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APRESENTAÇÃO

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN desenvolve na Região Oeste Potiguar 

ações fundamentais na formação de recursos humanos, políticas e gestão da educação em diferentes 

áreas de conhecimento. Fundamenta seus esforços na busca pela formação de recursos humanos, 

pela  qualidade de suas atividades de ensino,  pesquisa e extensão, na aproximação com a Rede 

Pública de Ensino Municipal e Estadual, considerando os Programas Nacionais de Formação de 

Professores da Educação básica (PARFOR) e, nos últimos sete anos, verticalizando ações no mote 

da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Este projeto, intitulado III Seminário 

Potiguar: Educação, Diversidade, Acessibilidade e Direitos Humanos, vem nessa direção e chama 

atenção para  os  trabalhos  e  discussão  que  a  UERN vem imprimindo voltado para  a  Educação 

Especial  na  Perspectiva  da  Educação  Inclusiva,  nesses  últimos  seis  anos,  com  a  criação  do 

Departamento de Apoio à Inclusão, hoje Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas (DAIN). Dispõe 

de  equipe  multidisciplinar/especializada  composta  por  técnicos  em  deficiência  visual  (ledor  e 

transcritor de Braille), técnicos em deficiência auditiva, psicólogo, pedagogo e assistente social, 

além da equipe administrativa composta por diretoria e secretaria.

Este Seminário aludirá e percorrerá, na prática, o que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência,  aprovado pela  Organização das  Nações  Unidas,  em 2006,  da qual  o  Brasil  é 

signatário e a Lei Brasileira de Inclusão - LBI n° 13146/2015. Ressaltamos, também, sobre o acordo 

entre os Estados Partes no que diz respeito a assegurar um sistema de educação inclusiva em todos 

os  níveis  de  ensino,  em  ambientes  que  maximizem  o  desenvolvimento  acadêmico  e  social 

compatível com a meta da plena participação, adotando medidas para garantir que as pessoas com 

deficiência  não  sejam  excluídas  do  sistema  educacional  geral  sob  alegação  de  deficiência. 

Destacamos,  ainda,  na  Política  Nacional  de  Educação  Especial  na  Perspectiva  da  Educação 

Inclusiva, e que vem abraçar os objetivos deste seminário, “a necessidade de se garantir formação 

de professores para o atendimento educacional especializado, e demais profissionais da educação, 

para  a  inclusão  escolar  e  participação  da  família  e  comunidade,  acessibilidade  urbanística, 

arquitetônica,  nos  mobiliários  e  equipamentos,  nos  transportes  na  comunicação e  informações” 

(BRASIL, 2010, p.19). 

Por  fim,  intensificaremos neste  Seminário  esforços  na busca  pela  troca e  compartilhamento  de 

experiências,  pela  qualidade  de  suas  atividades,  por  meio  de  conferências,  minicursos,  mesas 

redondas,  documentários,  uma  vez  que,  consolidarão  as  parceiras  relacionadas  às  discussões 

propostas pelo evento, o que abrirá espaço para consolidação de ações e políticas de inclusão, com 

vistas à efetivação de direitos das pessoas com deficiência.



OBJETIVOS

Geral

Aprofundar as discussões, aproximar profissionais, trocar e compartilhar experiências, com vistas à 

promoção  de  ações  que  busquem  a  efetivação  da  inclusão  de  estudantes  com  deficiência,  e 

fortalecimento de uma política que fomente o respeito aos princípios da diversidade fortalecida pelo 

entendimento da pertinência da perspectiva de inclusão no âmbito da coletividade.

Específicos

1. Apontar a relação bidirecional entre a universidade e a sociedade através de ações concretas de 

tal modo que os problemas sociais urgentes recebam atenção produtiva por parte da universidade;

2.  Definir  práticas  voltadas  para  o  atendimento  de  necessidades  sociais  emergentes,  como  as 

relacionadas com as áreas de educação, deficiências e inclusão;

3. Identificar atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares 

e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade;

4. Utilizar tecnologia assistiva para ampliar a oferta de oportunidades e melhorar a qualidade da 

educação;

5. Estimular a Formação continuada e qualificação profissional através de cursos de capacitação, 

oficinas, seminários, palestras, ciclos de debates, minicursos;

6.  Estimular  a  visibilidade,  diálogo  e  interação  da  Diretoria  de  Políticas  e  Ações  Inclusivas  – 

DAIN/UERN co a sociedade civil.

A Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

convida a todos e a todas para participar, somar, contribuir, trocar e compartilhar experiências e 

destaca que o III  Seminário de Educação,  Diversidade,  Acessibilidade e Direitos Humanos é o 

resultado da soma de esforços de parceria com as instituições públicas e entidades e que deseja 

momentos especiais de aprofundamento e crescimento nas discussões primando pelo respeito ao 

princípio da diversidade e inclusão.
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RESUMO

A inclusão escolar é um processo que acolhe todos os indivíduos sem distinção de 
suas particularidade,  de modo especial  com relação a aprendizagem. Temos como 
problema “ Qual a contribuição da interprete de LIBRAS na sala regular de ensino”. 
Objetivamos fazer uma  análise da atuação de uma intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais  em  uma   sala  de  aula  regular  em  uma  escola  Pública  no  Município  de 
Mossoró/RN, nesta, estuda uma aluna surda. A metodologia se  fundamenta a partir de 
uma entrevista semi estruturada com perguntas sobre o desempenho da intérprete de 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, que atua na escola, e um estudo bibliográfico 
sobre as leis, o histórico  do processo de inclusão, desde a antiguidade até a idade 
contemporânea.  Nossa  fundamentação  teórica  e  estudiosos  da  temática.  A 
fundamentação  teórica  terá  base  em  SANTIAGO  (2015),  GOLDFELD,  (2011), 
SANTIAGO (2015), entre outros, para visualizar a integração do interprete com a aluna 
surda, e a relação das lutas  da comunidade surda, o processo de inclusão na na 
atualiade. Os resultados apontam  a importância da LIBRAS na escola regular a língua 
materna  dos  surdos  e  como  facilita  sua  inserção  social  como  ponte  para  a 
prendizagem, a luta por um educação bilíngue. Para concluir,   percebemos que as 
transformações contemporâneas leva-nos a reflexão sobre as práticas pedagógicas 
dos professores para consolidação da participação igualitária de todos. Ressaltamos 
a  relevância  do  profissional  de  LIBRAS,  a  atuação,  relatando  as  dificuldades  e 
benefícios encontrados na sua prática,  ainda relatar a grandeza que disponibiliza aos 
alunos com deficiência auditiva 

Palavras-chave: Inclusão; Intérprete; Surdos; LIBRAS.

1 Graduando em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-
UERN

2 Mestranda em educação, pelo Programa de Mestrado em Educação- POSEDUC- 
Univerdidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN 
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1- INTRODUÇÃO

A comunicação é um fator fundamental para o ser humano e a Libras é 

uma ferramenta que possibilita a interação dos surdos. Os intérpretes de língua 

de sinais surgiram devido à necessidade da comunidade surda de possuir um 

profissional  que  auxiliasse  no  processo  de  comunicação  com  as  pessoas 

ouvintes. Inicialmente, a atuação era informal, ou seja, pais ou membros da 

família  das  pessoas  surdas  faziam essa  função.  Entretanto,  para  que  isso 

ocorresse de modo formal  foi  necessário  que a Língua Brasileira  de Sinais 

fosse oficializada.

