o 

descortinamento do mundo acadêmico, com um olhar mais articulado e plural, 

procurando identificar saberes e fazeres necessários a prática docente nesta etapa de 

ensino, considerando algumas particularidades. O artigo está organizado em três seções 

narradas de maneira interdependente: na primeira versamos sobre os aprendizados iniciais 

da disciplina; na segunda tratamos das memórias da disciplina resgatando o referencial 

teórico trabalhado; e no terceiro explicitamos contribuições da disciplina para a nossa 

prática. Como metodologia utilizamos o resgate das memórias das aulas, que foram sendo 

registradas no diário de pesquisa, instrumento utilizado durante todo o semestre. A 

experiência nos permitiu uma aprendizagem existencial, fazendo-nos refletir sobre o 

processo de formar-se para a docência do ensino superior. Para a feitura do diário de 

pesquisa dialogamos com a reflexividade multirreferenciada de Barbosa (2010) acerca da 

construção de conhecimento, a partir da leitura de si. Boaventura Santos (2008); Carneiro 

(2010) e Veiga (2010) contribuíram para discussões plurais sobre universidade e docência 

do ensino superior em contextos de expansão. Decorrente desse processo, apreendemos 

que a prática docente no ensino superior, para além do registro descritivo que a precede, 

produz nas circunstâncias outras tantas maneiras de se fazer – artes de um ofício que se 

reinventa cotidianamente, como foi possível traduzir no percurso das aulas.  

 

Palavras-chaves: Docência no Ensino Superior. Diário de pesquisa. Universidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo faz um relato de uma experiência discente no curso de Mestrado em 

Educação, na busca por ampliar a formação profissional, tendo à docência do ensino 

superior como um possível campo de trabalho. A disciplina Docência no Ensino Superior 

ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC/UERN) 

possibilitou o descortinamento do mundo acadêmico, com um olhar mais articulado e 

plural, procurando identificar saberes e fazeres necessários a prática docente nesta etapa 

de ensino, considerando algumas particularidades.  

                                                           
35 Professora do Ensino Básico da Rede Municipal de Ensino de Natal/RN, formada em Pedagogia- UFRN, 

especialista em Coordenação Pedagógica FAL-NATAL, aluna regular Programa de Pós-graduação em 

Educação (POSEDUC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) E-mail: 

rosemeiredearaujo@hotmail.com. 
36 Professor Doutor em Educação pela Programa de Pós-Graduação em Educação (ProPEd) da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Docente do Programa de Pós-graduação em Educação 

(POSEDUC/UERN) E-mail: caninprof@hotmail.com  

mailto:rosemeiredearaujo@hotmail.com
mailto:caninprof@hotmail.com


109 

 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Como metodologia utilizamos o resgate das memórias das aulas, que foram sendo 

registradas no diário de pesquisa, instrumento utilizado durante todo o semestre. A 

experiência nos permitiu uma aprendizagem existencial, fazendo-nos refletir sobre o 

processo de formar-se para a docência do ensino superior. Para a feitura do diário de 

pesquisa dialogamos com a reflexividade multirreferenciada de Barbosa (2010) acerca da 

construção de conhecimento, a partir da leitura de si. Assim durante todas as aulas tinha-

se a rotina de registros das discussões, as reflexões, impressões   e com isso: 

 

A prática do diário de pesquisa tem me auxiliado no esforço de criar 

condições para oportunizar o que podemos denominar de aprendizagem 

existencial, aquela voltada para o aprendizado não somente por 

fórmulas ou pensamentos prontos, mas do processo de elaboração de si. 

(BARBOSA; HESS; 2010, p.18). 

 

Essa prática foi sendo inserida dentro dos contextos diários de sala, e tínhamos a 

oportunidade de ouvirmos os outros discentes lerem seus registros, e a partir das falas era 

possível compreender um pouco de cada um. Os colegas ao lerem seus escritos iam se 

descortinando para a turma. Alguns se despiam mais, já tinham práticas de registros. 

Outros eram tímidos, eram alunos não-regulares do programa, sentiam-se ainda 

“estranhos”, a escrita ainda transmitia insegurança, pois assim se sentiam. Outros alunos, 

tiveram muitas dificuldades em registar qualquer linha. Ilustramos esse momento com a 

escrita desse dia:  

 

[...] fomos ouvir os registros de dois diários. Não havia presenciado 

ainda esse momento em sala, confesso que fiquei tocada ao ver os 

amigos expondo seus textos. Um ainda que meio “tateando” essa prática 

e outro com uma desenvoltura maior. E o engraçado foi que ao final, 

para mim, cada um  queria saber se “estava certo”, “completo”, “se era 

isso mesmo”. Na ideia que tenho a escrita deve transcorrer 

naturalmente, seguindo, é claro os padrões da norma padrão! Mas, o 

que chamou minha atenção foram dois pontos: 1º  a nossa ainda 

“amarra” do certo, do errado, a aprovação! O nosso colonialismo ao 

certo e ao errado é muito arraigado em nós.  2º  a nossa  busca, a nossa 

postura de sermos aprendizes. Estamos aqui na academia, mestrandos 

ou alunos especiais pleiteando esse espaço, e ainda temos que aprender, 

temos ainda “posturas de nossos alunos”. (Diário de pesquisa 

13/09/2018) 

 

Para nós, a escrita do diário era meio que terapêutico, pois acontecia paralelo a 

nosso processo de qualificação. Estávamos ali refletindo sobre a docência do ensino 

superior, em meio a um “caos” da qualificação, se percebendo aprendiz e profissional.  

 

A escrita e a leitura ali tornaram-se uma entrega, foi o melhor que 

podemos fazer naquele momento. Mas também é busca e reflexão. E 

creio ser esse o sentido do registro. (Diário de pesquisa 13/09/2018) 

Esse processo de refletir e escrever era um recurso positivo para me perceber 

enquanto aprendiz. E, assim, buscávamos “desenvolver e aprimorar um olhar mais 

inquieto e interrogativo sobre qualquer temática ou assunto que se queira"(BARBOSA; 
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HESS; 2010, p.37). Aqui, no caso, refletíamos sobre um olhar mais articulado e plural, 

procurando identificar saberes e fazeres necessários a prática docente nesta etapa de 

ensino, considerando algumas particularidades.  

Para isso Boaventura Santos (2008); Carneiro (2010) e Veiga (2010) contribuíram 

para discussões plurais sobre universidade e docência do ensino superior em contextos de 

expansão. Essas discussões ajudaram a construir o corpus de trabalho para esse texto. 

O artigo está organizado em três seções narradas de maneira interdependente: na 

primeira versa-se sobre os aprendizados iniciais da disciplina; na segunda tratou-se das 

memórias da disciplina resgatando o referencial teórico trabalhado; e no terceiro 

explicitou-se contribuições da disciplina para a nossa prática.  

 

INÍCIO DA DISCIPLINA: ENCONTRO QUE GERA EXPECTATIVAS E 

NECESSIDADES 

 

O que teria de novo? Como seria esse encontro? Ao iniciar a disciplina, vem com 

ela anseios, encontros e o novo. Iniciamos com o desejo de ampliar o olhar sobre a 

docência no ensino superior. Nossa experiência docente até então configurava-se no 

âmbito da educação básica, especificamente na educação infantil. Contudo, ao assumir a 

coordenação do Centro de Educação Infantil, desenvolvemos juntos aos professores, 

momentos de formação continuada em serviço e acreditamos que a disciplina agregaria 

mais conhecimento no desempenhar dessa função, bem como, abrir outras possibilidades, 

como a própria docência no ensino superior.  

Assim, no primeiro dia de aula, fomos recebidos pelos docentes que promoveram 

a integração inicial da turma com uma dinâmica que nos possibilitou conhecer o outro e 

quebrar o “gelo” inicial e um texto poético de Mia Couto, “Identidade”. No decorrer da 

manhã, fomos apresentados ao programa da disciplina, como aconteceriam as aulas, quais 

referenciais usaríamos e, nesse desenrolar fomos percebendo o quando de cuidado, 

esmero foi sendo aplicado desde a elaboração do programa e no desenvolvimento da aula. 

Lendo o registro desse dia vemos: 

 
Poesia, literatura na sala? Acho que vou gostar (Diário de pesquisa 

30/08/2018). 

 

Percebemos que no ensino superior o cuidado com o planejamento é igualmente 

importante como na educação básica e tem características que também acontecem em 

nosso campo de trabalho: o planejamento prévio, a acolhida, a sequência de objetivos, 

mediação, intervenção e avaliação.  Logo, 

 
E nasce assim nosso primeiro encontro. Totalmente planejado. Emente 

entregue, programa detalhado nos slides e eu acho que assim já vamos 

percebendo o quanto é importante esse primeiro encontro, 

professor/aluno, passou segurança e cuidado com a disciplina e conosco 

(Diário de pesquisa 30/08/2018). 

 

Na ementa, a disciplina apresentava a contextualização da Educação Superior no 

Brasil: tendências e exigências da docência nesse nível de ensino; os processos, conteúdos 

e condições para aprendizagem dos discentes; relações entre Projetos Pedagógicos de 

Cursos e os Programas das Disciplinas; a pesquisa enquanto princípio educativo na sala 

de aula e o planejamento didático. Percebemos pela ementa que as discussões iriam ser 

profundas e ricas e isso por si só já empolgava. 
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MEMÓRIA ENTRE UNIVERSIDADE, DOCÊNCIA E FORMAÇÃO 

 

Ao recebermos o programa da disciplina fomos construindo uma noção de como 

seria o seu desenvolvimento e pelos referenciais fomos produzindo discussões  

necessárias ao fazer pedagógico no ensino superior. Os objetivos coincidiam com os 

nossos desejos e estavam elencados em três, a saber:  (i) Compreender a docência no 

ensino superior, como movimento profissional emergente na sociedade complexa 

contemporânea; (ii) Estabelecer relações interpretativas, acerca das diferentes 

conceituações atribuídas à docência no ensino superior, tomando por fundamento os 

sentidos do ensino, da pesquisa e da extensão; (III) Traduzir, com base em experiências 

docentes recursivas, possibilidades de elaborações conceituais, procedimentos e 

valorativas ao trabalho profissional do professor no ensino superior. 

Pensar sobre a essência, criação e finalidade das universidades foi o ponto inicial. 

E assim, pensamos ser esses um dos saberes necessários ao docente: qual a importância 

da universidade?  

 
Ao longo do desenvolvimento da humanidade, das tecnologias e 

relações de mercado fomos vendo que as universidades sofreram 

influências que consequentemente mudaram seu papel e finalidade na 

sociedade. Assim a universidade muda e consequentemente também 

muda a sociedade. O acesso, extremamente restrito as elites 

dominantes, na continuidade vai sendo ampliando, frente a expansão. 

A extensão e pesquisa, aproxima o conhecimento científico à sociedade. 

“Ao lado da qualidade de vida e da equidade social e em estreita 

correspondência com estas, a educação absorve um alto grau de 

expectativa em se tratando da construção do futuro do país” (PORTO 

& RÉGNIER, 2003, p. 9). 

 

 A essência das universidades vem sofrendo alterações tentando acompanhar o 

desenvolvimento da sociedade e as demandas postas externamente. O acesso ao 

conhecimento nas academias foi sendo disseminados a princípio, na universidade,  

reconhecida como um local de cultura erudita, classista, restrita a elite, um campo de 

produção de ciências.  

Boaventura Santos (2005), Pela mão de Alice, historiciza  esse percurso da 

universidade trazendo as crises pelas quais essa instituição passa, sendo estas: a crise de 

hegemonia, crise de legitimidade e a crise institucional. Essas crises marcam o 

desenvolvimento da universidade que precisa responder ao novo paradigma emergente e 

abarcar as novas culturas que adentram as universidades frente a universalização e 

expansão, para tornar-se uma universidade socialmente referenciada.  

Entender esse percurso da criação das universidades é a nosso ver necessário ao 

professor do ensino superior, sendo conteúdo que contribuirá para o docente entender o 

sentido dessa instituição. Estou formando para quê? Atender as demandas do mercado ou 

do mundo do trabalho? Contribuir com o desenvolvimento do meu país? Para uma 

sociedade mais justa, igualitária e com equidade e justiça social? Essas questões foram 

postas na disciplina e amplia o olhar para entender a essência das universidades que hoje 

respondem as demandas da sociedade atual. 

 Na continuidade da disciplina fomos dilatando as discussões, tornando-se 

positiva, visto que estávamos naquele espaço, na condição de discentes, tentando 

compreender a universidade com olhar de docente do ensino superior. E nesse bailado, 

os professores ministrantes da disciplina eram também vistos, por nós como “cobaias” 

porque a cada pergunta ou texto trabalhado traziam suas experiências, que eram postas 
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nas aulas como preciosos exemplos. Nesses diálogos, percebíamos que a própria docência 

na educação básica era uma referência; a imaturidade inicial hoje refletiva, pontos e 

contrapontos que teceram e tecem a experiência docente.  

Essa abertura permitia que os discentes também trouxessem para o debate suas 

experiências em salas de aulas, secretarias de educação, gestão, coordenação e até a 

experiencia de estágio na graduação e na pós-graduação. Refletimos que essa experiência 

docente na educação básica enriquece e contribui com a prática no ensino superior.  

Outra questão posta durante a disciplina diz respeito a formação do professor no 

que se refere as tecnologias. Essa é uma questão que dificulta a prática, porque os 

professores precisam formar-se continuadamente   e usar metodologias ativas a seu favor. 

Contudo, ter o domínio da aula ainda é essencial. Tivemos a oportunidade de vivenciar o 

uso de metodologias ativas nas aulas e vimos o quanto dinamizam e contribuem para a 

aprendizagem e o conhecimento qualitativo. Mas, é essencial que o professor saiba a 

intencionalidade pedagógica dos recursos metodológicos, usá-los a favor, mas ter o 

cuidado para não se prender a superficialidade desses recursos. O feedback e a mediação 

são necessários para que não se perca a intenção da aula e, consequentemente aconteça a 

aprendizado. 

 

Todavia, novas exigências educacionais pedem às universidades e 

cursos de formação para o magistério um professor capaz de ajustar sua 

didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, 

dos diversos universos culturais, dos meios de comunicação. O novo 

professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, 

capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala 

de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem 

informacional, saber usar meios de comunicação e articular as aulas 

com as mídias e multimídias. (LIBÂNEO, 2004, p.10) 

 

As universidades podem ser parceiras nesse caminhar de formação e extensão – 

essa é uma de suas funções, contribuir com a sociedade e mais especificamente com a 

educação, nosso campo de trabalho e de estudos. Podem ser fortes aliadas na formação,  

ampliando os conhecimentos dos professores da educação básica, por exemplo. A pós-

graduação, seja especializações, mestrado ou doutorado vão nesse caminho, uma vez que 

possibilitam a continuidade da formação acadêmica. Contudo, deve-se investir em cursos 

de aperfeiçoamentos, parcerias entre as universidades e as secretarias de educação, 

políticas que fomentem e incentivem a formação em serviço. 

 A universidade é por excelência um campo de formação de professores e essa 

formação também deve ser continuada para os docentes do ensino superior, pois têm um 

“peso” maior, uma vez que são partícipes na promoção dos atuais e futuros profissionais 

da sociedade. Assim, esse também é um dos fazeres necessários aos professores do ensino 

superior, buscar formação, estar antenado com os recursos tecnológicos, pesquisar, 

produzir conhecimento e disseminá-los. O professor universitário não pode ter a 

concepção tradicional de que é o centro e detentor do conhecimento, porque essa é uma 

visão ultrapassada e arcaica que o colocará num enclausuramento e o limitará. Cabe a 

este professor internalizar a visão de inacabamento, posto sabiamente por Paulo Freire e 

por Sócrates “Só sei que nada sei!” e partir para elaborar outros saberes e consolidar os 

já existentes.  

Reconhecer a subjetividade presentes em salas de aulas, nas universidades 

também configura-se como um saber necessário a prática docente. Somos seres 

subjetivos, únicos, com histórias de vidas diferentes e singulares. Os alunos das 
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universidades vivem e vem de diferentes mundos e lê-los é algo complexo e difícil, 

trabalhar com isso não é uma tarefa fácil, e requer do docente esse olhar profissional e 

cuidadoso.  