Sua função é interpretar de uma dada língua de sinais para outro idioma, 

ou deste outro idioma para uma determina língua de sinais. O intérprete de 

Libras é o profissional que domina a língua de sinais e a língua falada do país e 

que  é  qualificado  para  desempenhar  a  função.  Ele  deve  ter  domínio  dos 

processos,  dos  modelos,  das  estratégias  e  técnicas  de  tradução  e 

interpretação, além de possuir  formação específica na área de sua atuação 

(por exemplo,  a área da educação).  No Brasil,  o intérprete deve dominar a 

Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Ele também pode dominar 

outras línguas, como o inglês, o espanhol, a língua de sinais americana e fazer 

a interpretação para a língua brasileira de sinais ou vice-versa (por exemplo, 

conferências internacionais).

O intérprete de libras deve ser um profissional capacitado e/ou habilitado 

em processos  de  interpretação  de  língua  de  sinais,  atuando  em situações 

formais como: escolas, palestras, reuniões técnicas, igrejas, fóruns judiciais, 

programas de televisão etc. A categoria profissional possui código de ética e 

respaldo institucional, associações de pessoas surdas, Federação Nacional de 

Educação  e  Integração  dos  Surdos,  Federação  Mundial  dos  Surdos,  entre 

outras.  A função  de  intérprete  exige  que  sejam  seguidos  alguns  preceitos 

éticos:  Imparcialidade  (interpretação  neutra,  sem  dar  opiniões  pessoais), 

confiabilidade (sigilo profissional), fidelidade (interpretação deve ser fiel,  sem 

alterar a informação mesmo que seja com a intenção de ajudar), etc. 

O profissional  dessa área tem a função de ser  o canal  comunicativo 

entre o aluno surdo, o professor, colegas e equipe escolar. Seu papel em sala 
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de  aula  é  servir  como  tradutor  entre  pessoas  que  compartilham  línguas  e 

culturas  diferentes.  Essa  atividade  exige  estratégias  mentais  na  arte  de 

transferir o conteúdo das explicações, questionamentos e dúvidas, viabilizando 

a participação do aluno em todos os contextos da aula e fora dela, nos espaços 

escolares. Quanto a sua postura, o intérprete deve se conscientizar de que 

nem  sempre  ele  é  o  professor,  e  em  situações  pedagógicas  não  poderá 

resolver, limitando-se as funções comunicativas de sua área. 

2.1- MOMENTO HISTÓRICO

Embora  hoje  em dia  tenhamos  a  clara  compreensão  a  respeito  das 

diferenças das pessoas,  existe ainda um processo de conscientização, pois 

não são todas as pessoas que entendem o real significado da palavra incluir. 

Devemos  ajudar  as  pessoas  com  necessidades  especiais  a  se  sentirem 

integradas e incluídas, pois essas pessoas já passaram por vários períodos de 

exclusão. Há relatos de que Nos primórdios da Antiguidade as pessoas com 

alguma  deficiência,  com  necessidades  ou  até  mesmo  os  idosos  eram 

abandonados à própria sorte, pois a luta na caça e a procura por comida era 

primordial para a sobrevivência daquela comunidade. Essa classe de pessoas 

era tida como empecilho e presa fácil para os predadores, ou seja, não seria 

aceitável  que  eles  atrapalhassem  o  crescimento  do  restante  daquela 

comunidade. Bianchetti (1998, p. 28) afirma que:

Em virtude da característica cíclica da natureza, totalmente fora 
do controle dos homens, os deslocamentos eram constantes, 
razão pela qual é indispensável que cada um se baste a si e 
ainda colabore com o grupo. É evidente que alguém que não 
se  enquadra  no  padrão  social  e  historicamente  considerado 
normal, sequer seja decorrente do seu processo de concepção 
e nascimento ou impingido na luta pela sobrevivência, acaba 
se tornando um empecilho, um peso morto, fato que o leva a 
ser relegado, abandonado, sem que isso cause os chamados 
sentimentos  de culpa,  característica  da nossa fase histórica. 
Utilizando  uma linguagem dos  dias  atuais,  podemos  afirmar 
que,  nas sociedades primitivas,  “quem não tem competência 
não se estabelece”. Isto é, não há uma teorização, uma busca 
natural: os mais fortes sobrevivem.
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Na Grécia, havia o culto em busca do corpo e da mente perfeita para 

lutarem  nas  guerras3.  Sendo  assim,  as  crianças  que  logo  ao  nascerem 

apresentassem alguma deficiência seriam jogadas do alto de uma montanha, 

sob a autorização de um grupo de cinco pessoas para que fosse confirmada a 

deficiência ou a imperfeição.

No período da Idade  Média,  mais  precisamente  na  era  pré-cristã  no 

momento da Inquisição Católica, os  membros da igreja tinham a missão de 

matar  pessoas que apresentassem qualquer  deficiência,  sob a alegação de 

que essas pessoas eram instrumentos do mal e para que não prejudicassem 

os puros deveriam ser sacrificadas, torturadas e até mortas.

Sobre esse acontecido, Holanda (2009) nos diz que: “os portadores de 

deficiências tiveram suas vidas ameaçadas, tratados como se fossem a própria 

materialização  do  mal  e  para  combatê‐los  era  preciso  castigar,  torturar  e 

matar”.

Ainda na Idade Média, por influência da Igreja Católica (na era cristã) as 

pessoas com deficiência não poderiam ser mortas ou torturadas, pois a Igreja 

pregava o amor ao próximo, e estes não seriam diferentes dos demais, sendo 

assim, eram dignos do dom da vida. Com isso, as pessoas deficientes entram 

em um novo cenário,  ao invés de serem maltratadas e mortas,  as famílias 

começam a rejeitá‐los  de  outra  forma,  deixando‐os abandonados”  em seus 

próprios  leitos  ou  em  instituições  residenciais.  As  famílias  que  não 

encaminhavam os “defeituosos” para vive nos isolamentos,  lucravam com a 

3 Bruno Ferreirahttp://www.metodista.br/cidadania/numero-59/a-sociedade-do-culto-ao-corpo-
perfeito
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sua deficiência, pois os vendiam para o entretenimento das demais pessoas. 

Martins (2011, p14) nos diz que:

Algumas  pessoas  com  deficiência  eram  utilizadas  para  o 
divertimento, em palácios e cortes reais, sendo denominadas 
de “bobos da corte”, ou eram expostas em circos ou em praças 
públicas, para divertimento do público e lucro daqueles a quem 
eram entregues ou vendidas pelos pais.

Esse cenário de rejeição durou até meados do século XIX, ganhando 

destaque nas discussões apenas no século XX. Apenas na década de 1970 é 

que  ocorreram  debates  sobre  a  inclusão  de  pessoas  com  deficiência  no 

ambiente  escolar.  Porém  não  possuíam  nenhum  apoio  governamental. 

Portanto caberiam as instituições de ensino privado realizar essa inclusão.

Desta  fprma,  somente  em  1948  é  que  a  Organização  das  Nações 

Unidas  (ONU)  passou  a  considerar  todos  os  homens  iguais  através  da 

Declaração Universal  dos Direitos Humanos.  A partir  daí  começam a surgir 

diversas leis, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) entre tantas outros. 

Porém existe uma  que mais chama a atenção e que serve para ilustrar 

o  estudo  é  a  Lei  n°7.853/89,  onde  nos  diz  que:  “Recusar,  suspender, 

procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno 

em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, 

por motivos derivados da deficiência que porta”.(LEI 7.853/89).