Parece-nos que essa especificidade nas universidades não é posta muito no centro 

das formações. E nisso, é possível vivenciarmos situações bem complexas de relações 

interpessoais entre docentes e discentes no meio acadêmico. Nessa perspectiva é comum 

termos professores que pouco se importam com a subjetividade, mantendo uma postura 

bem distante dos alunos. Mas, também encontramos professores que estabelecem relações 

afetivas e próximas aos alunos. Tudo fica mais fácil quando se tem uma relação de 

transparência e respeito e, acreditamos que na sala de aula, nas academias essa postura 

contribui para que as aulas sejam mais prazerosas.  

O professor não precisa ser o melhor amigo do aluno, mas estabelecer uma relação 

de parceria contribui para que a dinâmica de sala aconteça fluentemente. Ainda temos 

muito a avançar no sentido dessas relações, ainda existe uma barreira que separa 

notoriamente professor - aluno. Esse cuidado vai desde o momento do planejar a aula até 

a sua execução. E, diante da disciplina vivenciamos aulas que tinham esse cuidado com 

o aluno. Aulas bem planejadas, sempre com uma degustação literária para o acolhimento, 

preocupação com a dinâmica da aula, abertura para os alunos falarem, escuta e partilha, 

deixando a aula leve e sobretudo significativa. Então, também vemos a subjetividade, o 

cuidado com a relação interpessoal como um saber e um fazer da docência no ensino 

superior. 

 

CONCLUÍMOS, PELAS NOSSAS MÃOS... 

 

Neste artigo, resgatamos as experiências vivenciadas no percurso da disciplina 

optativa Docência no Ensino Superior durante o 2º semestre/2018 do Programa de Pós-

Graduação em Educação (POSEDUC/UERN). Durante esse semestre tivemos a 

oportunidade de ampliar nossos conhecimentos sobre a docência no ensino superior. 

Estudamos sobre a origem das universidades, suas funções, o papel transformador das 

universidades nas histórias de vidas, os saberes, fazeres, a formação, a subjetividade, as 

crises pelas quais as universidades passaram, os conteúdos, aprendizagens, dificuldades 

em ser professor. Enfim, tivemos oportunidade de produzirmos discussões que 

contribuirão com a nossa prática.  

Pensar à docência do ensino superior, hoje, ganha um novo olhar, descortinado 

frente as leituras propostas, as aulas ministradas, pelas discussões que afloravam. Os 

registros dos diários de pesquisa, uma das formas de avaliação sugeridas pelos 

professores, contribuíram para dar corpus a esse artigo. Ouvir Boaventura Santos, Cecilia 

Meireles, Mia Couto, trouxe leveza e encantamento e de forma poética e clara fomos 

percebendo que a docência nas universidades pode ser doce sem deixar de ser cientifica, 

pode ser humana sem deixar de ser séria, pode ser e foi. 

Pensamos a docência no ensino superior humanizada, poética, cuidada desde o 

planejamento até o momento da avaliação, em que os professores podem ouvir se tiverem 

críticas, podem ouvir para receber os elogios. A disciplina foi um ponta pé para refletir 

sobre esse fazer rico, necessário a sociedade. E saímos agora da universidade das ideias, 

com diferentes ideias que nos impulsiona a pensar na docência para além de 

conhecimentos científicos com sentido e significado. 
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RESUMO 

Como Iniciativa para o aumento da permanência das estudantes no Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens e Adultos - Projovem Urbano (PJU) e diminuição da evasão, foi 

implementada pelo MEC, em 2012, a sala de acolhimento para os filhos das estudantes 

matriculadas. A pesquisa desenvolvida teve como intuito investigar a importância da sala 

de acolhimento para as estudantes que têm filhos, se a existência da sala foi importante 

para a decisão de retomar os estudos e a visão dos estudantes, professores e acolhedoras 

em relação à sala de acolhimento.  A metodologia utilizada foi de caráter quantitativo e 

qualitativo, cuja coleta de dados deu-se por meio da aplicação de questionários com 

estudantes, professores e acolhedoras do PJU Município de Natal-RN, edição especial de 

2017. Os dados obtidos revelaram que a maior parte dos estudantes matriculados no PJU 

são mulheres e destas a maioria tem filhos. Foi possível observar que não só as estudantes, 

mas também os estudantes levavam seus filhos as salas de acolhimento e que uma 

quantidade significativa dos alunos beneficiados, não teriam efetuado a matrícula caso 

não existisse a sala de acolhimento no programa, evidenciando que a existência da sala 

de acolhimento no PJU é um incentivo a permanência dos alunos no programa. 

  

Palavras-chave: Projovem Urbano. Inclusão da mulher. Sala de acolhimento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens e Adultos - Projovem Urbano - é 

estruturado para atender Jovens com uma faixa de idade específica, entre 18 e 29 anos 

que saibam ler e escrever e não tenham concluído o Ensino Fundamental. Garante ao 

aluno matriculado, no período de 18 meses, a certificação de conclusão do Ensino 

Fundamental, Qualificação Profissional e Participação Cidadã. Ao longo do 

desenvolvimento do PJU, pode-se observar um público predominantemente feminino, 

evidenciando uma maior busca da mulher para a melhoria da escolarização. Um outro 

fator observado foi a dificuldade da permanência das alunas no programa, devido a 

necessidade de cuidar dos filhos e não ter com quem deixá-los, deste modo, como 

Iniciativa para o aumento da permanência dos alunos no Programa Projovem Urbano e 

diminuição da evasão, foi implementada pelo MEC em 2012, a sala de acolhimento para 

os filhos dos alunos matriculados.  

O estudo desenvolvido tem como foco investigar se a sala de acolhimento 

contribui para a inclusão da mulher no PJU, uma vez que um dos motivos da evasão das 

alunas nas edições anteriores do Projovem Urbano, que não tinham a sala de acolhimento, 

era ocasionada pela necessidade de cuidar dos filhos e não ter com quem deixá-los. De 
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acordo com Castro e Abramovay (2017 p. 266.), “para um olhar sobre as salas, é 

necessário combinar a perspectiva de gênero, o debate sobre o cuidar e buscar uma 

identidade profissional pelas acolhedoras. ” Assim compreendendo, a pesquisa teve como 

objetivo investigar a importância da sala de acolhimento para as alunas que tem filhos 

acolhidos e se a existência da sala foi um fator determinante para realizar a inscrição no 

PJU. Buscou-se também analisar a opinião dos demais componentes do Programa, sendo 

a metodologia aplicada para alunos, educadores e acolhedoras dos dois núcleos de ensino 

do Projovem Urbano no Município de Natal/RN. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado aplicação de questionários de 

perguntas abertas e fechadas, dando uma abordagem de caráter qualitativo, propiciando 

obter informações mais aprofundadas acerca da temática abordada, e quantitativo, 

propiciou analisar de forma quantitativa e obter dados sobre o perfil dos alunos inseridos 

no programa.  

 Apesar do foco ser a inclusão da mulher no PJU, os questionários foram aplicados 

com os alunos, professores e acolhedoras, presentes no dia da aplicação, com o intuito de 

entender as diferenças entre os gêneros e se existia alunos que eram beneficiados com a 

sala de acolhimento, uma vez que, existe para atender filhos de alunos e alunas no 

Programa. Buscou-se também informações dos professores e acolhedoras, almejando 

obter o máximo de informação acerca da sala de acolhimento, na visão dos sujeitos que 

compõem os Núcleos de Ensino. 

 Poucos estudos são encontrados acerca da sala de acolhimento e sobre a mulher 

na educação de Jovens e Adultos – EJA e no Município de Natal/RN, este estudo é 

pioneiro e relevante, principalmente para o público feminino que tem sido a maioria em 

todos os níveis educacionais, porém apesar de todos os avanços da sociedade e todas as 

conquistas que a mulher tem tido no campo social e profissional, ainda existem muitas 

barreiras a serem ultrapassadas. Para isso, é necessário, principalmente do contexto 

educacional, conhecer os sujeitos que compõem a EJA, para melhor atender suas 

necessidades e objetivos quando buscam o seu direito a escolarização. 

As ponderações apresentadas neste artigo, trarão um breve relato sobre a trajetória 

da mulher na educação, origem e organização do Projovem Urbano, o perfil do Projovem 

Urbano e pôr fim, a sala de acolhimento. Em seguida serão apresentados os resultados e 

as considerações finais apontando os aspectos mais relevantes e as possíveis 

contribuições deste estudo. 

 

A TRAJETÓRIA DA MULHER NA EDUCAÇÃO 

 

A figura central desde o período colonial no Brasil era o homem, a ele cabia prover 

economicamente e socialmente sua família, incumbindo a mulher a função de exercer seu 

papel de mãe, esposa e zeladora de seu lar, sendo sua importância reduzida as atividades 

domésticas. Somente na metade do século XIX, surgiram os colégios destinados à 

educação da mulher, eram particulares e exclusivamente as meninas de famílias abastadas 

tinham direito a frequentá-los: 

 
Durante séculos as mulheres estiveram submetidas à estrutura patriarcal 

e relegadas ao ambiente doméstico. Isso só começou a mudar no século 

XIX, quando a educação feminina começou a ser associada à 

modernização da sociedade, à higienização da família, sendo, portanto, 

reconhecida pelo governo imperial no Brasil. Nesse momento, as 

mulheres começam a almejar conhecimento e educação, mas ainda não 

questionam a estrutura androcêntrica a qual estão submetidas 

(LEONCY, 2013, p.8). 
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Por muito tempo ficou enraizado na sociedade e entre as mulheres, que a elas não 

seria necessária a instrução, e as primeiras escolas, mas do que instruir, tinham o objetivo 

de ratificar o que já aprendiam em suas casas. Mas a partir do momento em que o mínimo 

lhes foi dado iniciou-se um processo que ao longo do tempo, mesmo que de forma lenta, 

foi despertando as mulheres irem além dos limites dos trabalhos domésticos, a 

participarem da sociedade em que viviam, com o trabalho remunerado.  

 
No início do século XX, quando algumas mulheres inserem-se na 

sociedade industrial, assumindo diferentes tipos de trabalhos, os papéis 

desempenhados por elas começam a se ampliar, embora a ideia da 

mulher como um ser doméstico ainda permanecesse hegemônica. 

Começam a surgir então diversos movimentos reivindicatórios no que 

tangia o direito feminino à cidadania, sem, contudo, haver, ainda, uma 

manifestação mais incisiva que propusesse uma subversão dos papéis 

sociais submissos desempenhados pelas mulheres. (LEONCY, 2013, p. 

9) 

 

No contexto educacional atual, a medida em que a mulher se insere no mercado 

de trabalho, ela sente a necessidade de uma melhor qualificação profissional que passa a 

ser atrelada à educação. O fator cultural de que é papel da mulher cuidar da família, ainda 

prevalece, e não é difícil observar no cotidiano escolar, meninas ausentando-se das 

escolas por terem engravidado ou casado, porém é um cenário cada vez mais constante o 

retorno das mulheres às escolas, assumindo uma tripla jornada de trabalho. A mulher mãe, 

trabalhadora e estudante.  

 
A mulher, pela sua condição histórica e social de inferioridade que lhe 

é imputada encontra grandes dificuldades em dar continuidade ao seu 

processo de escolarização. Felizmente, contra esta corrente, a mulher 

tem ocupado cada vez mais os bancos escolares em todos os níveis de 

ensino (CAMARGO, 2012. p. 161-162) 

 

No que se refere à Educação de Jovens e Adultos (EJA), os dados PNAD 2009 

apontam que o número de mulheres a mais do que os homens totalizam 10%, 

evidenciando uma maior procura da mulher em busca de melhoria em sua escolarização.  

Embora se perceba uma maior persistência em retornar à escola, muitos são os fatores 

que levam à evasão das mulheres das turmas da EJA:  

 
Na EJA – Educação de Jovens e Adultos e Adultas – as causas 

apontadas para a evasão escolar envolvem, geralmente, o trabalho e o 

cansaço decorrente dele. Quando se refere ás alunas, envolvem, além 

do cansaço relacionado a dupla jornada de trabalho, questões que 

recaem sobre o casamento e a maternidade, dentre outros motivos. 

(CAMARGO, 2012. p. 157) 

    

A mulher tem conquistado seu lugar na sociedade, mas tem que desprender de 

grande força, para ver seus sonhos e objetivos alcançados. Como se instruir e se qualificar 

profissionalmente se esta não tem com quem deixar os seus filhos? Este é um ponto que 

deve ser abordado, discutido e planejado, para que estas mães que desejam escolarizar-se 

possam ter oportunidade dentro e fora da escola. A quantidade de mulheres que buscam 

a EJA é crescente, evidenciando que as mesmas desejam e querem que seu direito à 

escolarização seja garantido, “apesar das desigualdades enfrentadas ao longo da história, 



118 

 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

é por meio da educação que muitas mulheres almejam uma vida melhor” (PALACIOS et 

al, 2017, p.106). Para Vieira e Cruz (2017) na EJA encontra-se uma diversidade no perfil 

da mulher, mas existe algo em comum entre essas mulheres que é o desejo a 

escolarização, mesmo diante de todos os desafios. 

Diante do que tem sido observado nas escolas em relação às necessidades das 

alunas, de ter alguém que cuide de seus filhos para que possam estudar, o programa 

Projovem Urbano, uma modalidade da Educação de Jovens e Adultos, desde de 2012 

implantou a chamada sala de acolhimento, onde os filhos dos alunos matriculados são 

acolhidos por professores acolhedores que realizam atividades lúdicas com as crianças, 

enquanto as mães estudam.  

Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo averiguar a importância da 

sala de acolhimento para as alunas que têm filhos, se a existência da sala foi importante 

para a decisão de retomar os estudos e obter informações sobre a opinião relacionadas às 

salas de acolhimento, dos alunos e profissionais, professores e acolhedoras, que compõem 

os núcleos Projovem Urbano no Município de Natal/RN.   

   

ORIGEM E ORGANIZAÇÃO DO PROJOVEM URBANO 

 

O Projovem Urbano é fruto da experiência inicial do Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária – PROJOVEM em 

2005. “O Programa foi aprovado pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 

de Educação (Parecer CNE/CEB nº 2/2005, de 16/03/2005 e Resolução CNE/CEB nº 

3/2006, de 15/08/2006)” (SALGADO, 2012, p.13). Criado como uma ação integrada a 

Política Nacional da Juventude, lançada no mesmo ano. Surgiu em caráter emergencial e 

experimental, com a finalidade de elevação da escolaridade dos jovens com à conclusão 

do Ensino Fundamental, qualificação profissional e participação comunitária que 

levassem os jovens a serem agentes transformadores da realidade da comunidade local 

onde eram inseridos. 

 

 
Em junho de 2005, a Medida Provisória nº 238/2005, que instituiu o 

Projovem, foi convertida na Lei no 11.129/2005, regulamentada pelo 

Decreto n° 5.557, de 05/10/2005, o qual definiu, em seu artigo 2º , a 

finalidade do Programa: “executar ações integradas que propiciem aos 

jovens brasileiros, na forma de curso previsto no art. 81 da Lei no 

9.394/96, a elevação da escolaridade dos jovens, visando à conclusão 

do Ensino Fundamental, à qualificação profissional, em nível de 

formação inicial, voltada a estimular a inserção produtiva cidadã e ao 

desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de solidariedade, 

exercício de cidadania e intervenção na realidade local.” (SALGADO, 

2012, p.13). 

 

 Nos primeiros anos de experiência do Projovem, foram obtidos resultados 

significativos, levando a necessidade de se ampliar de forma mais abrangente as ações 

voltadas para a Juventude, surgindo o Projovem Integrado: 

 
Em 10 de junho de 2008, a Medida Provisória nº 411/ 2007 foi 

convertida na Lei nº 11.692/2008, que dispõe sobre o Programa de 

Inclusão de Jovens – Projovem e determina, em seu art. 2º: “O 

Projovem, destinado a jovens de 15 a 29 anos, com o objetivo de 

promover sua reintegração ao processo educacional, sua qualificação 

profissional e seu desenvolvimento humano, será desenvolvido por 
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meio das modalidades: (I) Projovem Adolescente – Serviço 

Socioeducativo; (II) Projovem Urbano; (III) Projovem Campo - Saberes 

da Terra; e (IV) Projovem Trabalhador” descritas a seguir. 