Ilustraremos também a LBI. Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. Que 

ttrata das pessoas com deficiências. Onde estabelece no seu CAPÍTULO IV 

-DO DIREITO À EDUCAÇÃO

 Art.  27.   A  educação  constitui  direito  da  pessoa  com 

deficiência,  assegurados  sistema  educacional  inclusivo  em 

todos  os  níveis  e  aprendizado  ao  longo  de  toda a  vida,  de 

forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, 

segundo  suas  características,  interesses  e  necessidades  de 

aprendizagem.
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Ao longo da História, a surdez foi alvo de incompreensão, vista apenas 

com aspectos negativos, os surdos foram rotulados das mais variadas formas, 

como doentes, loucos e ate castigados pelos deuses. Somente no século XVI é 

que surgem os primeiros educadores de surdos. Somente no século XIX é que 

surge no Brasil o primeiro educador surdo, o Francês Hernest Huet, trazido por 

D. Pedro II para educar duas crianças surdas. O então educador decide fundar 

o  Instituto  Nacional  de  Surdos  Mudos  para  atender  crianças  surdas,  essa 

escola existe ate hoje no estado do Rio de Janeiro com o nome de Instituto 

Nacional de Surdos (INES). 

Já no século XX (década de 60),  ocorre a inclusão de crianças com 

deficiência nas escolas regulares de ensino, porém essa inclusão de fato não 

ocorreu por motivos diversos, entre eles o despreparo dos educadores para 

educar  crianças  com necessidades  educacionais  especiais  (NEE).  Goldfeld 

(2002) mostra que, somente no final da década de 1970, chega ao Brasil a 

proposta  de  comunicação  total,  que  se  preocupa  com  os  processos 

comunicativos entre surdos e surdos e entre ouvintes e surdos. Nesse sistema, 

a língua oral é importante para o aprendizado da criança surda, no entanto, os 

aspectos  cognitivos,  emocionais  e  sociais  não  devem ser  desconsiderados 

para a aprendizagem da língua oral, com isso é necessário utilizar recursos 

espaço-viso-manuais para a comunicação.

O Ministério da Educação (2006, p.15), apresenta as caraterísticas da 

surdez. A surdez ou perda auditiva ocorre em decorrência de alguns fatores, 

onde o período de aquisição pode ser dividido em dois grupos, os congênitos, 

quando nascem surdos, ou seja, sem o aparelho auditivo e os adquiridos, que 

ocorrem ao longo da vida com a perda da audição.

2.2 A LIBRAS

A Língua  Brasileira  de  Sinais  teve  sua  origem  do  Alfabeto  Manual 

Francês por intermédio de um surdo que veio ao Brasil na década de 1850. A 

sigla LIBRAS significa Língua Brasileira de Sinais (língua gestual) é uma língua 

utilizada pelos surdos, essa língua é somente brasileira, cada país possui sua 

própria língua de sinais e isso não faz torna-la universal. No Brasil, a lei dá 

direito ao surdo ter um interprete de LIBRAS: nas classes de ensino regular e 

na inclusão educacional.
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A maior parte das crianças surdas desenvolvem sua linguagem através 

da LIBRAS, é por intermédio dela que os surdos tem maior desenvolvimento, 

adquirem conhecimento e uma grande interação social. A linguagem tem um 

papel  muito  importante  no  desenvolvimento  do  ser  humano,  uma  vez  que 

começa  a  ser  desenvolvida  quando  ainda  se  é  criança,  elas  começam  a 

adquirir  esse  conhecimento  através  de  gestos  manuais,  sons  emitidos  e 

expressões faciais. A comunicação se dá através da linguagem e sem ela não 

podemos nos comunicar, e com a língua de sinais não é diferente, as escolas 

não podem simplesmente ignorar e nem deixar de introduzi-la no seu processo 

de ensino  aprendizagem,  pois  ela  é  indispensável  no  desenvolvimento  dos 

processos mentais. O ensino dessa língua para educação dos surdos é muito 

importante, mas não é dado real valor que esta merece, a LIBRAS ainda vem 

sendo deixada de lado. Portanto há uma grande necessidade de refletirmos e 

tomarmos conhecimento da sua real importância.

Os profissionais da língua de sinais desde o seu início formal perante a 

lei vem buscando novos conhecimentos, novas técnicas para esse ensino, pois 

as crianças com a deficiência auditiva estão inseridas na escola regular, onde 

seu meio social e cultural são formados por ouvintes, sem nenhum interprete e 

sem professores totalmente capacitados e preparados para o ensino. A LIBRAS 

não é utilizada igualmente em todo o país.  Ela ainda vem sendo moldada, 

ainda  vem sendo  inserida  aos  poucos  nas  escolas  e  nas  salas  de  ensino 

regular.

A maioria das crianças surdas entra na escola sem ter o conhecimento 

da  língua  de  sinais,  por  virem  de  famílias  ouvintes  que  não  conhecem  a 

LIBRAS. Por isso não basta só às escolas incluírem a LIBRAS nas salas de 

aula,  espera-se  que  haja  uma  adequação  curricular,  apoio  e  uma 

especialização adequada para os profissionais para favorecer tanto os ouvintes 

quantos os surdos. A escola deverá apresentar alternativas para o engajamento 

e  a  inclusão  dessas  pessoas  surdas  nas  suas  salas  de  aula  regulares.  O 

princípio da escola inclusiva diz que todas as crianças devem aprender juntas, 

sempre que isso for possível, independente da sua dificuldade, mas que haja 

também  um  profissional  preparado  para  atender  a  essas  dificuldades  de 

aprendizagem. Sobre isso, Damásio (2005, p.61) diz: 
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A  LIBRAS,  língua  brasileira  de  sinais,  possibilita  o 
desenvolvimento linguístico, social e intelectual daquele que a 
utiliza  enquanto  instrumento  comunicativo,  favorecendo  seu 
acesso  ao  conhecimento  cultural-cientifico,  bem  como  a 
integração no grupo social ao qual pertence. 

 
Para  tornar  mais  fácil  a  inclusão  das  crianças  surdas  nas  escolas 

regulares,  para  atender  as  necessidade  dos  surdos  e  contribuir  para  uma 

melhor formação da sua cidadania, o professor deve estar disposto e com uma 

mente mais aberta para a mudança, buscando a aprendizagem da língua de 

sinais, a partir  daí eles vão se conscientizar que vão ser responsáveis pela 

mudança  e  a  resolução  desses  problemas  sociais,  quebrando  barreiras  e 

melhorando  a  convivência  entre  a  instituição  de  ensino  e  a  sociedade. 

Aprender  sobre  a  Língua Brasileira  de  Sinais  quer  dizer  se  interessar  pela 

inclusão dos surdos.

2.3- É O INTERPRETE DE LIBRAS NOS ANOS FINAIS.

O  interprete é o profissional que domina a língua de sinais e a língua falada 

do país, é a pessoa qualificada para desempenhar a função de intérprete.  Pois 

para os alunos dos anos finais de 6º ao 9º ano se qualifica como uma ponte 

entre  o  ensino  e  aprendizagem,  no  caso  estamos  falando  surdos.  Para 

entender melhor os termos usados na linguagem de sinais, o MEC listou as 

expressões mais utilizadas e seus significados:

Intérprete -  Pessoa  que  interpreta  de  uma língua  (língua  fonte)  para  outra 

(língua alvo) o que foi dito. 