(SALGADO, 2012, p.14) 

 

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – 

SECADI/MEC cabe implementar e executar as políticas públicas e programas 

governamentais que possibilitem a ampliação da inclusão educacional, valorizando as 

diferenças e a diversidade. Para fomentar a implementação das políticas educacionais 

para a juventude, no âmbito da educação de jovens e adultos, de forma articulada à 

educação profissional, a SECADI apoia técnica e financeiramente o programa Projovem 

Urbano – que, a partir de 2011, passou a ser coordenado pelo MEC, por intermédio da 

Diretoria de Políticas de Educação para a Juventude: 

 
Com o intuito de ampliar o escopo do Programa e de incorporá-lo 

efetivamente às políticas nacionais de educação, em 21 de dezembro de 

2011, o Decreto nº 7.649 alterou o Decreto nº 6.629/2008, 

determinando que a execução e a coordenação nacional do Projovem 

Urbano ficassem no âmbito do Ministério da Educação (MEC). Assim, 

o Programa passou a ser executado, em âmbito nacional, no Ministério 

da Educação, por intermédio da SECADI (Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão), ficando integrado 

à modalidade Educação de Jovens e Adultos. Em março de 2012, o 

Decreto nº 7.690 aprova a criação da Diretoria de Políticas de Educação 

para a Juventude que entre suas atribuições é responsável pela 

coordenação nacional do Projovem Urbano. Em âmbito local, passou a 

ser coordenado pelas secretarias de educação dos estados e/ou dos 

municípios e do Distrito Federal, que a ele fizeram adesão. 

(SALGADO, 2012, p.21) 

  

A execução do Projovem Urbano (PJU) se dá por meio da parceria do Governo 

Federal e dos Governos Estaduais e Municipais, que fazem a adesão ao programa, 

ocorrendo nos denominados Núcleos de Ensino, que são escolas das redes Estaduais ou 

Municipais. É um programa educativo com organização curricular que trabalha de forma 

integrada todos os componentes curriculares. Os componentes curriculares são comuns a 

todas as Unidades Formativas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências da Natureza, 

Ciências Humanas, Qualificação Profissional, Participação Cidadã e informática são 

tratados com o destaque exigido pelo eixo estruturante de cada uma das seis Unidade 

Formativas (UF). São trabalhados respectivamente os seguintes eixos estruturantes: 

Juventude e Cultura (UFI), Juventude e Cidade (UFII), Juventude e Trabalho (UFIII), 

Juventude e Comunicação (UFIV), Juventude e Tecnologia (UFV), e Juventude e 

Cidadania (UFVI). Cada Componente curricular e campo específico guiam seus 

conteúdos específicos de acordo com o eixo estruturante da Unidade Formativa. 

Os Núcleos de ensinos são formados por 5 turmas, constituídas entre 30 a 40 

alunos. O Corpo docente é constituído por 05 Professores de educação básica, 01 

educador de Qualificação profissional, 01 educador de Participação Cidadã, 01 tradutor 

de intérprete de libras, 01 educador para atendimento educacional especializado e 02 

acolhedores para as salas de acolhimento. 

 

PERFIL DO JOVEM DO PROJOVEM URBANO 
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Ao longo do desenvolvimento do Projovem, muito se pôde conhecer sobre o perfil 

do jovem brasileiro atendido pelo Programa, por meio do Sistema de Monitoramento e 

Avaliação (SMA), integrado por nove universidades públicas. Atuando em parceria com 

a Coordenação Nacional, esse grupo acompanhou o processo e os resultados do 

Programa, no período de 2005 a 2011, oferecendo subsídios para sua gestão e 

aperfeiçoamento. 

 De modo geral, o trabalho do SMA nos mostra um perfil de estudante 

predominantemente feminino, de cor/raça parda/negra, caracterizado por uma trajetória 

escolar acidentada, com baixa renda familiar e/ou individual, baixo poder aquisitivo e 

com oportunidades precárias de inserção no mercado do trabalho e de participação em 

redes e associações da sociedade. A maioria das mulheres era casada ou tinha união 

estável, com filhos, o que dificultava sua permanência no curso. Já os homens eram 

predominantemente solteiros. A maioria desses estudantes entrou precocemente e de 

forma precária no mercado do trabalho e passou por longos períodos de desemprego. 

De acordo com dados do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Projovem 

Urbano, abrangendo as entradas até 2010, tanto o ingresso como a permanência no curso 

eram afetados pelas condições pessoais dos jovens. Por vezes, eles não tinham 

informações suficientes sobre o Programa, não se sentindo incentivados a retornar para a 

escola ou, apesar de interessados, não estavam na faixa etária exigida para a matrícula. 

Depois de iniciar o curso, as razões indicadas para a não permanência dos jovens foram 

inúmeras, tanto de ordem pessoal como ligadas à implementação do Programa. 

Apareceram entre essas razões: a distância entre o Núcleo e o local de trabalho ou a 

residência, o trabalho em horário incompatível com o curso, o cansaço resultante do 

trabalho, a necessidade de cuidar dos filhos ou de outros parentes, o acesso difícil ao 

Núcleo, o medo da violência, a falta de apoio familiar. 

 

SALA DE ACOLHIMENTO 

 

Diante da necessidade de um olhar mais específico para o gênero feminino e no 

intuito de promover a permanência das alunas que tem filhos e não tem como deixar 

enquanto estudam e como Iniciativa para o aumento da permanência dos alunos no 

Programa PJU e diminuição da evasão, foi implementada pelo MEC, em 2012, a sala de 

acolhimento para os filhos dos alunos matriculados, uma vez que uma das dificuldades 

apontadas pelos alunos era a de não ter com quem deixar seus filhos no horário das aulas. 

Neste sentido, as Salas de Acolhimento têm como objetivo apoiar o processo educacional 

dos estudantes do Programa que têm filhos (ou são responsáveis legais por crianças) de 0 

a 8 anos e onze meses de idade, permitindo que eles concluam o percurso formativo de 

18 meses, alcançando os critérios estabelecidos para a certificação, ou seja, 75% de 

frequência nas atividades presenciais do curso e 50% da pontuação distribuída. Ressalta-

se que esses espaços têm como objetivo proporcionar condições adequadas de segurança, 

de bem-estar e de desenvolvimento às crianças, no período em que seus pais estão 

frequentando as aulas e não deve ser confundido com um serviço equivalente à creche, 

pré-escola ou escola de educação infantil ou de ensino fundamental. 

De acordo com Ferreira (2012) o número de alunas matriculadas do Projovem 

Urbano edição 2012 superou ao de alunos, cerca de 61% em relação a 39% 

respectivamente. O quantitativo de crianças atendidas em todo o Brasil, na referida edição 

foi, de aproximadamente, 40.000 crianças. Estudos feitos pela SECADI mostraram que 

Entre 2012 e 2014, as salas acolheram, aproximadamente, 100 mil crianças, envolvendo 

cerca de 2,4 mil educadores. 
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O número crescente de mulheres na EJA e no Projovem leva a refletir que em 

algum momento de suas trajetórias de vidas foi inviável conciliar a educação com as 

obrigações familiares e a quantidade de crianças atendidas nas salas de acolhimento 

evidencia a importância do cuidado dos filhos dos alunos, possa ter contribuído para que, 

com maior tranquilidade, pudessem ter a chance da instrução que buscam na escola, sem 

que seja necessário evadir-se, para cuidar dos filhos. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia aplicada para a realização deste estudo foi de abordagem 

quantitativa e qualitativa através de questionários contendo questões abertas e fechadas. 

Não foi solicitado a identificação pessoal nos questionários, com o objetivo de obter as 

informações que expressassem o real pensamento dos entrevistados, principalmente nas 

questões abertas. A aplicação dos questionários foi feita nos dois núcleos de ensino do 

Projovem Urbano Municipal de Natal. Apesar do foco do trabalho ser a mulher no 

Projovem Urbano, a aplicação foi realizada com todos os alunos presentes no dia 

agendado previamente com os educadores, visto que a sala de acolhimento beneficia 

todos os estudantes matriculados e não somente as alunas. As questões fechadas foram 

realizadas com o intuito de obter dados do perfil socioeconômico dos alunos e as questões 

abertas objetivava analisar o real pensamento dos alunos sobre a importância da sala de 

acolhimento. Os professores e acolhedoras dos núcleos responderam as questões abertas 

sobre suas opiniões relacionadas à sala de acolhimento e suas experiências no âmbito 

educacional no Projovem Urbano.  

Participaram desta etapa 60 alunos, 09 educadores e quatro acolhedoras. Após a 

coleta dos dados, foi feita as suas análises quantitativas e qualitativas que possibilitaram 

a obtenção de dados relevantes acerca da sala de acolhimento, bem como a satisfação dos 

alunos, professores e acolhedoras no exercício de suas atividades nos núcleos de ensino. 

 

RESULTADOS 

 

Foram entrevistados um total de 60 alunos dos dois Núcleos de Ensino do 

Projovem Urbano, edição 2017, no município de Natal RN. A maioria, 76,7%, são 

mulheres com idade entre 18 e 29 anos, das quais 76% tinham filhos e 55% casadas/união 

estável. Com a mesma faixa etária, os homens totalizaram 23,3%, 50% tem filhos e 57% 

são solteiros. Entre as mulheres que têm filhos, quando questionadas se existe alguém que 

cuide de seus filhos enquanto estuda, 68% afirmam não ter, porém, os alunos que têm 

filhos, cerca de 86% alegam ter com quem deixar seus filhos para que estudem. Foi 

possível observar que o período que os estudantes que têm filhos passam afastados dos 

estudos é consideravelmente maior do que os que não têm filhos. As alunas e alunos com 

filhos passam em média 7 anos  longe do ambiente escolar, contrapondo-se aos que não 

tem filhos que passam em média 3 anos. 

Os principais motivos que ocasionaram a desistencia dos estudos entre as alunas 

foram gravidez/filhos ( 44%), casamento (13%), falta de interesse ( 13%),trabalho ( 11%), 

falta de apoio familiar ( 4%) e outros motivos ( 11%). Entre os alunos,  os filhos totalizam 

( 14,3%), casamento (0%), falta de interesse ( 7,2%), trabalho ( 28,6%), falta de apoio 

familiar ( 0%) e outros motivos ( 36%) e 13,9% nunca deixou de estudar. 

Em relação ao trabalho, 37% das alunas e 50% dos alunos trabalham, dos quais 

somente 5,8%  e 28,57% ,respectivamente, possuem empregos com carteira de trabalho 

assinada.  As funções desenvolvidas no trabalho pelas alunas destacaram-se: babá, 
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manicure, diarista, vendedora , cuidadora de idosos e serviços gerais. Entre os alunos as 

funções mais citadas foram: servente de pedreiro, vendedor, soldador e serviços gerais. 

Entre alunas e alunos que têm filhos, 57% das alunas e 43% dos alunos tem filhos 

acolhidos em salas de acolhimento, Quando arguidos se teriam efetuado a matrícula no 

Programa Projovem Urbano, caso não houvesse sala de acolhimento, 49% das alunas e 

29% dos alunos não teriam efetuado a inscrição. 

Ao serem questionados sobre suas opiniões  sobre a sala de acolhimento, 95,7% 

das alunas e 85,7% dos alunos expressam julgamentos positivos, os 4,35% das alunas e 

os 14,28% dos alunos não opinaram.  

De acordo com as declarações dos alunos e alunas, foi possível observar que a 

maioria tem consciência da importância da sala de acolhimento para os alunos que não 

têm com quem deixar seus filhos: 

“É ótima, até porque ajuda aquelas pessoas que não tem com quem deixar seus 

filhos para vir estudar” Aluno 1 

 “Apesar de não ter filhos nas salas de acolhimentos acho muito importante.” 

Aluno 2 

‘É muito bom para todos que tem filhos pequenos e as crianças acham muito bom” 

Aluno 3 

Segundo Castro e Abramovay (2017), as Salas de acolhimento contribuem para o 

desligamento da mulher no plano doméstico, no que se refere ao cuidar dos filhos e 

contribui com a inserção da mulher na educação, uma vez que o cuidar dos filhos tem o 

auxílio do sistema público. As considerações dos autores são confirmadas neste estudo , 

quando analisados os depoimentos das mães que têm filhos acolhidos. Nota-se um grau 

de satisfação em poder voltar a estudar  de forma tranquila, já que agora tem com quem 

deixar seus filhos. Existe também o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas 

acolhedoras, uma vez que , quando em suas falas relataram sobre o referido assunto, as 

alunas expressaram tranquilidade em deixar seus filhos com acolhedoras e elogiaram o 

trabalho e a atenção que dão aos seus filhos: 

“A sala de acolhimento é a esperança de muitas mães e pais poder terem a 

oportunidade de concluir seus estudos, pois tem muitos pais que desistem dos estudos 

porque tem que trabalhar para sustentar seus filhos e com a oportunidade da sala de 

acolhimento eles podem associar trabalho com os estudos.” Aluna 1 

“Em relação a sala de acolhimento acho bem legal porque tem muitas mães que 

precisam estudar e não tem com quem deixar seus filhos e tem a sala de acolhimento para 

acolher todas elas. As professoras são bem dedicadas e bem pacientes com as crianças e 

bem carinhosas.” Aluna 2 

 “Eu achei muito bom porque se não tivesse essa sala para minha filha ficar eu não 

tinha como estudar e me sinto a vontade em deixar ela com as professoras porque elas 

cuidam muito bem da minha filha e das outras crianças.” Aluna 3 

Entre os profissionais que compõem os núcleos do Projovem Urbano,foram 

entrevistados 4 acolhedoras e 9 educadores, destes 22% são professores e 78% são 

professoras. 

Segundo as informações obtidas com as acolhedoras, são atendidas em média 75 

crianças nas salas de acolhimentos dos dois núcleos de ensino do Projovem Urbano do 

Município de Natal/RN. Esse número de crianças varia a cada dia, pois a presença das 

crianças não é obrigatória, mas uma vez os alunos indo estudar levando seus filhos, estes 

terão direito a participar das atividades desenvolvidas pelas acolhedoras. As atividades 

realizadas com as crianças são de caráter lúdico/ recreativos tais como: contação de 

história, circuito motor, musicalização, atividades orais e escritas, recreação, dança e 
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pintura, tais práticas mostram que as acolhedoras conseguem diferenciar a sala de 

acolhimento do ambiente escolar, já vivenciado pela criança no contraturno: 

A sala de acolhimento difere de qualquer serviço equivalente à creche, à pré-

escola e à escola de ensino fundamental, não sendo a frequência da criança obrigatória, 

diária e nem sistemática. Nesse sentido, resalta-se que essas crianças acolhidas no período 

de estudos de seus pais, normalmente noturno, mantém seu direito de acesso a educação 

infantil ou creche, no período diurno, devendo os gestores educacionais e de assistência 

social criar as condições para a garantia dessa oferta. ( SALGADO, 2012, p.67) 

Ao serem questionadas como tem sido suas experiências como acolhedora nas 

salas de acolhimento, todas fizeram declarações positivas, demonstrando satisfação no 

trabalho em que estão realizando com os filhos dos alunos: 

 “Minha experiência tem sido muito significante, pois todos os dias me surpreendo 

cada vez mais, com tanto carinho, amor e abraços, isso me deixa muito feliz.” ( acolhedora 

A) 

“Tem sido muito gratificante, pois é um programa de inclusão social, e poder 

contribuir para que o jovem tenha mais aceso em outros meios é tudo.” ( acolhedora B) 

Quando questionadas se a sala de acolhimento contribui para a frequência dos 

alunos que tem filhos, todas afirmaram que a sala de acolhimento contribui e suas 

declarações sobre a sua opnião pessoal relacionadas a sala de acolhimento demostram 

que as acolhedoras compreendem a importânca desse trabalho para os alunos 

matriculados no programa e se sentem felizes em poder contribuir na formação dos pais 

das crianças: 

 “É ótima sala de acolhimento, pois sem a sala acredito que o Projovem Urbano 

não existisse, visando que o público atendido, a maioria são mulheres e jovens com 

filhos.” (acolhedora B) 

“A sala de acolhimento é uma sala onde fica todas as crianças, filhos dos 

estudantes do Projovem. É uma sala que requer muitos cuidados para com os filhos dos 

mesmos, e é uma responsabilidade em dobro, pois tem muitas crianças de colo. Tem que 

prestar muita atenção em todas as crianças que estão na sala para que tudo ocorra bem.” 