Intérprete de língua de sinais - Pessoa que interpreta de uma dada língua de 

sinais para outra língua, ou desta outra língua para uma determinada língua de 

sinais.

Língua -  É  um  sistema  de  signos  compartilhado  por  uma  comunidade 

linguística comum. A fala ou os sinais são expressões de diferentes línguas. A 

língua é um

fato  social,  ou  seja,  um  sistema  coletivo  de  uma  determinada 

comunidade linguística.

Línguas de sinais - São línguas que são utilizadas pelas comunidades surdas. 

As  línguas  de  sinais  apresentam  as  propriedades  específicas  das  línguas 
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naturais, sendo, portanto, reconhecidas enquanto línguas pela Linguística. As 

línguas de sinais são visuais-espaciais captando as experiências visuais das 

pessoas surdas.

Língua brasileira de sinais - A língua brasileira de sinais é a língua utilizada 

pelas comunidades surdas brasileiras. 

Linguística - É a ciência da linguagem humana. 

LIBRAS - É uma das siglas para referir à língua brasileira de sinais: Língua 

Brasileira  de  Sinais.  Esta  sigla  é  difundida  pela  Federação  Nacional  de 

Educação e Integração de Surdos - FENEIS.

Tradutor -  Pessoa  que  traduz  de  uma  língua  para  outra.  Tecnicamente, 

tradução refere-se ao processo envolvendo pelo menos uma língua escrita. 

Assim, tradutor é aquele que traduz um texto escrito de uma língua para a 

outra. 

Tradutor-intérprete - Pessoa que traduz e interpreta o que foi dito e/ ou escrito. 

Tradutor-intérprete de língua de sinais - Pessoa que traduz e interpreta a língua 

de sinais para a língua falada e vice-versa em quaisquer modalidades que se 

apresentar (oral ou escrita). 

Tradução-interpretação simultânea - É o processo de tradução- interpretação 

de uma língua para outra que acontece simultaneamente, ou seja, ao mesmo 

tempo. Isso significa que o tradutor-intérprete precisa ouvir/ver a enunciação 

em uma língua (língua fonte), processá-la e passar para a outra língua (língua 

alvo) no tempo da enunciação. 

Tradução-interpretação consecutiva - É o processo de tradução- interpretação 

de  uma  língua  para  outra  que  acontece  de  forma  consecutiva,  ou  seja,  o 

tradutor-intérprete ouve/vê o enunciado em uma língua (língua fonte), processa 

a informação e, posteriormente, faz a passagem para a outra língua (língua 

alvo).

No Brasil,  a presença de intérpretes de LIBRAS data nos anos 80, com 

trabalhos religiosos. De lá pra cá, foi realizado vários estudos, congressos e, no 

dia 24 de abril de 2002, foi homologada a lei federal que reconhece a língua 

brasileira de sinais como língua oficial das comunidades surdas brasileiras: LEI 

N° 10436,  DE 24 DE ABRIL DE 2002,  que garante,  entre  outras coisas,  a 

obrigatoriedade  da  inclusão  da  LIBRAS  como  componente  curricular  na 

formação de professores.
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O Ensino Fundamental dos anos finais para o Ministério da Educação, por 

meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), da Diretoria de Concepções e 

Orientações Curriculares para Educação Básica (DCOCEB) e da Coordenação-

Geral  do  Ensino Fundamental  (COEF),  cumprindo  seu  papel  de  indutor  de 

políticas quanto ao programa de ampliação do ensino fundamental obrigatório 

para  nove  anos  de  duração,  com  início  aos  seis  anos  de  idade,  tem 

desenvolvido ações no sentido de apoiar os sistemas de ensino. Com essa 

medida,  o  Estado  reafirma  o  Ensino  Fundamental  como  direito  público 

subjetivo,  estabelecendo a entrada das crianças de seis  anos de idade no 

ensino obrigatório, garantindo-lhes vagas e infra-estrutura adequada. 

Os  objetivos  da  ampliação  do  ensino  fundamental  para  nove  anos  de 

duração  são:  a)  melhorar  as  condições  de  equidade  e  de  qualidade  da 

Educação  Básica;  b)estruturar  um  novo  ensino  fundamental  para  que  as 

crianças  prossigam  nos  estudos,  alcançando  maior  nível  de  escolaridade; 

c)assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças 

tenham um tempo mais longo para as aprendizagens da alfabetização e do 

letramento;

Essa lei representa um passo fundamental no processo de reconhecimento 

e formação do profissional intérprete da língua de sinais no Brasil, além de abrir 

oportunidade no mercado de trabalho de forma legal. 

2.4- QUAL O PAPEL DO INTÉRPRETE EM SALA DE AULA? 

Existe uma discussão a respeito do papel do intérprete de LIBRAS em 

sala de aula, uma vez que este pode ser confundido com o papel do professor. 

No entanto, é preciso que os dois profissionais desenvolvam papeis diferente 

em sala de aula. O professor deve ser responsável pelo ensino e por seus 

alunos, já o intérprete atua como mediador entre o professor e o aluno, fazendo 

a interpretação dos conteúdos trabalhados pelo professor para a linguagem de 

sinais.  O  professor  não  pode  delegar  ao  intérprete  responsabilidades 

educacionais,  algo  que  muitas  vezes  é  confundido  pelos  alunos 

surdo/deficientes auditivos, uma vez que possuem uma relação maior com o 

intérprete.

A presença de um profissional intérprete de LIBRAS é previsto em lei, 

como já visto, e devem ser observados os seguintes preceitos éticos, descrito o 
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código de ética que é parte integrante do Regimento Interno do Departamento 

Nacional de Intérpretes (FENEIS):

Confiabilidade - sigilo profissional; Imparcialidade - o intérprete deve ser neutro 

e não interferir com opiniões próprias; Discrição - o intérprete deve estabelecer 

limites  no  seu  envolvimento  durante  a  atuação;  Distância  profissional -  o 

profissional  intérprete  e  sua  vida  pessoal  são  separados;Fidelidade -  a 

interpretação  deve  ser  fiel,  o  intérprete  não  pode  alterar  a  informação  por 

querer  ajudar  ou  ter  opiniões  a  respeito  de  algum  assunto,  o  objetivo  da 

interpretação é passar o que realmente foi dito.

O intérprete especialista para atuar na área da educação deverá ter um 

perfil imparcial para intermediar as relações entre os professores e os alunos, 

bem como, entre os colegas surdos e os colegas ouvintes. 

3- APONTAMENTOS CONCLUSIVOS 

No decorrer da produção deste artigo falamos sobre os fatos históricos 

que as pessoas com necessidades especiais enfrentaram ao longo de todos 

esses anos. Todas essas dificuldades foram “de fundamental importancia ” para 

que as pessoas com deficiencias  conquistassem seus direitos e sua vez na 

nossa sociedade e no espaço escolar. 

Desta forma, o trabalho não esta destinado a criar conceitos fechados, 

prontos e inacabados,  este foi  feito com o intuito  apenas de se obter  mais 

informações sobre a atuação do interprete de LIBRAS em uma escola pública 

do município de Mossoró, que atuam para auxiliarem aos surdos uma melhor 

compreensão e aprendizagens significativas.

Por tanto, no decorrer  da execução do artigo, fez-se entrevista como a 

interprete de LIBRAS que desenvolve seu trabalho na escola. Assim, podemos 

enfatizar  que  através  das   respostas  da  mesma,   constatou-se   que  os 

profissionais  docentes  não  compreendem  a  real  função  da  sua  profissão, 

dificultando  a  interação  entre  a  comunidade  escolar,  família  e  o  aluno, 

ponderou que sua atuação foi realizada em alguns momentos com limitações 

devido ao fato do aluno surdo ser hostil. O intérprete é um sujeito de interação 

social,  engajado  e  ativo  na  comunicação,  contribuindo  para  o  processo  de 

inclusão dos alunos com surdez. 
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A guisa  de  conclusões,  o  que  podemos  compreender  a  partir  dos 

resultados,  é  que  a  presença  da  interprete  de  modo  mais  geral,  é 

imprescindível para a aprendizagem da aluna surda, ainda  que nas escolas 

regulares falta  iniciativas das políticas públicas municipais que impedem  o 

processo  de  inclusão  a  contento,  também  por  falta  de  capacitação  dos 

profissionais da comunidade escolar e por falta de repasses financeiros para 

aquisição de material que garanta a autonomia do aluno com surdez.

Os resultados apontam ainda, que é preciso  haver preparo do ambiente 

escolar  para  receber  de  maneira  inclusiva.  Não  é  somente  o  atendimento 

especializado que ajudará na inclusão desse aluno, mas a formação de um 

intérprete para auxiliar esse aluno no processo de inclusão escolar.

Esperamos que a partir destas reflexões os profissionais se engagem na 

prespectiva de procurar cada vez mais apoio e aprefeiçoamento para que os 

deficientes auditivos sejam aceitos, atendidos e vistos como pessoas. Porém, 

que necessitam de um maoir  cuidado em alguns pontos,  mas que possam 

adentrar em todos os espaços sociais e de educação. O artigo não se dá por 

acabado e sim como uma fonte a ser explorada pelos educdores, estudiosos e 

pesquisadores. 
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APÊNDICE

 Entrevista realizada com a interprete de LIBRAS.

1. Qual sua formação?

Estou finalizando o curso de Pedagogia e tenho curso em LIBRAS.

2. Desde quando você trabalha com interpretação?

Comecei este ano, através do convite da diretora do CAS (Centro Estadual de 

Capacitação  de  Educadores  e  Atendimento  ao  Surdo)  Mossoró/RN,  para 

participar  do projeto de intérpretes de LIBRAS na sala de aula regular  das 

escolas estaduais.

3. Quais as dificuldades encontradas na sala de aula?

A princípio a aluna surda se recusava a ter a minha presença na sala de aula,  

pois a mesma sentia vergonha de ter uma intérprete com ela. Outro fato é que 

a aluna não dominava a LIBRAS, por utilizar gestos para se comunicar com a 

comunidade escolar. 

4. Você percebeu alguma alteração positiva depois da sua participação?

Como o  projeto  iniciou  em Julho,  acompanhei  algumas provas finais  do  2° 

bimestre e percebi que a aluna não tinha domínio dos conteúdos, mas nos 

semestres seguintes foi percebido uma melhora nas notas e no comportamento 

da aluna que passou a se comunicar melhor com todos da escola. 
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A ATUAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA NA REALIDADE  

EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 Maria do Carmo de Sousa Severo 
  mdocarmosevero@gmail.com 

                                SUESP/SEEC     
 

                                                   RESUMO 

 

O objetivo desse estudo é apresentar a atuação dos Centros de Educação Especial na 
realidade educacional  do Rio  Grande do Norte.  O estudo baseou-se nos referenciais 
(BAPTISTA,  2011;  DELPRETTO  e  SANTOS,  2013;  GLAT,  2009;  CARVALHO,  2008; 
MENDES, 2006; MARTINS, 2008), e da pesquisa documental, (LÜDKE E ANDRÉ,1988). 
O campo contemplou 7 Centros de Educação   Especial, da rede educacional estadual do 
Rio Grande do Norte e 01 (um) Núcleo. O levantamento de dados foi realizado por meio 
de relatórios referentes a 2015.1.  As informações foram organizadas em categorias e 
subcategorias:  público  alvo:  faixa  etária,  nº  de matriculados na escola  regular,  nº  de 
pessoas atendidas que não estuda; na categoria serviços subdividimos em atendimentos 
educacional  especializado,  atendimento  especializado  e  atividade;  o  número  de 
profissionais: administrativo e pedagógico; categoria dificuldades de cada instituição  e os 
programas de financiamento. Os resultados mostraram que os Centros e Núcleo atuam 
de forma transversal, os seja contempla o apoio aos estudantes da educação infantil ao 
ensino  médio;  persiste  o  atendimento  a  pessoas  com  deficiência  que  estão  fora  da 
escola, denotando a persistência do caráter substitutivo na educação especial. Evidencia 
a insuficiência de recursos de vários âmbitos: humanos frente à demanda de todas as 
instituições, financeiros, materiais pedagógicos e de tecnologia, internet, acessibilidade 
arquitetônica, transporte acessível e cursos profissionalizante para os estudantes surdos. 
Consideramos  que  os  Centros  de  Educação  Especial,  enfrentam  o  processo  de 
ajustamento ao contexto de inclusão e vêm proporcionando significativa contribuição no 
apoio aos estudantes público da educação especial, familiares e com a formação dos 
profissionais.   
 

Palavras chave -  Centros; Atendimento Educacional Especializado; Inclusão.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação  inclusiva  se configura  em um movimento  que  exige  reformas  em 

vários âmbitos, além, dos aspectos políticos e filosóficos, igualmente nas concepções que 

orientam as práticas com as pessoas com deficiência. Práticas que dependendo de como 

são concebidas tem repercussões educacionais,  sociais,  ético e política, entre outras, 

sobre as pessoas para os quais os serviços e atendimentos se destinam.
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Os Centros de Educação Especial, constituídos como espaços que atuam com 

diferentes serviços educacionais especializados, deverão convergir para prover medidas 

de apoios necessárias à efetivação do direito de todos à  educação, favorecendo  os 

recursos   necessários  para  a   escolarização  das  pessoas   com   deficiência,  a  ser 

assegurado  em  um  sistema  educacional  inclusivo, em todos  os  níveis,  em igualdade 

de condições com as demais pessoas (BRASIL,2013). 

Nessa  perspectiva,  os  espaços  que  atuam  com  os  serviços  educacionais 

especializados  cumprirão  a  sua  função  de  apoiar  o  processo  de  escolarização  dos 

estudantes que necessitam dos serviços e recursos especializados, disponibilizando e 

orientando,  com vista  a  terem o  seu  direito  de  aprender  assegurados,  em todos  os 

segmentos educacionais.  

Configuração  embasada  nos  seguintes  referenciais  políticos  e  pedagógicos: 

Decreto  Legislativo  nº  186/2008  e  Decreto  Executivo  n°  6.949/2009,  que  ratificam  a 

Convenção  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  –  ONU,  2006;  Política 

Nacional  de  Educação  Especial  na  Perspectiva  da  Educação  Inclusiva – MEC, 2008, 

que estabelece diretrizes gerais para educação especial;  Decreto  nº  7611/2011,  que 

dispõe  sobre  o  apoio  da  União  e a  política  de financiamento do Atendimento 

Educacional  Especializado  -  AEE;  Resolução   CNE/CEB   nº   4/2009,   que   institui 

Diretrizes   Operacionais   para   o  Atendimento  Educacional  Especializado  –  AEE,  na 

educação básica; Nota técnica nº 055/2013/MEC, que  orienta à atuação dos Centros de 

AEE, na perspectiva da educação inclusiva.  