(acolhedora C) 

Dos nove educadores entrevistados,  seis participaram de edições anteriores do 

projovem que não havia a sala de acolhimento. Quando arguidos de como foi essa 

experiência, apenas uma educadora expressou uma declaração positiva, os demais 

declararam as dificuldades existentes em lecionar para adultos com os filhos dos alunos 

presentes em sala de aula: 

“Boa, as alunas tinham consciência do cuidar. Se preocupavam em cuidar dos seus 

filhos no momento da aula.” (professora A) 

 “Era complicado porque algumas crianças eram de colo e precisavam ser 

amamentadas e o choro das crianças. Na maioria das vezes as mães não tinham com quem 

deixar seus filhos.” ( Professora D) 

“Algumas mães que não tinham ninguém para deixar seus filhos,acabavam 

levando consigo para as aulas. De certa forma se formos comparar era bastante difícil em 

relação a hoje. Já que os filhos ficavam chorando, brincando e isso tudo tirava a atenção 

tanto das mães quanto do professor.” ( Professor B)  

A respeito da opinião dos educadores em relação à sala de acolhimento, apenas 

um educador declarou que a sala de acolhimento não acolhe e não contribui no 

aprendizado dos pais, contrapondo–se aos depoimentos dos alunos que têm filhos 

acolhidos e afirmam ter mais tranquilidade para aprender. Uma outra professora avalia o 

ambiente da sala de acolhimento e aponta melhorias: 
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“A sala de acolhimento na realidade não acolhe, pois gera um intrave no 

aprendizado dos pais. A preocupação dos pais gira em torno dos filhos e não há 

concentração necessária para internalização do saber.” (Professora E) 

“ A sala de acolhimento não proporciona as crianças um ambiente pedagógico 

lúdico. Precisa melhorar a estrutura física e pedagógica.” (Professora F)  

As declarações dos demais professores sobre a sala de acolhimento entram em 

concordância com as opiniões dos alunos e acolhedoras entrevistados : 

 “Na minha opinião é uma das melhores coisas do programa, pois possibilita aos 

pais uma melhor aprendizagem, concentração e eficiência em seus estudos, fora que as 

mães têm a oportunidade de concluir 100% o ensino fundamental.” (Professora A) 

“Uma excelente ideia, pois depois que foi implantada essa sala, as alunas (mães) 

tiveram uma maior adesão ao Projovem com maior foco nos estudos, ficam menos 

preocupadas, uma vez que os seus filhos estão acolhidos no núcleo aprendendo atividades 

diversas.” (Professor B) 

Analisando as opiniões dos professores, é possivel compreender que a sala de 

acolhimento para a maioria dos autores do Projovem é essencial para o ingresso e 

permanência dos alunos que tem filhos no Programa Projovem Urbano e em especial 

contribui significantemente com a jovens alunas, que tendo a possibilidade de levar seus 

filhos para o núcleo, enxergam a oportunidade de retomar os estudos em busca de uma 

melhor qualidade de vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou analisa a importância da sala de acolhimento para os 

alunos matriculados no Programa Nacional de Inclusão de Jovens e Adultos – Projovem 

Urbano, no Município de Natal – RN. Nos dados analisados neste trabalho, também 

mostram, que no Projovem Urbano no município de Natal, a quantidade de mulheres 

matriculadas superam a dos homens, bem como, também é superior a quantidade de 

mulheres que têm filhos. Embora seja perceptível a procura da mulher pela escolarização, 

esse número elevado de mulheres na EJA nos leva a refletir que existe o desejo de concluir 

os estudos, por diversos motivos, mas existem muitos fatores que levam a aluna evadir-

se da escola, que não estão relacionados somente ao fracaço da instituição de ensino, mas 

com questões familiares relacionadas ao casamento e aos filhos. Os resultados deste 

estudo evidenciam a grande dificuldade que as mulheres têm em retomar seus estudos, 

cerca de 76% das mulheres que tem filhos não tem com quem deixá-los para poder estudar 

e os principais motivos que relacionaram para o afastamento dos estudos foram a 

gravidez/filhos e o casamento. Já entre os homens, o principal motivo do afastamento 

refere-se ao trabalho e em maior incidência , outros motivos que não estão relacionados 

aos filhos nem ao casamento.  

A inclusão na EJA só irá acontecer de forma concreta a partir do momento em que 

se buscar, diante da heterogêneidade encontrada entre os alunos, o conhecimento 

aprofundado dos sujeitos que a formam, sejam em questões de gênero, raça ou condição 

social, faz-se necessário trabalhar com as diferenças de modo que o aluno se perceba 

importante nesse processo e que seu sucesso escolar seja um propósito de todos os que 

compõem a Educação de Jovens e Adultos. O Projovem Urbano, ao implantar a sala de 

acolhimento, mostra aos alunos que têm filhos que existe um olhar específico para a 

situação de vulnerabilidade social que esses jovens vivenciam, propriciando ao cuidar de 

seus filhos, a oportunidade tão sonhada, mas muitas vezes interrompida, de concluir os 

estudos. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência formativa desenvolvida pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 

Campus Santa Cruz (SC), por meio das ações de extensão. O contexto da extensão 

universitária traz para a sociedade grande importância e contribuições, pois apresenta o 

contato da academia com o público em geral, onde as teorias aprendidas por meio do 

ensino e da pesquisa se concretizam. O IFRN-SC, em respeito aos seus objetivos, procura 

ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os níveis e em todas as modalidades, 

formando e qualificando cidadãos para atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento humano e socioeconômico, bem como 

promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias, notadamente 

as voltadas à sustentabilidade ambiental e às demandas da sociedade (Lei nº. 

11.892/2008) e, com base nos princípios e metodologias do Programa Nacional Mulheres 

Mil (instituído nacionalmente por meio da Portaria nº 1.015 de 21 de julho de 2011 do 

Ministério da Educação) desenvolve o Projeto Trabalho, Mulheres, Arte e 

Sustentabilidade (TRAMAS), com o intuito promover a formação profissional e 

tecnológica articulada com aumento de escolaridade de mulheres em situação de 

vulnerabilidade social, na região em que o Campus se encontra localizado. Para isso, atua 

no sentido de garantir o acesso à educação a essa parcela da população, de acordo com as 

necessidades educacionais de cada comunidade e a vocação econômica da região. A 

experiência formativa tem como base teórica as contribuições que advêm dos autores que 

discutem a relação trabalho e educação, por envolver o processo histórico, a apreciação 

dos instrumentos que legitimam a ação política do Estado frente à educação, como direito. 

A prática pedagógica assenta-se na tendência progressista, referenciadas no Projeto 

Político Pedagógico Institucional do IFRN. O Projeto TRAMAS, se constitui uma ação 

política e educacional, extensionista. Encontra-se em desenvolvimento desde o ano de 

2016, por meio da oferta anual de 30 matrículas no Curso Formação Inicial e Continuada 

de RECICLADOR(A), curso aprovado em 01/11/2013, por meio da Deliberação 78/2013 

- CONSEPEX, bem como, o fortalecimento de troca de saberes e experiências no campo 

do artesanato, dialogando e participando de movimentos da economia solidária no âmbito 

local. Em 2019, tem suas ações garantidas por meio da aprovação mediante seleção, por 

meio do em Edital 015/2018, coordenado pela Pró-Reitora de Extensão do IFRN. 

 

                                                           
39 Professora Doutora no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) Campus Santa Cruz e Campus Natal Central (lenina.lopes@ifrn.edu.br) 
40 Professor Doutor no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) Campus Natal Central/Pró-reitor de Pesquisa no IFRN (márcio.azevedo@ifrn.edu.br) 
41 Mestre em Educação/Pedagoga no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN) Campus Santa Cruz/Professora na Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do 

Norte (SEEC-RN) (ritalajes@gmail.com) 

 

 

mailto:lenina.lopes@ifrn.edu.br
mailto:márcio.azevedo@ifrn.edu.br
mailto:ritalajes@gmail.com


127 

 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Palavras-chave: Políticas Públicas de Educação Profissional. Mulheres. Inclusão Social. 

Sustentabilidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Ao pensar sobre os temas que motivam as discussões no campo da educação 

encontramos alguns que são fundamentais por estarem sendo revisitados por políticas 

públicas e referendados no ordenamento jurídico nacional. Igualmente, são considerados 

de forma mais aprofundada nas pesquisas acadêmicas. Em outros casos, surgem ou são 

pertinentes aos diálogos travados com a sociedade. São temáticas que adentram as nossas 

escolas sem pedir licença e ocupam espaços no processo formativo. As temáticas das 

relações de gênero, do direito à educação, da formação profissional de mulheres 

preenchem esses requisitos. 

A experiência formativa que iremos relatar, ao mesmo tempo surge e é resultado 

da interação de temáticas que são fundamentais para a educação profissional: políticas 

públicas de formação profissional para mulheres. Ou seja, a intenção é de apresentar 

experiências que materializam o Projeto de Extensão, intitulado de “Trabalho, Mulheres, 

Arte e Sustentabilidade” (TRAMAS), desenvolvido no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no Campus Santa Cruz (SC), no 

período de 2016 a 2019, no âmbito das ações da Pró-reitora de Extensão do IFRN. 

O texto encontra-se assim organizado: está antecedido por esta introdução, 

momento em que apresentamos a intencionalidade e as referências teóricas para a 

experiência. A seguir, apresentamos os objetivos, a metodologia de execução do projeto, 

os resultados esperados e alcançados. E, por fim, tecemos as considerações finais. 

Inicialmente, destacamos que o contexto do TRAMAS, são as propostas 

desenvolvidas pela extensão universitária no IFRN, compreendida como uma ação de 

relevância social e transferência de conhecimentos, pois apresenta o contato da academia 

com o público em geral, onde as teorias aprendidas por meio do ensino e da pesquisa se 

concretizam.  

O IFRN-SC, traz em seu Projeto Político e Pedagógico42 (IFRN, 2012) o 

compromisso com a formação humana e integral que articula as bases do conhecimento 

científico com a formação profissional e tecnológica, voltada ao mundo do trabalho. Para 

cumprir essa função, define como um dos eixos estruturantes a indissociabilidade entre a 

pesquisa, o ensino e a extensão. Portanto, em respeito aos princípios normativos da sua 

institucionalidade e aos seus objetivos, procura ofertar educação profissional e 

tecnológica, em todos os níveis e em todas as modalidades, formando e qualificando 

cidadãos para atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento humano e socioeconômico, bem como, promover a produção, o 

desenvolvimento e a transferência de tecnologias, notadamente as voltadas à 

sustentabilidade ambiental e às demandas da sociedade (Lei nº. 11.892/2008). 

Acrescenta-se, nesta experiência, que ora relatamos, como aspecto basilar os 

princípios e metodologias do Programa Nacional Mulheres Mil, instituído nacionalmente 

por meio da Portaria nº 1.015 de 21 de julho de 2011 do Ministério da Educação. 

É com base nestas referências que o Projeto Trabalho, Mulheres, Arte e 

Sustentabilidade (TRAMAS), vem sendo desenvolvido no IFRN-SC, como uma ação de 

extensão, com o intuito de promover a formação profissional e tecnológica articulada com 

                                                           
42 Projeto Político Pedagógico do IFRN (2012: uma construção coletiva – Disponível em:< 

http://portal.ifrn.edu.br/ifrn/institucional/projeto-politico-pedagogico-1/lateral/menu-1/volume-1-

documento-base> 
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aumento de escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade social, na região em 

que o Campus se encontra localizado.  

 

TRAMAS: a urdidura do projeto 

 

O IFRN, por meio das ações da Pró-reitora de Extensão (PROEX), cumprindo 

com um dos seus objetivos de estimular e apoiar processos educativos que levem à 

geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico local e regional (Lei nº. 11.892/2008), 

fomenta/financia, por meio de Editais, com abrangência para todos os seus Campi, 

projetos de extensão que tenham como base os objetivos e princípios do Programa 

Nacional Mulheres Mil43. Desde 2016 até a presente data, a PROEX/IFRN vem 

apresentando anualmente os editais, são eles: Edital nº 01/2016; Edital nº. 01/2017 e o 

Edital nº. 015/2018. Estes editais normatizam a seleção e operacionalização de propostas 

para o cumprimento dos fins já explicitados inicialmente.    

O Projeto TRAMAS é a proposta que o IFRN Campus Santa Cruz vem 

apresentando e desenvolvendo em cumprimento aos referidos editais. O referido projeto 

é direcionado às mulheres das comunidades localizadas no Território do "Trairi "44, no 

Rio Grande do Norte (RN). A escolha das mulheres das comunidades localizadas nesta 

região, atende ao plano de atuação educacional do IFRN Campus Santa Cruz e se constitui 

oportunidades que articulam ações de educação e trabalho para a população feminina que 

encontram-se neste território e que precisam inserir-se no mundo escolar, galgando uma 

vaga na escola pública, mediante à formação profissional. De igual modo, capacitar-se 

para ocupar uma função na cadeia produtiva, gerando renda, contribuindo no processo da 

sua existência.  

Os municípios que formam a região do "Trairi", semelhantes a tantos outros do 

sertão nordestino, sofrem com a precariedade dos serviços educacionais, com destaque às 

estruturas físicas, ausência de quadro docente qualificado, escassez de material 

pedagógico, ausências de ambientes de aprendizagem, por exemplo, bibliotecas públicas, 

laboratórios de informática, de ciências, dentre outros. As pesquisas e avaliações 

realizadas pelos órgãos competentes, citamos o Ministério da Educação, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentre outros, nos relatórios 

governamentais45, apresentam baixos índices educacionais e sociais, revelando uma 

realidade bastante preocupante.  

Destacamos o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica estimado no país, 

em 2015, registra a média 5,5, o Rio Grande do Norte(RN), encontra-se bem inferior a 

este resultado, apresenta um índice de 3,2 (Anuário Brasileiro da Educação Básica 2017). 

O Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação Institucional da Secretaria Estadual 

                                                           
43 Sobre o Programa Nacional Mulheres Mil, consultar no endereço <http://portal.mec.gov.br/programa-

mulheres-mil>  
44 "Trairi", compreendido como uma denominação, cultural e regional  dedicada a região geográfica que 

compreende os municípios de Santa Cruz (pólo), Tangará, Japi, Sítio Novo, São Bento do Trairi, Coronel 

Ezequiel, Jaçanã, Lajes Pintadas e Campo Redondo. 
45 Consultar Panorama da violência contra as mulheres no Brasil [recurso eletrônico] : indicadores nacionais 

e estaduais. – N. 1 (2016)  Brasília : Senado Federal, Observatório da Mulher Contra a 

Violência, 2016. Disponível em < 

http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indicadores/relatorios/BR-2018.pdf> 
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de Educação (SIMAIS)46 do RN, em 2017, registrou um índice de 2,1, para a 7ª Diretoria 

Regional de Educação e Cultura47. 

O Rio Grande do Norte, possui um alto índice de analfabetismo, 16,8% da 

população jovem com mais de 15 anos de idade não são alfabetizados, pois, apenas 84,2% 

são alfabetizados conforme encontra-se no Anuário Brasileiro de Educação Básica de 

2017. Neste mesmo Anuário, registra-se que 86,6% é a taxa de atendimento do Ensino 

Médio para o quartil mais rico da população brasileira, enquanto isso, apenas 52,5% dos 

25% mais pobres estão nesta etapa. Neste cenário, situa-se a população feminina, que 

historicamente, vem sofrendo a negação de direitos, e que o Nordeste brasileiro, tem 

afirmado ao longo dos anos, os índices sociais mais baixos, caracterizando a situação de 

vulnerabilidade da população, e de forma, específica, as mulheres.  

O 'Trairi" é Nordeste do Brasil, e portanto, nota-se a fragilidade do território 

quanto à oferta de serviços e definição de políticas educacionais voltadas para esse grupo 

e que a baixa escolaridade da população do território tem impactos negativos no 

desenvolvimento local.  

A realidade socioeconômica do público-alvo (mulheres), de acordo com 

diagnósticos realizados, desde a implantação do Programa Nacional Mulheres Mil no 

IFRN, Campus Santa Cruz em 201248, por meio de outras formas de fomento, 

corroborados com os do IBGE (2016), é bastante precária no que diz respeito a renda. Os 

dados percentuais registram que aproximadamente 80% dessas mulheres tem uma renda 

per capita familiar abaixo de um salário mínimo, renda essa proveniente, em sua maioria, 

do trabalho formal masculino, já que 78% delas têm como ocupação o trabalho doméstico 

e agricultura familiar.  