Em contexto de inclusão, a educação especial é  uma modalidade de ensino que 

perpassa  todos  os  níveis,  etapas  e  modalidades,  realiza  o  atendimento  educacional 

especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular  (BRASIL, 

2008). A atuação deverá ser de forma complementar ou suplementar à escolarização, 

não sendo substitutiva. E integrada a proposta pedagógica da escola regular.  

 Modalidade  de  ensino,  caracterizada  pela  transversalidade  nos  diversos 

segmentos  educacionais,  tem,  entre  outras  funções  a  operacionalização  do  AEE, 

igualmente, de prover outros serviços e demais recursos pertinentes às necessidades 

específicas dos estudantes, na/com/para escola comum. 

Corroborando para que seja cumprido o objetivo da política nacional de educação 

especial  na  perspectiva  inclusiva  (2008)  de  assegurar  o  acesso,  a  participação  e  a 

aprendizagem dos  alunos  com deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e 

altas habilildades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino 

para promover respostas às necessidades educacionais especiais. (BRASIL, 2008). Vale 
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salientar que o público acima definido, é acrescido como demanda da educação especial 

no  estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  dos  estudantes  que  apresentam  transtornos 

funcionais específicos1, assim definido na Resolução 02/2012/CEE/RN. 

Evidenciado o papel da educação especial como apoio e suporte ao processo de 

escolarização dos estudantes com necessidades educacionais especiais, nas categorias 

acima referidas, para contribuir com o processo de inclusão escolar. Processo que tem 

como elementos básicos:  

 
a) presença,  significa  estar  na escola,  superando o isolamento do 
ambiente  privado  e  inserindo  o  indivíduo  num  espaço  público  de 
socialização e aprendizagem; 
b) a  participação,  que  depende,  no  entanto,  do  oferecimento  das 
condições  necessárias  para  que  o  aluno  possa  realmente  interagir 
plenamente nas atividades escolares;  
c) a construção de  conhecimentos,  sem a qual pouco adianta os 
outros  dois  aspectos  anteriores.  (AINSCOW,  2004,  Apud  GLAT  E 
BLANCO, 2009, p. 6).  

  

Denota que a educação inclusiva, está além do acesso à escola, mas ocorre pela 

participação  dos  estudantes  no  processo  pedagógico  com  aprendizagem.  Contudo, 

pesquisas revelam que há muito a se fazer, pois, embora a política educacional numa 

perspectiva inclusiva seja muito bem amparada pela legislação, por si só não basta para 

efetivação do processo, (MARTINS, 2009; GLAT E BLANCO, 2009). 

  Faz-se necessário a constituição de uma rede de apoio e relações colaborativas 

entre  profissionais  da educação especial  e  comum. No entanto,  sabemos da relação 

paralela que tem impregnada nas concepções e práticas da educação especial e regular 

e norteado os serviços da educação especial que surgiram sob a égide do paradigma 

integracionista, entre outros, alguns dos Centros de Educação Especial do estado do Rio 

Grande do Norte. Fato que nos instigou a buscar conhecer a atuação dos Centros de 

Educação Especial no atual contexto, e mobilizando-os para refletirem o seu papel em 

prol do processo de inclusão.  

  Frente a essa curiosidade epistemológica indagamos como se encontrava em 

contexto de inclusão a organização dos centros de educação especial da rede estadual 

do RN.  Enveredamos para delinear tal organização a partir de pesquisa documental, que 

1   Art. 4 º , inciso III - Transtornos  Funcionais  Específicos  entendidos por 

Transtorno   do   Déficit  de   Atenção/Hiperatividade,   Dislexia,   Discalculia, 

Disortografia,   Disgrafia,  Dislalia,  Transtorno  de  Conduta  e  Distúrbio  do 

Processamento Auditivo Central.  
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se materializa no objetivo desse trabalho: apresentar a atuação dos Centros de Educação 

Especial na realidade educacional do Rio Grande do Norte. 

 

 

2 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E 

POLÍTICA ACERCA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

          Na década de 1970, a educação especial mobilizada por forças sociais e política 

do contexto educacional, obteve maior atenção do poder público, passando a fazer parte 

da política de educacional do país, orientada politicamente pela LDB, 1971. Foi criado no 

Ministério de Educação, o órgão responsável por esse âmbito da educação, o Centro 

Nacional de Educação Especial – CENESP, em 1973, prosseguindo com a criação de 

subsistemas de Educação Especial na rede pública nos estados brasileiros, por meio de 

classes especiais, escolas e Centros de Educação Especial, sob a égide do paradigma 

integracionista.  

Modelo  caracterizado  por  “exigir  uma  preparação  prévia  dos  estudantes  com 

deficiências  para  adaptação  ao  ensino  regular  [...]  a  educação  especial  manteve-se 

funcionando como um serviço especializado paralelo” (GLAT E BLANCO, 2009, p. 21) 

havia uma gama de serviços especializados externo a escola.  Nesse contexto, no estado 

do Rio Grande do Norte na década de 1980, foram criados 3 (três) Centros de Educação 

Especial. 

Na década de 1990, sob a égide da Constituição Federal, 1988, LDB 9394/1996, e 

outros documentos específicos, foi desencadeada à implantação da política educacional 

ancorada na filosofia da educação inclusiva, movimento que provocou a ampliação da 

rede de apoio e a necessidade de reorganização dos serviços da Educação especial, já 

existente.  Glat  e  Blanco  (2009)  afirmam  que  nesse  contexto  a  Educação  Especial, 

encontra-se  na  ressignificação  de  seu  papel,  abrangendo  além  do  atendimento 

especializado direto, o suporte a escola regular com estudantes que requerem ajudas 

específicas para assegurar a sua aprendizagem. 

Frente a tal perspectiva, foram criados mais 3 (três) Centros no estado do RN, 

sendo, 02 destinados as especificidades de atendimento aos estudantes surdos, 01 aos 

estudantes cegos ou com deficiência visual, e 1(um) Núcleo de Atendimento Pedagógico 

Especializado contemplando o atendimento especializado as deficiências diversas. 

De acordo com as orientações da política nacional (2008) as ações da Educação 
Especial, no contexto da educação inclusiva, devem primar pelo   
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[...]  atendimento  às  especificidades  desses  alunos  no  processo 
educacional e, no âmbito de uma atuação mais ampla na escola, orienta 
a organização de redes de apoio, a formação continuada, a identificação 
de  recursos,  serviços  e  o  desenvolvimento  de  práticas  colaborativas. 
(BRASIL, 2008, p. 6). 

 
 Evidenciado a dinâmica de apoio da educação especial estendida ao estudante, 

ao professor, a escola, família e a relação de colaboração apresentada como pertinente 

se estabelecer entre os profissionais da educação especial e regular. 

   Entre outros serviços de apoio complementar ou suplementar destaca-se na 

atual conjuntura a oferta do atendimento educacional especializado compreendido como 

“conjunto  de  atividades,  recursos  de  acessibilidade,  e  pedagógicos  organizados 

institucional  e  continuamente,  prestado  de  forma  complementar  ou  suplementar”. 