As principais demandas para o público feminino é o acesso à educação e a 

qualificação profissional, para que as mesmas possam contribuir para a melhoria 

econômica familiar. Os problemas e desafios para o alcance desses objetivos são: 

desnivelamento educacional, baixa estima, descrédito em virtude de outros projetos não 

terem alcançado os seus objetivos, falta de incentivo por parte dos homens, dificuldade 

de acesso aos bens e serviços públicos sociais. Sendo assim, o universo atendido no 

Projeto TRAMAS são mulheres residentes em comunidades urbanas e rurais dos 

município de Santa Cruz, local sede do Campus,  e os circunvizinhos que apresentam o 

seguinte perfil: idade igual ou maior que dezoito anos, baixa escolaridade49; não possuir 

qualificação profissional; não estar inserida no trabalho formal.  

O objetivo acadêmico é a oferta de curso de Formação Inicial e Continuada(FIC) 

- Reciclador(a)50, para a iniciação e estímulo à qualificação profissional, visando a 

promoção e inclusão social dessas mulheres, propiciando a expansão e fortalecimento da 

economia de forma sustentável, contribuindo para o exercício da cidadania, através da 

geração de renda. Dessa forma, o projeto pretende contribuir com a elevação da 

                                                           
46 Aprofundar em <http://simais.caedufjf.net/>  
47 7ª <Diretoria Regional de Educação e Cultura (DIREC) – Diretoria Regional que coordena as escolas da 

rede estadual  nos municípios de Santa Cruz (pólo), Tangará, Japi, Sítio Novo, São Bento do Trairi, Coronel 

Ezequiel, Jaçanã, Lajes Pintadas e Campo Redondo, bem como as escolas municipais e privadas que 

compreende o sistema estadual de ensino.  
48 No momento da inscrição da mulher nas ações que relacionam-se ao Programa Nacional Mulheres Mil, 

aplicamos um questionário e nele há questões para identificação pessoal e da realidade socioeconômica da 

mulher em relação a sua família. 
49 Quanto a baixa escolaridade, aproximadamente 50% das mulheres atendidas estão identificadas como  

analfabetas funcionais (sabem escrever e decodificar poucas palavras) e não concluíram o ensino 

fundamental (têm até 6 anos de estudos). 
50 Projeto Pedagógico do Curso FIC de Reciclador(a)  disponível em: 

http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos/cursos-de-qualificacao-profissional/mulheres-mil/reciclador/view 

http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos/cursos-de-qualificacao-profissional/mulheres-mil/reciclador/view
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escolaridade dessas mulheres, orientando e estimulando as alunas a retomarem seus 

estudos, ingressando nos sistemas públicos de ensino (municipal e estadual), por meio 

das ofertas de cursos de Ensino Fundamental e Médio na modalidade Educação de Jovens 

e Adultos.  

Os processos de modernização e globalização da economia, impulsionados pelo 

avanço tecnológico, têm implicado na redução do trabalho formal em todo o mundo, 

gerando insatisfações nos níveis individual e social e acentuando as desigualdades sociais. 

A atual conjuntura política e econômica do país tem apresentado grandes desafios, o 

desemprego é um deles. Cada vez mais as mulheres assumem responsabilidade 

econômica perante a família, necessitando trabalhar, o que tem dificultado, quando não 

impedido, seu acesso a um posto de trabalho tem sido seu nível de escolarização e 

qualificação profissional (CABRAL NETO, 2004). 

Neste sentido, o TRAMAS, vem anualmente, desde 2016, ofertando trinta (30) 

vagas para a qualificação profissional de mulheres do território do Trairi. Isso significa, 

investimento educacional, social e oportunidades para que as mulheres possam participar 

politicamente da sociedade, dominar instrumentais da cultura letrada e se apropriar de 

conhecimentos tecnológicos, inserindo-se e participando da economia local, regional e 

mundial.  

Os arranjos produtivos, sociais, culturais e locais do Território do “Trairi”, estão 

direcionados para os setores de serviços, agricultura familiar, avicultura, fruticultura, 

confecções, comércio e as atividades voltadas para a promoção do turismo religioso. 

Neste território encontra-se o complexo religioso católico de Santa Rita de Cássia, um 

dos maiores polos de criação de aves (aviários e criação de galinhas caipiras)  e a 

realização semanal (aos sábados) de uma das maiores feiras livres do Estado do RN. 

Sendo estes os principais eventos sociais e econômicos e, com base nas características 

sociais e econômicas da região, visualizamos como oportunidade formativa e de geração 

de renda a oferta de cursos de qualificação profissional na área de Produção Cultural e 

Design, por meio do Curso FIC de Reciclador(a), conhecimentos que podem contribuir 

no suporte a empreendimentos individuais e sociais, de forma que interfira de forma 

positiva para a qualidade de vida das mulheres e suas famílias (RODRIGUES, 2016) . 

Destacamos que o currículo desenvolvido por meio do Curso FIC Reciclador(a), 

aprovado pela Deliberação nº 78/2013-CONSEPEX/IFRN51, de 01/11/2013, compreende 

conhecimentos básicos de Língua Portuguesa, Matemática e Informática; articulam 

conhecimentos de cidadania, ética, políticas públicas, educação, saúde e direitos da 

mulher; bem como, empreendedorismo, economia solidária, associativismo, meio 

ambiente, noções de segurança no trabalho, técnicas de reciclagem e produção de 

artesanatos; além de refletir sobre as habilidades que contribuam em seus 

relacionamentos interpessoais. O curso é desenvolvido no período de seis meses. Os 

encontros semanais são organizados em três dias, com 4 horas de duração. Ressalta-se 

que a escolha dos dias da semana são acordados com o grupo de alunas, respeitando as 

condições e acordos discutidos no grupo. 

 
TRAMAS – o entrelaçar de fios 

 

A oferta educativa do Curso FIC de Reciclador(a), por meio do projeto TRAMAS, 

no âmbito do Programa Nacional Mulheres Mil, envolve compreensões políticas e 

pedagógicas: (a) Políticas - Desafio Político, por considerarmos a garantia instituída pelo 

                                                           
51 CONSEPEX – O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, integrante da administração geral do IFRN, 

tem funções normativas, consultivas e deliberativas sobre matéria acadêmica, didático-pedagógica, 

científica, artístico-cultural e desportiva. Consultar:< http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consepex> 



131 

 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

aporte legal da Constituição Federal de 1988 e demais documentos que sucedem, do 

direito à educação em sua plenitude aos cidadãos brasileiros e o dever do Estado, 

legalmente instituído, em garantir o direito à educação, permitindo o acesso, a 

permanência e o êxito a todos e todas, aos serviços educacionais; (b) Pedagógicas - pela 

sua essência, trata-se de uma ação educacional, de formação, atende, portanto, o caráter 

da prática educativa, cuidar dos objetivos e formas metodológicas e organizativas de 

transmissão de saberes e modos de ação em função da construção humana, refere-se, 

explicitamente, a objetivos éticos e a projetos políticos de gestão social (ARROYO, 1997 

e LIBÂNEO, 2008). Sendo assim, ao assumirmos o compromisso de oportunizar espaços 

formativos, como condição de crescimento e formação humana, precisamos nos 

preocupar de como iremos fazer, de como iremos formar. No campo da educação, 

precisamos nos preocupar com os processos que envolvem o ato de ensinar e o ato de 

aprender (FREIRE,1996). O processo de ensino e de aprendizagem não são específicos 

dos espaços escolares, eles, também, acontecem em espaços físicos diferenciados, 

pertencentes ao meio social e cultural, envolvendo métodos e tempos diversificados e 

próprios. Assim, os diversos saberes são construídos em vários espaços, dentre eles, 

citamos a família, instituições, igrejas, clubes, associações e nas escolas. Valorizar e 

reconhecer os processos de construção destes saberes é imprescindível quando 

trabalhamos dentro de uma proposta pedagógica que tem como foco a formação integral, 

a partir das experiências vivenciadas (BRASIL, 2009).  

De tal modo, esta proposta adotou procedimentos metodológicos que 

possibilitaram as alunas a condição de sujeito ativo do seu conhecimento, reafirmando as 

ideias de Paulo Freire, nas inúmeras obras sobre educação. Adota-se uma metodologia 

dialética, objetivando construir e vivenciar práticas pedagógicas reflexivas, intencionais, 

críticas, emancipatórias. Portanto, uma metodologia que considera as habilidades e 

conhecimentos prévios, para, a partir destes, (re)construir o conhecimento, fundamentado 

no “aprender a aprender” para o mundo do trabalho e da vida, baseado na troca e no 

diálogo entre educadores e educandos.  

Nesta proposta, a resolução de problemas e o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares e integradores serão os modos principais de aprender, por meio de 

estratégias flexíveis que aproveitem as experiências e saberes individuais das mulheres e 

permita a criação. 

Em se tratando, de forma específica do “Mulheres Mil”52, consideramos em 

nossas práticas a metodologia construída e sistematizada ao longo da existência do 

programa, do momento inicial - experiências sistematizadas a partir do Projeto Piloto 

(Projeto Mulheres Mil/ACCC/ SETEC-MEC, 2007)53, o Guia metodológico (BRASIL, 

2012), bem como os demais documentos correlatos.  

As ações foram desenvolvidas por profissionais do IFRN Campus Santa Cruz e 

com parcerias, por meio do trabalho voluntário daqueles que atuam e participam da 7ª 

Diretoria Estadual de Educação e Cultura do RN, 5ª Unidade Regional de Saúde do RN, 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi(UFRN), Centro Municipais de Referência em 

Assistência Social de municípios jurisdicionados ao "Trairi", Associação Casa da Família 

do Bairro Paraíso no município de Santa Cruz, Cooperativa Cacho de Ouro (Agricultura 

Familiar) de Jaçanã, por meio da atuação de alunas/egressas do “Mulheres Mil” de outras 

turmas já ofertadas no IFRN-SC. 

 O desenvolvimento do TRAMAS dar-se mediante a aplicação da Metodologia de 

Acesso Permanência e Êxito, identidade formativa do "Mulheres Mil e se guia pelas 

seguintes etapas: 

                                                           
52 Expressão que se refere ao Programa Nacional Mulheres Mil. 
53 Consultar < http://portal.mec.gov.br/programa-mulheres-mil/mulheres-mil-projeto-piloto> 
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1) Busca ativa das Mulheres junto aos Centros de Referência Municipal em 

Assistência Social (CRAS), por meio de encontros formativos com os profissionais que 

atuam nestes locais; 

2) Divulgação do Programa "Mulheres Mil", com oferta do Curso FIC na 

comunidade, por meio eletrônico (site institucional - www.ifrn.edu.br), murais do IFRN, 

cartazes, folder e visitas às escolas públicas, igrejas, centro comunitários; 

3) Organizar e divulgar o Edital de Seleção das Mulheres para o Curso FIC de 

Reciclador (a) no site do IFRN Campus Santa Cruz e nos CRAS dos municípios 

jurisdicionados ao Trairi, no edital apresentamos os critérios que orientarão a seleção das 

alunas e todo o processo de matrícula e desenvolvimento do curso;   

4) No momento da inscrição das mulheres no processo seletivo, coordenado por 

um profissional do IFRN-SC, aplica-se um questionário modelo(PROEX/IFRN) para 

sistematizar as informações que identificam a realidade pessoal e familiar da mulher;  

5) Realização das matrículas de 30 mulheres selecionadas para o Curso FIC de 

Reciclador(a) no Sistema Unificado de administração pública do IFRN (SUAP); 

6) Desenvolvimento do Curso FIC de Reciclador(a) durante um semestre letivo; 

7) Realização de um evento, denominado “Feira Solidária” integrada a eventos 

culturais e científicos desenvolvidos no IFRN Campus Santa Cruz, momento que as 

alunas socializam seus trabalhos produzidos nas oficinas de artesanato, bem como, outros 

saberes com a comunidade escolar, desenvolvendo minicursos com os participantes do 

evento; 

8) Realização da cerimônia de encerramento do Curso FIC de Reciclador, em 

reconhecimento ao esforço das alunas e a valorização da qualificação profissional. 

Como forma de garantir a participação das alunas no curso, fortalecer a 

permanência e a conclusão do mesmo, a PROEX/IFRN descentraliza para o IFRN-SC e 

demais campi, recursos que financiam o fardamento; material didático (kit escolar – 

caderno, canetas, tesouras, réguas, borrachas, etc.); e o repasse individual de uma bolsa 

de apoio e assistência estudantil no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo dividido 

em 5 parcelas de R$ 120,00 (cento e vinte reais).  

O acompanhamento e avaliação do projeto durante a execução desenvolve-se por 

meio de reuniões periódicas para planejamento, análise das ações em desenvolvimento e 

sistematização de dados e informações levantados pelos docentes e demais membros da 

equipe de atuação. O registro das ações executadas é realizado em local apropriado no 

SUAP/IFRN. 

 

TRAMAS: o tecido, os pontos, os nós 

 

O Projeto está em desenvolvimento desde o ano de 2016. Até o presente momento 

realizamos 90 matrículas, assim distribuídas: 30 (trinta) matrículas no ano 2016, em 2017 

e em 2018. No ano de 2019, está planejada a oferta de mais 30 matrículas. 

Os índices de conclusão e evasão das ofertas no Curso FIC Reciclador(a) 

realizadas no projeto TRAMAS nas edições de 2016, 2017 e 2018 encontram-se assim 

distribuídas, conforme tabela 01. 

 

Tabela 01 – Índices Acadêmicos do TRAMAS (2016 a 2018) 

Ano Matrículas Conclusão Evasão 

2016 30 24 

(83,4%)  

6 

(16,6%) 

2017 30 26 

(86,6%) 

4 

(13,4%) 
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Fonte: IFRN/SUAP – Elaboração dos autores 

 

 Diante dos índices apresentados na tabela 1, compreendemos que a taxa de 

conclusão é significativa, diante dos desafios enfrentados pelo grupo de mulheres que 

participam do programa, ressaltamos, portanto o índice de evasão. Quando identificamos 

estes problemas, procuramos conversar com aluna, para compreender sua realidade e os 

impedimentos da permanência no curso. Neste processo, verificamos que as alunas 

deixam de frequentar o curso por motivos já conhecidos e registrados na vasta literatura 

que discute a educação de jovens e adultos. Causas que são reforçadas, ao analisar os 

registros que resultam do acompanhamento pedagógico junto as discentes, realizado pela 

coordenação do projeto.  

No período dos três anos, ao dialogar com alunas, a coordenação do curso 

identifica as seguintes justificativas, como as que se apresentam com mais frequência nas 

falas das alunas: os cuidados com a família; a subserviência e obediência ao marido; 

problemas de saúde; ou, porque encontraram alguma ocupação de trabalho que gera renda 

para a família, cujo horário não se adequa ao horário do curso. 

Registramos dentre as egressas ao IFRN-SC: (a) seis alunas, ingressaram nos 

cursos técnicos integrados na modalidade de jovens e adultos; (b) duas alunas concluíram 

o ensino médio por meio da Banca de Exames Supletivos da Rede Estadual do RN e 

ingressaram em curso técnicos na modalidade subsequente (Fonte/SUAP/IFRN/2018).  

No curso de Licenciatura em Matemática no IFRN Campus Santa Cruz, 

identificamos a defesa de um trabalho de conclusão de curso, cujo objeto de estudo é o 

ensino da Matemática no Curso Fic Reciclador(a) no âmbito do “Mulheres Mil”.  

É notável que o acesso à educação é condição indispensável ao exercício da 

cidadania, contudo, isoladamente, não se transforma em garantia absoluta da mesma, é 

articular outras ações políticas pertinentes a vida em sociedade. 