(BRASIL, 2011, p. 1). O atendimento educacional especializado poderá ocorrer em “salas 

de recursos multifuncionais ou em Centros de Atendimento Educacional Especializado da 

rede  pública  ou  de  instituições  comunitárias,  confessionais  ou  filantrópicas  sem  fins 

lucrativos”. (BRASI, 2009). 

É notório que há possibilidades de oferta do AEE em diferentes espaços, mas com 

o programa de sala de recurso multifuncional ocorrerá na escola regular. No entanto, nos 

Centros  faz-se  a  ressalva  não  se  configuram  como   espaços  substitutivos  à 

escolarização.  Mas,  como alternativa  para  serem partícipes  no  processo  de  inclusão 

escolar.  

Esse  viés  resguarda  a  continuidade  dos  serviços  de  apoio  especializado  nos 

Centros, com as devidas adequações a sua função atual, apoiar e contribuir para que os 

estudantes com necessidades educacionais especiais participem e avancem no processo 

educacional, com qualidade na aprendizagem.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

O estudo foi realizado por meio da pesquisa documental, que de acordo (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1988) representa uma fonte natural de informações, por surgir  dentro de um 

contexto e trazer elementos a este relacionado; tem um custo baixo e se constitui numa 

fonte  não  reativa,  por  permitir  a  obtenção  dos  dados  na  ausência  dos  participantes. 

Foram  utilizados  como  procedimentos  a  análise  de  relatórios  e  folder,  visitas  e 

observações, relatos de experiência. O campo foram os 7 (sete) Centros de Educação 

Especial,  que compõe a rede estadual do Rio Grande do Norte e 01 (um) Núcleo de 
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Atendimento  Pedagógico  Especializado-NAPES.  Assim distribuídos:  03  –  Natal;  02  – 

Mossoró; 01 – Apodi; 01 - Areia Branca. 

Os dados foram coletados no primeiro semestre do ano 2015. Para compor o perfil 

elencamos as informações em categorias e subcategorias: público alvo: faixa etária, nº de 

matriculados na escola regular, nº de pessoas atendidas que não estudam; na categoria 

serviços,  subdividimos  em  atendimentos  educacional  especializado,  atendimento 

especializado  e  atividade;  o  número  de  profissionais:  administrativo  e  pedagógico; 

categoria  dificuldades  de cada  instituição  e os programas de financiamento.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados apresentados mostraram o perfil de cada instituição especializada 

em  processo  de  ajustamento  ao  contexto  de  inclusão.  No  período  da  coleta  de 

informações os Centros e Núcleo, acima mencionados atendiam 1.055 pessoas, na Faixa 

etária de 04 a 49 anos. O público era composto por pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento, transtornos funcionais específicos, e não definido por não 

terem laudos. Entre as pessoas atendidas, 712 eram estudantes da educação básica, 

186 atendidos nos Centros não estudavam.  

A faixa etária, a partir dos 4 anos revela que o atendimento nos Centros tem início 

na  educação  infantil,  sendo  extensiva  pelos  demais  segmentos  da  educação  básica, 

contemplando  a  transversalidade  da  área.   No  entanto,  a  abrangência  da  idade  do 

público  até  os  49  anos,  demanda  averiguar  se  os  atendimentos  são  adequados  às 

necessidades desse público. 

Conforme Batista (2011) a relação da educação especial e infantil,  constitui um 

ponto investimento necessário pela escassa rede de serviços e pela importância dos 

apoios em momento inicial da vida e da escolarização das crianças com deficiência. 

 Assim,  como  o  atendimento  as  pessoas  que  não  estão  no  processo  de 

escolarização, demonstrando a existência dos resquícios da característica substitutiva da 

educação especial.  

Carvalho (2004, p.36) nos alerta que:   

 

As concepções sobre educação especial, como sistema paralelo ao da 
educação  regular  e  destinada  a  segregação  das  pessoas  com 
deficiência, precisam ser revistas e, definitivamente abolidas.    

 

Tal constatação suscita atuar de forma mais intensiva junto a esse público ausente 

do contexto escolar, e familiar para identificar e remover as barreiras que tem alimentado 
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tais práticas excludentes. Entre outras barreiras, temos “as   resistências que não são 

poucas, sejam dos familiares, dos professores da educação especial e do ensino regular 

e dos próprios alunos”. (IDEM, p. 73).  

Fato  que  exige  de todo  envolvimento  maior  com o  processo  educacional  das 

pessoas  com  necessidades  educacionais  especiais,  na  perspectiva  inclusiva.  Em 

especial, os professores especializados e da escola comum, dialogando, sendo parceiros, 

atuando de forma colaborativa na busca de respostas que atendam às necessidades 

específicas de aprendizagem dos estudantes, favorecendo a participação desses.  Assim, 

mobilizando  expectativas  e  atitudes  positivas  frente  ao  processo  de  inclusão 

escolar/social.  

Na categoria dos serviços e as atividades oferecidos vimos que variam entre os 

Centros,  de  acordo  com  a  especificidade  do  público,  destacamos  que  as  atividades 

realizadas são:  Atendimento Educacional Especializado - Braille, LIBRAS; Artes;  Oficina 

produtiva; Oficina de arte educativa; Produção e Distribuição do Livro Digital Produção de 

materiais pedagógicos acessíveis;   Atendimentos Especializados - AE: Fonoaudiologia, 

Fisioterapia, psicologia, psicopedagógico,  assistência social, natação terapêutica. Alguns 

desses  AE  ocorrem  em  quatro  Centros,  contam  com  parcerias  e  a  colaboração  de 

profissionais da rede estadual.  

As atividades diretas para o apoio aos estudantes,  no que se refere ao AEE, 

Distribuição  do  Livro  Digital;  Produção  de  materiais  pedagógicos  acessíveis  são 

atividades de ensino orientadas, entre outras, na Nota técnica 055/2013. No caso das 

oficinas  na  dinâmica  de  atendimento  aos  estudantes  é  resultado  da  diversidade  da 

demanda, assim como dos resquícios do processo, onde integração e inclusão tencionam 

as mudanças.  

É  reconhecido  na  política  educacional  a  necessidade  de  parceria  entre  a 

educação  e  saúde,  no  caso  da  manutenção  dos  atendimentos  especializados,  no 

entanto, não podemos esquecer que lidamos com os resquícios do modelo clínico no 

atendimento as pessoas com deficiência.  Conforme Carvalho, tal modelo  

 
[...] ainda exerce muita influência, gerando-se a crença de que de que 
essas pessoas necessitam de atenções de profissionais especializados, 
como condição indispensável à sua frequência à escola. (2004, p. 140).   
    
 

Concepções  que  remetem  as  barreiras  atitudinais  engessando  as  práticas 

pedagógicas  na  perspectiva  inclusiva.  Embaçando  o  olhar  pedagógico  para  as 

singularidades do aprendiz.  
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A atividade de formação é consonante a prática, entre os Centros e Núcleo, sendo 

evidenciada a formação em serviço; a formação por meio da oferta de cursos em LIBRAS 

para  profissionais,  estudantes  e  familiares;  formação  para  professores  das  Salas  de 

Recurso  Multifuncional  e  da  sala  de  aula  comum  de  acordo  com  as  necessidades 

apresentadas pelos profissionais.  