 

TRAMAS: para não perder o fio da meada 

 

No tocante ao público feminino, oportunizar experiências formativas é uma 

estratégia inclusiva que contribui para minimizar o quadro de exclusão socioeducacional 

desse público. Estamos diante de uma tarefa árdua que carece de decisão política. A 

escola ainda é um dos espaços mais importantes, nele múltiplas interações ocorrem: por 

vezes reprodutoras da ordem vigente, outras vezes transformadoras. Ficamos, com a 

última, como utopia de permanecer com o “TRAMAS” e oportunizar encontros de 

saberes entre mulheres, por meio da educação profissional. 
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RESUMO 

As dificuldades e desafios de ser professor se revelam, de fato, no exercício docente 

diário. Isso nos faz acreditar na importância de uma formação de qualidade para os 

professores da Educação Básica. Nesta perspectiva, este estudo objetiva evidenciar a 

importância da formação continuada e quais iniciativas governamentais têm sido 

implementadas com vista a atender as necessidades da prática docente. Integraram o 

nosso referencial teórico autores que investigam esta temática: Aranha (2006), García 

(1999), Libâneo; e Oliveira e Toschi (2012). Conseguinte, é mister dar relevância ao 

processo de formação docente na busca da melhoria da qualidade do ensino. Por esse 

motivo, o Brasil necessita cada vez mais de políticas públicas para formação de 

professores, contemplando a formação inicial e continuada, remuneração e condições 

dignas de trabalho. Para isso, a investigação foi realizada por meio da pesquisa 

bibliográfica. Todavia, durante o percurso metodológico, recorremos ainda à análise 

documental. Em função disso, utilizamos, como fontes documentais, os Referenciais para 

Formação de Professores e o Estudo exploratório sobre o professor brasileiro, com base 

nos resultados do Censo Escolar da Educação Básica 2007 e 2009. Outrossim, foram 

analisados os documentos Formação Continuada para Professores e o Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica, todos disponíveis no site do ministério da 

educação. Portanto, levando em consideração todas as discussões realizadas, é possível 

ratificar que as iniciativas de formação continuada frequentes e permanentes são 

sumariamente importantes para o atendimento pontuais das necessidades e desafios 

encontrados pelos docentes em sua prática docente. Para isso, relevando também o êxito 

escolar, é preciso compreender, por fim, que as políticas de formação de professores no 

Brasil tiveram entrada tardiamente nas pautas governamentais e reconhecer que a 

formação inicial do professor ainda não oportuniza possibilidades para o pleno 

desenvolvimento profissional. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Formação Continuada. Política Educacional. 
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É emergente a necessidade de refletir sobre a formação de professores e a prática 

docente a partir da função social da escola, que é transmitir às novas gerações o 

conhecimento acumulado pela humanidade, além de solidificar valores e ações relativas 

a vida social (GATTI, 2010). Além disso, sabe-se que 
 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 

forneça aos professores os meios de um pensamento autónomo e que 

facilite as dinâmicas de auto-formação participada. Estar em formação 

implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 

percursos e os projectos próprios, com vista à construção de uma 

identidade, que é também uma identidade profissional. (NÓVOA, 1992, 

p.13) 

 

A formação de professores representa, segundo García (1999, p. 22), “outra 

dimensão do ensino como atividade intencional, que se desenvolve para contribuir para a 

profissionalização dos sujeitos encarregados de educar as novas gerações”. Desse modo, 

compreende-se que a profissão docente exerce um dos, senão o mais importante, papeis 

da educação. Para isso, há alguns caminhos que levam ao seu exercício, entre eles: 

licenciaturas e bacharelados, com pós-graduação em educação, no caso da primeira; ou 

complementação pedagógica, no caso do segundo. Assim, tendo em vista a relevância 

que deve ser dada ao processo de formação destes professores para uma melhor qualidade 

do ensino, esta temática é discutida em diversas instâncias da sociedade, especialmente 

nos cursos de licenciaturas. 

Ademais, o Brasil necessita cada vez mais de políticas públicas para formação de 

professores, contemplando a formação inicial e continuada, remuneração e condições 

dignas de trabalho. Dessa forma, a formação continuada de professores que atuam na 

Educação Básica precisa estar em contínua aprendizagem de métodos e técnicas, por meio 

de programas governamentais que fomentem o desenvolvimento de conhecimentos do 

educador, visando a aprendizagem dos alunos. Pensando dessa forma, reconhecemos a 

relevância da constante aprendizagem para os profissionais da educação, haja vista a 

quantidade de conteúdo e a rapidez com que essas informações são disseminadas 

atualmente.  
 

Muita responsabilidade é colocada à escola, os discursos oficiais do 

Governo põem a educação em lugar de destaque como fonte 

“salvadora” das mazelas sociais, porém, quando são necessários “cortes 

de gastos”, a educação é sempre a primeira a sofrer as consequências. 

O mesmo acontece com a Formação de Professores, é comum achar que 

esta é a salvação dos problemas de ensino, entretanto, sua trajetória 

histórica tem mostrado mazelas ainda a serem superadas. Problemas 

que vão desde o âmbito dos cursos de formação até políticas 

educacionais, passando também pelo posicionamento da sociedade. 

(ALVARADO-PRADA; FREITAS C. E FREITAS A, 2010, p. 371) 
 

Dessa maneira, seria possível dizer que os professores da educação básica têm 

recebido a devida importância nos âmbitos social e político? Será que os professores 

possuem a formação adequada para o exercício da docência? Quando a formação de 

professores é tratada como fator relevante no processo de desenvolvimento da educação 

escolar?  

Nesta perspectiva, este estudo objetiva evidenciar a importância da formação 

continuada e quais iniciativas governamentais têm sido implementadas, com vista a 

atender às necessidades da prática docente. Para isso, integraram o nosso referencial 
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teórico autores que investigam esta temática: Aranha (2006), García (1999), Libâneo; e 

Oliveira e Toschi (2012).  

 

BREVE HISTÓRICO SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

  

No Brasil, a necessidade de formar professores qualificados para o exercício da 

docência é datada por volta do ano 1800. Neste período, iniciou-se o processo de 

valorização da formação de mestres. Foram criadas as Escolas Normais, correspondentes 

ao segmento de ensino que ficou conhecido, em um primeiro momento, como nível 

secundário; e décadas depois, como ensino médio. A primeira delas foi aberta em Niterói 

em 1835 e funcionava precariamente, com apenas um professor e poucos alunos. Como 

resultado, em 1849 a referida instituição encerrou definitivamente suas atividades devido 

à falta de aulas. Em seguida, por volta das décadas de 1860, 1870 e 1880, foram criadas 

muitas outras escolas dessa categoria. No entanto, a permanência das atividades era 

instável.  

Além disso,  
 

O currículo era bastante rudimentar, não ultrapassando o nível e o 

conteúdo dos estudos primários, acrescido de rudimentar formação 

pedagógica, está limitada a uma única disciplina (Pedagogia ou 

Métodos de Ensino) e de caráter essencialmente prescritivo. A infra-

estrutura disponível, tanto no que se refere ao prédio, como a instalação 

e equipamento, é objeto de constantes críticas nos documentos da 

época. A freqüência foi reduzidíssima, muito embora a legislação das 

diversas províncias proporcionasse provimento nas cadeiras do ensino 

primário aos egressos das escolas normais independentemente de 

concurso. (TANURI, 2000, p.65) 

 

Outro fator importante é que, de início, as Escolas Normais eram destinadas 

apenas aos indivíduos do sexo masculino com idade igual ou superior a 18 anos e o 

ingresso destes sujeitos nestas instituições era pautado no domínio da leitura e da escrita. 

Além disso, somente após trinta anos de sua criação, a primeira Escola Normal de São 

Paulo disponibilizou uma seção para mulheres. Daí em diante, o público feminino tornou-

se predominante. Conforme Aranha (2006),  
 

Essa feminização deveu-se em parte à lenta entrada da mulher na esfera 

pública, e porque a profissão era uma das poucas que permitiam 

conciliar com as obrigações domésticas. Além disso, constituía uma 

atividade socialmente aceita, por se pensar que estava ligada à 

experiência maternal das mulheres [...] e, por fim, mas não por último, 

tratava-se de um ofício cuja baixa remuneração era aceita mais 

resignadamente por elas. (ARANHA, 2006, p. 228) 

 

Com a ampliação dos debates sobre a organização do sistema educacional 

brasileiro, a formação de professores ganha relevância. Entretanto, a ideia era preparar o 

professor para saber o que ensinar e como ensinar nas Escolas Normais, que reapareciam 

em pleno funcionamento (ARANHA, 2006). Posteriormente, ao final dos anos de 1930, 

de acordo com Gatti (2010), após formar-se bacharel, o sujeito poderia incluir mais um 

ano de disciplinas relacionadas à educação e, assim, obter a licenciatura. Denominou-se 

esse tipo de formação de “3+1”, e “[…] veio se aplicar também ao curso de Pedagogia, 

regulamentado em 1939, destinado a formar bacharéis especialistas em educação e, 
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complementarmente, professores para as Escolas Normais em nível médio.” (GATTI, 

2010, p. 1356) 
De acordo com dados levantados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2007, e analisados por uma equipe técnica do 

Ministério de Educação (MEC), em 2009, a predominância das mulheres diminui 

gradativamente, à medida que aumenta o grau de ensino. Prova disso é que quase 98% 

dos profissionais que trabalhavam em creches eram mulheres, enquanto no ensino médio, 

elas representavam 64,4% do total de docentes (INEP, 2007; MEC, 2009). 

Levando em consideração as assertivas supracitadas, também é permissível 

dissertar sobre o fato de que o trabalho nas creches era visto como algo, essencialmente, 

maternal, ou seja, já fazia parte da vida das mulheres dedicadas ao lar e a família. Essa 

concepção ideológica fez com que a sociedade, na época, se habituasse a enxergar as 

creches como um lugar onde seus filhos frequentariam para serem alimentados, 

higienizados etc. Essa visão assistencialista foi sendo historicamente propagada, o que 

gerou nos pais ou responsáveis pela criança mais confiança quando mulheres eram 

contratadas para lecionarem nas creches. (ARANHA, 2006). 

Tendo em vista a atribuição da função materna a estas profissionais, tornava-se 

mais forte a ideia de que não era necessário instrução específica para as mesmas. Portanto, 

se a ideia era a de que ela deveria dar banho e alimentar as crianças sob seus cuidados, 

para a mesma era prescindível conhecimentos acadêmicos, diga-se de passagem, 

necessários à sua prática. Dessa forma, é perceptível que não havia preocupação em 

formar essas mulheres, pois seu trabalho deveria ser meramente cuidador e, para isso, 

lhes bastava o conhecimento adquirido através de experiências no lar.  

Aranha (2006, p.227) escreve que “o descaso pelo preparo do mestre fazia sentido 

em uma sociedade não comprometida em priorizar a educação elementar”. Isso nos leva 

a crer que o discurso voltado à valorização do professor não surtia efeito nem efetividade, 

visto que o governo oferecia uma má remuneração e não dava suporte pedagógico 

necessário para a atuação destes profissionais. Além disso, a seleção para vínculo 

empregatício destes profissionais não exigia formação acadêmica: o candidato provaria, 

basicamente, que sabia ler, escrever, realizar as quatro operações e recitar as principais 

as orações da Igreja Católica, mesmo que não compreendesse os princípios e a doutrina. 

(ARANHA, 2006) 

Outrossim, havia o costume de contratar funcionários públicos sem concurso e 

sem formação, devido ao clientelismo presente no Brasil. Isso, indubitavelmente, 

contribuiu para a depreciação da profissão docente.  

Depois disso, apenas com a última LDB, em 1996, conforme o art. 62, passa-se a 

exigir nível superior para os professores da Educação Básica. Assim, as redes públicas, 

privadas e os profissionais da Educação teriam um prazo de dez anos para se adaptar à 

nova legislação. Após dez anos, já em 2006, são criadas as Diretrizes Nacionais para o 

curso de Pedagogia e as Diretrizes Nacionais da Educação. Essas condutas orientavam e 

responsabilizam o curso sobre formação de professores de 1º a 5º ano; Educação Infantil; 

Ensino Médio, na Modalidade Normal; e EJA. 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

No período que compreende os anos de 1946 a 1964 (Segunda República), 

perduraram muitos debates sobre questões educacionais. Inclusive, foi no início destes 

anos, em 1946, com a nova constituição que acabara de entrar em vigor, que tornou-se 

responsabilidade da União consolidar as diretrizes e bases da educação nacional. No 
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entanto, a primeira Lei de Diretrizes e Bases foi promulgada apenas em 1961, em 

decorrência da reforma Capanema (BERTOTTI; RIETOW, 2013). 

Desse modo, desde 1961, foram promulgadas três LDBs, sendo que, até então, o 

país possuía apenas leis e decretos que organizavam e disciplinavam determinados níveis 

de ensino. Assim, a primeira LDB, lei federal de 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 

orientava instruções da pré-escola ao ensino superior, tratando de questões amplas em 

seus títulos como as finalidades da educação (título I), o direito à educação (título II), a 

liberdade de ensino (título III) e estabeleceu a seguinte estrutura para o ensino de acordo 

com o próprio texto da lei: primário, médio (dividido em ginasial e colegial) e superior.  

Além disso, nessa LDB, a formação de professores estava inclusa no ensino 

médio, que era ministrado em dois ciclos – ginasial e colegial – e abrangia também cursos 

secundários e técnicos. Outrossim, no capítulo IV da referida lei, é possível encontrar 

informações sobre a formação docente relativa à infância, como finalidade do ensino 

normal. O ensino médio passa a ser de responsabilidade das faculdades de filosofia, 

ciências, letras e artes. Já o ensino normal ficou a cargo dos Institutos de Educação, onde 

funcionavam os cursos de formação. 

Depois de dez anos da promulgação da primeira LDB 4.024/61, em 11 de agosto 

de 1971, foi promulgada a Lei Federal nº 5.692, que revogou 86 artigos da lei anterior, 

permanecendo apenas 34 em vigor. Entre essas mudanças, está a unificação do ensino 

primário, formando o 1º grau de ensino. Os títulos desta LDB abordam os objetivos e 

matérias dos níveis de ensino, a quantidade mínima de dias letivos, carga horário anual, 

normas para o financiamento dos níveis, além da introdução da temática sobre formação 

de docentes, que até aquele momento, não parecia ser relevante.  

No entanto, a temática sobre formação de professores é pouco abordada, sendo 

organizada da seguinte maneira, conforme redigido na LDB 4.024/61: docentes e 

especialistas para 1º e 2º graus será feita em que se eleve gradativamente e mediante 

orientação que atenda aos propósitos de cada grau, bem como os atributos das disciplinas, 

atividades e fases de desenvolvimento dos estudantes, resultando na “substituição da 

Escola Normal pela Habilitação Específica do Magistério” (SAVIANI, 2009, p. 144). 

Por último, em 20 de dezembro de 1996, foi promulgada a lei federal nº 9.394, 

que permanece em vigor até os dias atuais. Nesta LDB, a estrutura de ensino é 

compreendida em dois grandes níveis: educação básica e ensino superior; além das 

modalidades como: educação de jovens e adultos, educação especial, educação técnica e 

profissionalizante, entre outras. Os títulos desta lei tratam da educação em geral, dos 

princípios e fins da educação nacional, do direito a educação e do dever de educar, da 

organização da educação, dos níveis e modalidades, dos recursos financeiros e dos 

profissionais de educação, que são de nosso interesse no vigente estudo.  

Posto isso, é possível considerar aqui que a formação dos docentes só foi inserida 

em pautas governamentais na LDB de 1971, o que nos leva a afirmar que, até este 

momento, a formação de professores não era devidamente amparada por lei, embora já 

houvessem institutos, como as Escolas Normais, funcionando. Posteriormente, a 

promulgação da LDB 9.394/96 trouxe ampliações no que concerne à formação de 

professores. Deste modo, se anos antes só havia duas opções (magistério no nível de 

segundo grau ou licenciatura), agora seria possível formar professores mediante:  
 

nível médio (curso de magistério) para atuar na educação infantil e nos 

primeiros anos do ensino fundamental, assim como formá-los nas 

licenciaturas para as diferentes áreas do saber das séries finais do 

fundamental e de todo o ensino médio. A nova LDB prevê ainda 

formação de professores em cursos normais superiores, formação 
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pedagógica para os bacharéis e formação em serviço (educação 

continuada). (LIBANEO, 2012, p. 274)  

 
Todavia, a formação em nível médio habilitava exclusivamente para a docência 

na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, evidenciando que, para atuar 

nos anos finais do fundamental e ensino médio, era exigida licenciatura plena. Entretanto, 

até o ano de 2006, o nível superior era critério obrigatório para exercer a profissão 

docente, além de tudo, foram estabelecidos níveis, práticas e experiências docentes como 

embasamento para essa formação.  

Destarte, o título VI da LDB 9394/96 trata especificamente da formação e da 

valorização dos profissionais da educação. Logo no início, minucia que os reconhecidos 

por lei são: docentes para a educação básica, docentes para o ensino superior e educadores 

ligados a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação.  

Ademais, declara que a formação dos professores deve ser feita em curso de 

licenciatura, por meio do ensino superior. Essa é a característica básica para que o 

profissional possa atuar na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental. Também são fundamentos da formação: associação entre teorias e prática, 

estágios supervisionados, capacitações em serviço, bem como atividades realizadas em 

outras instituições. 

 

PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO 

BRASIL 

  

O processo de formação, segundo Alvarado-Prada; Freitas C. e Freitas A. (2010, 

p. 370) “é também um processo de desenvolvimento humano e, portanto, profissional”. 

Nessa lógica, no caso dos professores, espera-se que a formação continuada permita 

aprimoramento da prática docente, tendo em vista os conhecimentos teóricos e práticos 

que estão, a todo instante, suscetíveis a transformações baseadas em experiências, 

estudos, concepções, situações cotidianas.  

O acesso a tudo isso confirma o fato de que o processo de formação humana é 

contínuo e é irrestrito à instituição escolar, uma vez que 

A formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento 

das temáticas educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a prática 

educativa, promovendo um processo constante de auto-avaliação que 

oriente a construção contínua de competências profissionais. Porém, 

um processo de reflexão exige predisposição a um questionamento 

crítico da intervenção educativa e uma análise da prática na perspectiva 

de seus pressupostos. Isso supõe que a formação continuada estenda-se 

às capacidades e atitudes e problematiza os valores e as concepções de 

cada professor e da equipe. (BRASIL, 2002, p. 70).  

 

Portanto, é dever da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios 

oferecerem formação inicial, continuada e capacitações, sendo que a formação continuada 

e as capacitações poderão ser feitas mediante educação a distância e a formação inicial 

deve ser, preferencialmente, presencial58. 

                                                           
58 A LDB 9394/96 possibilitou a Educação a Distância, garantindo-lhe incentivo do poder público e espaço 

de atuação, conforme está previsto em seu art. 80. Tal fato oportunizou a expansão de cursos de formação 

continuada na modalidade EAD pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) tendo em vista cumprir 

estratégias dos Planos Nacionais de Educação (PNE) que, entre outras, eram: ampliar programa permanente 
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Em 2013, pela Lei n° 12.796, incluiu-se a garantia da formação continuada no 

local de trabalho ou em instituições de educação básica ou superior, bem como em cursos 

superiores de graduação ou tecnológicos e de pós-graduação. Dessa forma, levando em 

consideração que a formação continuada é um direito do docente, alguns programas foram 

criados a fim de ofertar de acordo com as necessidades e possibilidades do governo. Para 

isto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) oferece bolsas para 

incentivar a pesquisa e a formação dos educadores, sendo que este auxílio financeiro se 

destina, normalmente, aos coordenadores dos cursos ou participantes da elaboração de 

materiais e dos conteúdos. 

Entre os projetos favorecidos estão: Escola da Terra, destinado aos professores 

que atuam em escolas do campo e em comunidades quilombolas; Escola de gestores para 

gestores; Formação pela Escola, indicado para quem exerce funções de gestão, execução, 

monitoramento, prestação de contas e controle de recursos orçamentários dos programas 

e ações financiados pelo FNDE; Formação de Tutores, que visa capacitar tutores-

formadores.  

Além destes, é possível citar também o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do 

Ensino Médio, objetivando a valorização e formação de professores que trabalham no 

Ensino Médio da rede pública em áreas urbanas e rurais; Rede Nacional de Formação de 

Profissionais da Educação (Renafor) que, por um lado, trata de alfabetização e linguagem, 

educação matemática e científica, ensino de ciências humanas e sociais, artes e educação 

física. Por outro lado, trata de práticas educacionais inclusivas que valorizem a 

diversidade cultural e humana, respeitem o meio ambiente e as diferenças, sejam elas 

quais forem.  

Além disso, outros projetos entraram em vigor, tais como: Saberes Indígenas na 

Escola, que é designado para docentes que atuam em comunidades indígenas, 

especialmente nos anos inicias da educação básica; e a Formação no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, com duração de 2 anos, destinada aos professores da 

educação infantil, professores alfabetizadores e coordenadores pedagógicos, ou seja, 

àqueles que aderem ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), criado 

em 2012 para alfabetizar as crianças até, no máximo, o 3º ano do ensino fundamental.  

Conforme discutimos anteriormente, há também os programas para os quais não 

são oferecidas bolsas com auxílio financeiro, como o ProInfantil, que é um curso a 

distância em nível médio, com duração de 2 anos, indicado para profissionais que atuam 

na educação infantil, creches e pré-escolas municipais e estaduais, mas não possuem a 

formação determinada por lei para exercerem o magistério. Outro programa é o Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) que, desde sua 

vigência em 2009, oferta cursos de licenciatura presenciais para professores da rede 

pública sem formação na área atuante, de acordo com os critérios exigidos pela LDB 

9.394/96.  

                                                           
de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, consolidar e ampliar 

plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em cursos de formação inicial e continuada de 

profissionais da educação, bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos; implementar 

programas específicos para formação de profissionais da educação para as escolas do campo e de 

comunidades indígenas e quilombolas e para a educação especial,  valorizar as práticas de ensino e os 

estágios nos cursos de formação de nível médio e superior dos profissionais da educação,  implantar, no 

prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política nacional de formação continuada para os (as) 

profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de 

colaboração entre os entes federados, instituir programa de concessão de bolsas de estudos para que os 

professores de idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e 

aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem.  



143 

 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Podemos, ainda, citar o Proinfo integrado, e-Proinfo, Pró-letramento, Gestar II e 

Rede Nacional de Formação Continuada de Professores. O Proinfo integrado está 

relacionado ao uso didático-pedagógico das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) e o e-Proinfo, por sua vez, proporciona a criação e desenvolvimento de atividades 

como cursos a distância, complementação de cursos presenciais. Também contamos com 

o programa Pró-letramento, que se refere à melhoria da qualidade do ensino-

aprendizagem da leitura e escrita, bem como de matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Por fim, o Gestar II, Programa Gestão da Aprendizagem Escolar, oportuniza 

a formação em língua portuguesa e matemática para professores dos anos finais do ensino 

fundamental das escolas públicas.59 

Posto isso, Alvarado-Prada; Freitas C. e Freitas A. (2010) afirmam que o início da 

preocupação com a formação continuada se dá por razões ideológicas, políticas e 

econômicas no período Pós Primeira Guerra Mundial, com a intenção de difundir 

propostas da Escola Nova e, depois, para reafirmar a necessidade de reformas educativas. 

Contudo, hodiernamente, esse tipo de formação é assumida por pessoas ou instituições e 

permanece responsável por assumir os interesses dos governantes municipais e estaduais 

que, muitas vezes, não possuem formação adequada e, consequentemente, não 

compreendem a complexidade e as necessidades da formação docente que requerem 

reflexões críticas a respeito dos processos de ensino-aprendizagem.  

Formar-se continuamente tem sido obrigatoriedade para que os professores 

saibam lidar com as gerações cada vez mais inquietas e, sobretudo, condicionadas às 

novas tecnologias. É neste ponto que acreditamos na importância dos programas de 

formação continuada para os docentes, visando a necessidade de lidar com essa demanda 

de alunos diversos, de universos culturais distintos e com dificuldades de aprendizagem, 

complexidades que influenciam no processo de aprendizagem.  

Então, concebendo como função do professor, enquanto mediador desse processo, 

assegurar que todos os educandos disponham das mesmas oportunidades, é 

imprescindível que estes profissionais estejam permanentemente em processo de 

educação.  

Desse modo, é nosso dever questionar se os programas são significativos para o 

professor. Ou seja, atendem os anseios dos professores em exercício da função? É 

importante refletir sobre a relevância de vincular a prática pedagógica a conceitos e 

teorias. As formações continuadas contribuem para o desenvolvimento profissional, de 

fato, ou representam, simploriamente, adição de algumas horas no currículo? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração todas as discussões realizadas nesta pesquisa, cabe 

salientar que as políticas governamentais voltadas para formação de professores foram 

tardias. Contudo, a mesma é vista, hoje, como componente primordial para que a 

educação, como direito social do indivíduo, cumpra efetivamente seus objetivos de 

formar educadores, buscando o desenvolvimento integral da pessoa enquanto cidadão 

ciente de suas responsabilidades sociais e qualificado para o trabalho. 

                                                           
59 Todos esses programas estão regulamentados pelas Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006; Lei nº 

12.801, de 24 de abril de 2013; Portaria MEC nº 1.243, de 30 de dezembro de 2009; Portaria MEC nº 867, 

de 4 de julho de 2012; Portaria MEC nº 1.458, de 14 de dezembro de 2012; Portaria MEC nº 90, de 6 de 

fevereiro de 2013; Portaria MEC nº 1.140, de 22 de novembro de 2013; Resolução nº 36, de 13 de julho de 

2009; Resolução n° 24, de 16 de agosto de 2010; Resolução nº 45, de 29 de agosto de 2011; Resolução nº 

35, de 15 de agosto de 2012; Resolução nº 37, de 7 de outubro de 2013; Resolução nº 38, de 8 de outubro 

de 2013; Resolução nº 51, de 11 de dezembro de 2013; Resolução nº 54, de 12 de dezembro de 2013; 

Resolução n° 23, de 24 de outubro de 2014; e Resolução nº 6, de 1º de novembro de 2016. 
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Sendo assim, reconhecendo que a formação inicial do professor, por si só, não 

oportuniza possibilidades para o pleno desenvolvimento profissional, as iniciativas de 

formação continuada frequentes e permanentes promovem direcionamentos mais 

específicos, de acordo com as necessidades e desafios encontrados pelos docentes em sua 

prática. Dessa forma, é preciso reafirmar sempre a imprescindibilidade da formação 

continuada para os professores da educação básica visando melhor desenvolvimento no 

trabalho e possibilidades de ampliação de carreira.  

Por fim, revisitando a Seção V da LDB 9.394/96, que trata dos Profissionais de 

Educação, os Referenciais para Formação de Professores e os programas de formação 

continuada oferecidos pelo governo, pudemos concluir que a formação continuada dos 

professores tem sido tratada, no decorrer dos anos, como pauta importante para um 

melhor funcionamento da educação como um todo. Entretanto, é certo que ainda há a 

necessidade da criação, do desenvolvimento e da extensão dessas discussões e desses 

programas, incentivando a educação, a construção de conhecimentos e o preparo 

educacional para todos os profissionais da educação. 
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A EDUCAÇÃO DIANTE DA MORTE: refletindo sobre a prática docente em uma 

classe hospitalar 

 

Valéria Carla Vieira Gomes de Souza  

 

RESUMO 

A escola é um espaço de vida, de alegrias, de descobertas e de realizações. Essa é a frase 

que nós professores sempre ouvimos. No entanto, quando a escola sai dos seus muros 

habituais e adentra o hospital e passa a conviver com a realidade dura de doenças passa a 

ter outro olhar, que muitas vezes está envolto de dor, lágrimas, tristeza, perdas e morte. 

Embora a alegria, as descobertas e realizações também façam parte desse contexto. No 

entanto, fomos “programados” para não entrarmos em contato com sentimentos dessa 

natureza e relacioná-los ao aprendizado. O presente trabalho objetiva refletir sobre a 

ressignificação da educação em uma classe hospitalar que está em constante contato com 

a dor, a doença e a morte; e que estratégias os professores devem utilizar para dar 

continuidade ao processo educativo diante desses aspectos. Classe hospitalar é um espaço 

dentro do hospital destinado ao acompanhamento pedagógico de crianças em tratamento 

de saúde que estão momentaneamente impossibilitadas de frequentar uma escola regular. 

A função do professor nesse ambiente é sem dúvida trazer um pouco de acalento a esses 

corações atrelado a questão pedagógica. E, fazer a ponte entre esse aluno que encontra- 

se fora da escola com o que a vida lhe tirou, a possibilidade de dar continuidade aos 

estudos como tantas crianças e a diminuição da privação da liberdade de poder se 

socializar com seus amigos e familiares. É preciso compreender que para a 

criança/adolescente a doença acarreta além da perda da saúde, em sua grande maioria, 

acarreta também a perda de outros elementos presentes em sua vida, que inclui a perda 

da magia de ser criança, o afastamento de amigos e familiares, as incapacitações sejam 

temporárias durante o tratamento ou definitivas através de possíveis paralisias ou 

mutilações. É preciso entender que o hospital não é apenas um lugar ligado a saúde e que 

a educação está atrelada apenas ao espaço da escola. Os movimentos podem se entrelaçar 

e os conceitos abordados num espaço podem indubitavelmente encontra-se em outro. 

Esse trabalho está fundamentado em autores como: Becker (2013), Fonseca (2003), 

Fontes (2005), Rocha (2012), Parkes (1998), Rita Branco (2008), Oliveira (2016), entre 

outros, que retratam e refletem sobre a realidade da classe hospitalar e seus aspectos 

pedagógicos, práticos e emocionais. E, diante dessas leituras e reflexões surgiram alguns 

questionamentos a respeito da temática: Como ressignificar a educação diante do luto? 

Como dar continuidade ao processo educativo mesmo envolto na dor e sofrimento?  

Questões essas que estão sendo observadas e refletidas diante da nossa prática, cujas 

reflexões nos levam a perceber que nós professores da Classe hospitalar precisamos 

manter uma práxis reflexiva e que esteja sempre disponível para a mudança e o 

aprimoramento, objetivando dar condições necessárias para que os alunos em tratamento 

médico possam exercer de forma integral o seu direito educacional sem interrupção, 

mesmo estando hospitalizados.  

 

Palavras-chave: Classe hospitalar.  Educação. Ressignificação. Direito. 

 

 

INTRODUÇÃO 
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A morte não tem segredos. Não abre portas. É o fim de uma pessoa. O 

que sobrevive é o que ela ou ele deram às outras pessoas, o que 

permanece nas memórias alheias. Se a humanidade desaparecer, tudo o 

que qualquer ser humano tenha feito, tudo aquilo pelo qual as pessoas 

viveram e lutaram, incluídos todos os sistemas de crenças seculares e 

sobrenaturais, torna-se sem sentido (Norbert Elias). 
 

 A escola é um espaço de vida, de alegrias, de descobertas e de realizações. Essa é 

a frase que nós professores sempre ouvimos. No entanto, quando a escola sai dos seus 

muros habituais e adentra o hospital e passa a conviver com a realidade dura de doenças 

passa a ter outro olhar, que muitas vezes está envolto de dor, lágrimas, tristeza, perdas e 

morte. Embora a alegria, as descobertas e realizações também façam parte desse contexto. 

No entanto, vivemos numa sociedade que somos “programados” para não entrarmos em 

contato com sentimentos dessa natureza e relacioná-los ao aprendizado. 

 A função do professor nesse ambiente é sem dúvida trazer um pouco de acalento 

a esses corações, atrelado a questão pedagógica. E, fazer a ponte entre esse aluno que 

encontra- se fora da escola, com o que a vida lhe tirou, possibilitando dar continuidade 

aos estudos, bem como buscar a diminuição da privação da liberdade de poder se 

socializar com seus amigos e familiares. Becker (2013) retrata bem o significado do 

profissional da pedagogia hospitalar ao afirmar que: 

 
O profissional da Pedagogia hospitalar necessita utilizar atividades 

diversificadas e significativas em suas ações docentes com o propósito 

de favorecer a construção de uma pedagogia que consiga transformar o 

conhecimento sistematizado com os saberes que as crianças trazem 

(zona de desenvolvimento real) em um somatório de possibilidades de 

forma que possibilitem o autoconhecimento, a autonomia, a parceria 

entre o paciente, a família e a pedagoga hospitalar. Essa relação 

aproximativa, conjunta e experienciada, leva a criança a ser coautora do 

processo emancipatório de suas escolhas e consequentemente de seu 

tratamento (pág.25). 

 

Sempre ensinei em sala de aula regular em escolas e compreendia o processo 

educacional de uma forma. Mas, com a minha ida para a classe hospitalar, passei a ter 

outra visão sobre os sentimentos e fatos que se relacionam com a aprendizagem. Quando 

comecei a lecionar num hospital que trata crianças com câncer, pude perceber que a 

educação envolve mais questões que minha vã consciência poderia imaginar. 

 É preciso compreender que para a criança/adolescente a doença acarreta 

além da perda da saúde, em sua grande maioria, acarreta também a perda de outros 

elementos presentes em sua vida, que inclui a perda da magia de ser criança, o 

afastamento de amigos e familiares; trazendo incapacitações, sejam temporárias durante 

o tratamento ou definitivas através de possíveis paralisias ou mutilações.  

Pedro & Funghetto (2005) reafirmam essas questões, ao compreender em suas 

discussões que a criança vive com um modo de vida totalmente diferente, na medida em 

que os aspetos referentes à doença provocam uma perda de suas atividades diárias, até 

mesmo o simples gestos de ir à escola, brincar e conviver com seus pares. 

A perda da saúde de uma criança está envolta de desafios físicos, psicológicos, 

sociais, familiares e espirituais. E, esses desafios envolvem os mecanismos de defesa da 

própria criança presente na resistência ao atendimento. 

O espaço da classe hospitalar deve, portanto, proporcionar o reencontro desse 

aluno com a esperança, com o sorriso e com a descoberta, independentemente da idade 
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escolar. Nós temos uma imensa responsabilidade de apresentar o conhecimento de forma 

leve, de forma lúdica, para que não haja mais peso em seus dias. 

O professor necessita encontra-se nesse ambiente e acima de tudo construir uma 

identidade profissional. Assim Fonseca (2003) afirma que: 

 
O professor da escola hospitalar é, antes de tudo, um mediador das 

interações da criança com o ambiente hospitalar. Por isso não lhe deve 

faltar noções sobre as técnicas e terapêuticas que fazem parte da rotina 

da enfermaria, sobre as doenças que acometem seus alunos e os 

problemas (até mesmo emocionais) delas decorrentes para as crianças 

e também para os familiares e para as perspectivas de vida fora do 

hospital (p.25-26). 

É preciso entender que o hospital não é apenas um lugar ligado a saúde e que a 

educação está atrelada apenas ao espaço escola. Os movimentos podem se entrelaçar e os 

conceitos abordados num espaço podem indubitavelmente encontra-se em outro. Como 

nos afirma Fontes (2005): 

 

O trabalho pedagógico em hospitais apresenta diversas interfaces de 

atuação e está na mira de diferentes olhares que o tentam compreender, 

explicar e construir um modelo que o possa enquadrar. No entanto, é 

preciso deixar claro que tanto a educação não é elemento exclusivo da 

escola quanto a saúde não é elemento exclusivo do hospital [...]A 

educação em hospitais oferece um amplo leque de possibilidades e de 

um acontecer múltiplo e diversificado que não deve ficar aprisionado a 

classificações ou enquadramentos (pág. 122). 

 

As crianças sentem que o espaço da classe hospitalar é sem dúvida o espaço do 

hospital que traz acalanto e proporciona o desligamento, mesmo que por umas horas, do 

mundo da dor que vivenciam no hospital. Rocha (2012) em sua dissertação apresenta as 

narrativas infantis nesse espaço, e afirma que durante a construção do seu trabalho as 

crianças sinalizaram como percebem o mesmo. Ao afirmar que:  
 

Nas vozes das crianças, a classe hospitalar tomou contornos, cores vivas 

e alegres, que transmitem sua função de assegurar o direito à educação 

para alunos afastados do universo escolar por razões do adoecer. E, 

ainda, se presentificou como um espaço de conforto e ludicidade, no 

qual as crianças sentem-se à vontade e seguras, prosseguindo com ações 

que desempenhavam antes da instalação da doença. Com isso, o 

estresse, provocado pela internação e pelos procedimentos dolorosos, é 

amenizado, configurando-se como um espaço que auxilia a criança na 

compreensão da doença e das mudanças que ela provoca em sua vida 

(pág.140). 

 

 Mesmo que a doença venha causando tanto sofrimento, tantas dúvidas e medo. 

Elas compreendem o espaço da classe como sendo o espaço em que “esquecem” onde 

estão e entram num mundo em que é possível acreditar que tudo dará certo. 

 Em meio a essa esperança e aprendizado há também sentimento de tristeza, de 

angústia, de desesperança, de negação, de revolta, de impotência diante da morte. E como 
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enfrentarmos isso sem nos envolvermos? Não, não é possível separar. É uma mistura de 

sentimentos que lidamos todos os dias e que em meio a tudo isso tentamos ser o mais 

neutro possível. Pois, apesar de tudo, o aluno está ali na nossa frente esperando que 

tenhamos estratégias para devolver lhe a esperança. Acreditando muitas vezes que ali é 

só uma etapa, que vai passar. Para alguns isso é possível, a continuidade após a doença. 

Mas, para a maioria a realidade é o encontro com a finitude. 

 Na vida passamos por diversas perdas diárias, essas perdas fazem parte do 

desenvolvimento humano, para entrarmos em uma nova etapa. Mas, a maior, mais intensa 

e preocupante perda é a perda para a morte.  

 Sobre os sentimentos que a dor da perda para a morte e do luto nos traz, Parkes, 

1998 afirma que: 
 

A dor do luto é tanto parte da vida quanto a alegria de viver, é talvez o 

preço que pagamos pelo amor, o preço do compromisso. Ignorar este 

fato ou fingir que não é bem assim é cegar-se emocionalmente, de 

maneira a ficar despreparado para as perdas que irão inevitavelmente 

ocorrer em nossa vida, e também para ajudar os outros a enfrentar suas 

próprias perdas (págs. 22-23). 

 

Entrar em contanto com a questão da finitude não é fácil. Especialmente por 

vivermos em uma sociedade que busca tratar essa temática como se não existisse. Sendo 

que para todos nós um dia a finitude chegará através da morte.  

E, refletindo sobre ela, sobre o impacto que causa a cada aluno que se vai, que 

necessitamos refletir sobre a vida e a morte para ressignificar seu sentido. Não falo como 

uma professora que separa o pedagógico do sentimento, não. Falo como uma professora 

que tem a responsabilidade de buscar o progresso pedagógico, mas que também sente, 

chora e perde a voz diante da partida de seu aluno. 

Confirmando que esses sentimentos permeiam a prática de professores da classe 

hospitalar diante da morte de um aluno, Rita Branco (2008) relata em sua Tese intitulada: 

Capacitação de professores de Classe Hospitalar em relação professor-aluno/paciente 

na perspectiva balintiana, a experiência que teve ao observar um episódio de tristeza de 

uma professora durante a realização de sua pesquisa: 
 

Certo dia, estava eu prescrevendo na papeleta de meu paciente, quando 

assisti a uma cena de intensa dor existencial – uma das professoras entrou 

na Pediatria com um lindo presente, embrulhado em papel colorido com 

laço de fita. Ela trabalhara uma história infantil com um garoto em dias 

anteriores, e este gostara muito da atividade, confidenciara à professora 

que nunca possuíra um livro de histórias e que gostaria muito de poder 

adquirir um só para si. A professora fora ao Shopping Center e passara 

horas nas livrarias escolhendo o livro que iria levar ao garoto, como 

presente seu. Assim, naquela manhã, ela estava particularmente feliz – 

daria o presente ao seu aluno! Ao adentrar à enfermaria encontrou o leito 

vazio, sem o lençol. O colchão dobrado. O paciente havia falecido 

naquela noite. Presenciei o choro e a dor da mestra, o olhar de desalento 

para o embrulho de presente. O sofrimento por estar ali, ensinando 

àquelas crianças que estavam doentes, às portas da morte (pág. 17). 

 

 Alguns aspectos necessitam ser observados que ajudam o enfrentamento desse 

momento. Primeiramente é preciso entrar em contato com os sentimentos, lembrando que 

apesar e além dele, temos a responsabilidade para com os demais que ficaram. E, após a 

reelaboração desses sentimentos, é preciso continuar com o processo de ensino – 
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aprendizagem. E, se por ventura algum aluno solicitar uma conversa sobre o que ocorreu, 

é preciso ouvi-lo. E, por mais que seja difícil é preciso vencer a barreira do medo de falar 

e deixar fluir o assunto naturalmente. Pois, para Fontes (2005): 

 
 

O papel da educação no hospital e, com ela, o do professor, é propiciar 

à criança o conhecimento e a compreensão daquele espaço, 

ressignificando não somente a ele, como a própria criança, sua doença 

e suas relações nessa nova situação de vida. A escuta pedagógica surge, 

assim, como uma metodologia educativa própria do que chamamos de 

pedagogia hospitalar. Seu objetivo é acolher a ansiedade e as dúvidas 

da criança hospitalizada, criar situações coletivas de reflexão sobre elas, 

construindo novos conhecimentos que contribuam para uma nova 

compreensão de sua existência, possibilitando a melhora de seu quadro 

clínico (pág.135). 

 

 No momento que surgir questionamentos e conversas sobre a temática é preciso 

ter a escuta ativa, que significa refletir sobre os sentimentos deles, permitir a expressão 

das emoções, através da fala, dos desenhos, do olhar e se preciso permitir o silêncio. 

Rocha (2012), afirma que a presença de professores no hospital também passa pela 

possibilidade de (re)construção de identidades e da produção de subjetividades das 

crianças, na medida em que se tornam suportes e propulsores das relações afetivo-

emocional, cognitiva e social, levando as crianças a novas significações e experiências no 

hospital, para além da dor e do sofrimento.  

Com isso, transmitimos o interesse genuíno e o respeito pelo aluno e seus 

sentimentos. Assim, esse cuidado é retratado por Pedro & Funghetto (2005). 

 
A criança com doença crônica estabelece um vínculo e uma 

familiaridade com o ambiente hospitalar devido às internações 

recorrentes e ao tempo de duração das mesmas. Isto faz com que os 

profissionais que atuam nos serviços desenvolvam vínculos e conheçam 

particularidades, tanto da família quanto da criança, aprendendo a 

identificar suas necessidades, para, assim, prestarem um cuidado com 

qualidade (pág.2). 

 

Sabemos que o envolvimento de professor com o aluno é inevitável. Aquele que 

afirma não se envolver, é apenas um mero reprodutor de conteúdos quase que robotizado. 

Foi esse envolvimento que em alguns momentos me fez perceber que apesar de querer e 

ter fé da cura de alguns dos alunos, a impotência se fez presente ao entrar no hospital e 

ver os olhos marejados das enfermeiras e o semblante de tristeza ao perder mais uma 

criança. Diante disso, me questionei diversas vezes e ainda me questiono diariamente em 

minha prática: Como ressignificar a educação diante do luto? Como dar continuidade ao 

processo mesmo envolto na dor e sofrimento? 

 Sabemos que passado o primeiro momento da morte do aluno, precisamos 

ajustar nossos sentimentos, processá-lo e só então após esse processamento dar 

continuidade ao ensino para os demais alunos. 

 Uma estratégia a ser utilizada que pode facilitar esses momentos é a 

utilização da Arte e do brincar. Porque o aprendizado também está envolto de fantasia e 

brincadeira, que atrelados aos conteúdos escolares compõem a grade curricular da Classe 

Hospitalar, dando significado as atividades realizadas para o enfrentamento da 

hospitalização. 

 Nessa perspectiva, Rocha (2012) nos afirma que: 
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O brincar traz em si um sentido tão amplo, onde a dor não tem lugar, 

que impossibilitar esse espaço é negar à criança seu direito a uma vida 

plena, é perder o sentido de ser e estar. Brincar pode ser um remédio 

seguro para o enfrentamento da doença e da dor. Brinca-se com objetos, 

mas também é possível brincar com o corpo, tantas vezes modificado e 

mutilado pela doença, cedendo lugar para o toque e o olhar, e quiçá 

proporcione a criança novos sentidos do seu eu, a produção de 

subjetividades e (re)construção de identidades. Nessa perspectiva, a 

ludicidade se coloca como essencial no ambiente hospitalar pediátrico, 

que precisa ser considerado, mostrando-se de fundamental importância 

para o desenvolvimento da criança, contribuindo significativamente 

para a familiaridade, aceitação e construção de estratégias de 

enfrentamento da hospitalização (pág. 125). 

 

A arte e o brincar faz parte do pedagógico muito mais que desenvolver técnicas 

ou atividades sem direcionamento, mas como a possibilidade de expressão de sentimentos 

e aprendizado de maneira prazerosa ou menos dolorosa. 

 Entrar em contato com a história de um aluno desde a descoberta da doença até 

sua morte, faz entender o processo como todo. Vivenciar o primeiro dia de sua chegada 

com olhar assustado diante de tantas crianças já com o aspecto que a doença traz; 

participar do momento do corte e perda do cabelo e com ele a perda da identidade e muitas 

vezes da alegria; sentir a mão de alguém, que frágil quer apenas um apoio. São momentos 

difíceis, mas que estão no dia a dia de nossa prática. Acompanhar esses momentos de 

esperança, desesperanças, alegrias e tristezas e ter a certeza de que o fim chegará é algo 

angustiante. E, é essencial expressar esses sentimentos, utilizando o lúdico e a arte como 

instrumentos que possibilita o desabafo seja através de imagens, falas, escrita ou através 

do próprio silêncio. 

 Diante disso, fica perceptível que a nossa presença enquanto educadores no 

hospital, contribui para o fortalecimento das relações. Segundo Rocha (2012), nesse 

contexto, a presença dos educadores no hospital, não apenas fortalece as relações 

estabelecidas, mas promovem ações que atendem as equipes multiprofissionais, 

integrando educação e saúde para um atendimento de qualidades para essas crianças que 

encontram-se hospitalizadas e os profissionais que ali encontram-se, construindo vínculos 

e apegos. 

 Alguns aspectos necessitam ser observados para ajudar o enfrentamento desse 

momento. Primeiramente é preciso estabelecer limites, encontrar um significado, explorar 

a maior gama de possibilidades, admitir que somos vulneráveis e que necessitamos desses 

momentos para a nossa reelaboração. Pois, cada um reage de uma forma diante desses 

sentimentos. Como nos afirma Worden (2013) que nem todas as pessoas vivenciam a 

mesma intensidade de dor ou a sentem da mesma forma, mas é impossível perder alguém 

a quem se tenha sido ligado de alguma forma sem passar por algum grau de dor, por isso 

que algumas pessoas fazem melhor adaptação à perda do que outras. 

 Por isso, nós professores da Classe hospitalar precisamos manter uma práxis 

reflexiva e que esteja sempre disponível para a mudança e o aprimoramento, objetivando 

dar condições necessárias para que os alunos em tratamento médico possam exercer de 

forma integral o seu direito educacional sem interrupção, mesmo estando hospitalizados. 

E, que nós diante da morte, possamos ser capazes de expressar os sentimentos que nos 

contagia naquele momento. Se faz necessário entendermos que fazemos o que nos é 

possível fazer, de forma responsável e envolto em sentimentos que estão para além de 

questões meramente pedagógicas. 
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 Portanto, pensar a educação diante da morte e refletir sobre a prática docente em 

uma classe hospitalar é desafiador e único para cada profissional, porque o que abala a 

um, não necessariamente abalará o outro. Especialmente pelas formações de vínculos e 

apegos. 

 Finalizando, apresento a fala de Nobert Elias (2001), em A Solidão dos 

Moribundos seguido de Envelhecer e Morrer, que nos apresenta uma síntese de como 

enfrentar e ressignificar a morte, não apenas na educação, mas na vida: 

 
Há várias maneiras de lidar com o fato de que todas as vidas, incluídas as 

das pessoas que amamos, têm um fim [...] podemos encarar a morte como 

um fato de nossa existência; podemos ajustar nossas vidas, e 

particularmente nosso comportamento em relação às outras pessoas, à 

duração limitada de cada vida. Podemos considerar parte de nossa tarefa 

fazer com que o fim, a despedida dos seres humanos, quando chegar, seja 

tão fácil e agradável quanto possível para os outros e para nós mesmos 

(pág.7). 

  

 Assim, a partir do momento em que reconhecemos todas as nossas limitações 

perante a morte do nosso aluno, estamos no caminho correto para realizarmos um 

processo de restabelecimento diante dessa perda sofrida. Só assim haverá um processo de 

cura ou aceitação e com esse reconhecimento é possível a retomada e a reorganização da 

nossa prática.  
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