A necessidade de formação dos profissionais da educação é reiterada em várias 

pesquisas.  E  considerando  as  demandas  de  atribuições  dos  profissionais  para  o 

atendimento educacional especializado, apresentadas na Resolução 04/2009 CNE-CEB, 

Artigo 13 são:  

 

I -  identificar,  elaborar,  produzir  e  organizar  serviços,  recursos 
pedagógicos,  de  acessibilidade  e  estratégias   considerando  as 
necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; 
II -  elaborar  e  executar  plano  de  Atendimento  Educacional 
Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade;  
III - organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala 
de recursos multifuncionais;  
IV -  acompanhar  a  funcionalidade  e  a  aplicabilidade  dos  recursos 
pedagógicos  e  de  acessibilidade  na  sala  de  aula  comum  do  ensino 
regular, bem como em outros ambientes da escola;  
V - estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração 
de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;  
VI - orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno;  
VII - ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 
funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; 
 VIII  -  estabelecer  articulação  com  os  professores  da  sala  de  aula 
comum,  visando  à  disponibilização  dos  serviços,  dos  recursos 
pedagógicos  e  de  acessibilidade  e  das  estratégias  que  promovem  a 
participação dos alunos nas atividades escolares. 
 

 

É óbvia  a  amplitude de ações presente  no direcionamento  político/pedagógico 

para atuação dos professores do AEE. 

 Assim, admitido por Batista ( 2011, p.4)   

 

[..]  a  grande  amplitude  das  ações  e  a  possibilidade  interpretativa  de 
práticas centradas no atendimento direto ao aluno, é necessário que se 
identifique a potencial valorização do trabalho compartilhado com outros 
profissionais, principalmente o docente do ensino comum. 

 

 Fato, que denota a necessidade e intensificação da formação dos profissionais 

nesse  âmbito  educacional,  igualmente  os  professores  da  sala  de  aula  comum.  E  o 

norteamento  do  formato  de  tal  processo,  com base  em  pesquisas  e  referências  em 
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experiências  que  contribuíram  com  a  operacionalização  de  práticas  articuladas  e 

colaborativas.  

Conforme Martins (2009) a formação continuada, é uma exigência atual, a partir 

da vivencia  cotidiana dos docentes, considerando que  muitos professores do ensino 

básico não foram oportunizados construir, no decorrer da sua formação inicial acerca da 

educação  de pessoas com deficiência ou com outras necessidades especiais.   

Corroborando  com  os  estudos  realizados  por  Mendes  (2006)  que  ressalta  a 

importância de mudança na cultura de formação dos professores do ensino regular e 

especial de modo a favorecer a preparação para atuar de forma colaborativa.   

Então, a real necessidade formativa é inegável e as instituições, já mencionadas, 

tem  mobilizado  o  processo  de  formação  continuada,  em  serviço  e/ou  por  meio  de 

capacitações  e/ou  cursos  de  aperfeiçoamento.  No  entanto,  é  preciso  analisar  se  os 

resultados  desse  investimento  formativo,  está  promovendo  a  articulação,  apoio  e 

colaboração  entre  os  profissionais,  haja  vista  que  exige  instituir  uma  nova    cultura 

formativa. Entre outros aspectos, Glat e Blanco (2009) apontam que o sucesso da política 

de educação inclusiva depende diretamente da rede de suportes de apoio especializado, 

entre outros da formação inicial  e continuada de professores especialistas nas várias 

necessidades especiais e níveis de ensino.     

No  apoio  a  escola,  5  (centros)  atuam  com  a  orientação  itinerante  na  escola 

comum; Apoio a escola com SRM.  A interlocução com a escola, o apoio, é apontada nos 

direcionamentos  operacionais  da  educação  especial/inclusiva,  mas  há  o  enfoque  na 

atribuição  do  professor  do  AEE.  No  entanto,  faremos  lembrar  que  o  atendimento 

educacional especializado, deverá ocorrer no horário paralelo ao sala de aula comum, 

alguns casos, ocorre  em outros espaços que não o de origem do estudante,  como nos 

Centros.  Desse modo, vencendo um viés político de encaminhamento, na predominância 

do serviço de AEE, a articulação com a escola, e realizada pelos Centros ocorre pelo 

serviço de itinerância.   

Para Batista (2011) as conexões e articulações entre o professor especializado e 

do ensino comum abrem espaço para a discussão curricular indispensável nos processos 

inclusivos.  Glat  e  Blanco  (2009)  consideram  que  o  diálogo  entre  os  profissionais 

especialistas  e  generalistas  subsidiará  a  escola  na  construção  de  respostas  as 

necessidades educativas para todos os estudantes.  

Para  que  a  real  inclusão  escolar  ocorra  é  preciso  assegurar  a  participação  e 

aprendizagem de todos os estudantes e para tal  é preciso buscar possibilidades que 

aproximem e impliquem os profissionais.    
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Outras  atividades  realizadas  entre  os  Centros  foram  a  orientação  à  família  e 

comunidade  em  geral.  Em  menor  proporção  o  encaminhamento  de  estudantes  para 

mercado de trabalho;  Realização de banca examinadora para intérprete e apoio com 

intérprete em eventos pertinente a área e interesse dos estudantes e profissionais. Enfim, 

Batista e Mezzati (2006) afirmam que a ação do educador especializado é concebida 

como pautada pela capacidade de articulação e pela habilidade de valorizar “aquilo que a 

experiência nos oferece”,  explorando os recursos e as potencialidades do aluno,  dos 

grupos, das famílias e do contexto escolar. 

Entre  as  dificuldades  apresentadas  pelos  Centros,  estão  a  insuficiência  de 

recursos  de  vários  âmbitos:  humanos  frente  à  demanda  de  todas  as  instituições, 

financeiros, materiais pedagógicos e de tecnologia, internet, acessibilidade arquitetônica, 

transporte acessível e cursos profissionalizante  para os estudantes surdos. Ainda contam 

com  os  recursos  financeiros  de  apenas  dois  programas:  O  Programa  Nacional  de 

Alimentação Escolar (PNAE)  e  PAGUE. 

 Conforme o Decreto nº 7611/2011, a União prestará apoio técnico e financeiro aos 

sistemas  públicos  de  ensino  dos Estados,  dos Municípios, para  estimular o acesso ao 

AEE, de forma complementar ou suplementar ao ensino  regular, esse  apoio contempla 

a  oferta  em salas  de recursos  multifuncionais  ou  em Centros  de  AEE,  públicos ou 

comunitários,  confessionais  ou  filantrópicos  sem  fins lucrativos,  conveniados  com  a 

Secretaria  de  Educação,  conforme  art. 5º da  Resolução CNE/CEB, n.º 4/2009.   

No entanto, as dificuldades acima postas são legitimas, em virtude da escassez 

de  recursos  de  todas  as  ordens  destinadas  aos  Centros,  apesar  do  compromisso 

expresso no documento, acima citado.  O programa de sala de recurso multifuncional, 

com todo aparato tecnológico é para escola comum, os programas de financiamento, com 

ressalva do PNAE e PAGUE, dispostos para as escolas não chegam aos demais espaços 

que podem/devem ofertar o atendimento educacional especializado.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Consideramos que os Centros de Educação Especial, situados na rede estadual 

vêm proporcionando significativa contribuição como apoio ao processo de inclusão. Ainda 

que contemplando em alguns Centros nos atendimentos, um público de pessoas que não 

estão no contexto escolar, que são resquícios da concepção assistencialista na educação 

especial, e do caráter substitutivo alimentado historicamente. As atividades citadas são 

extensivas ao estudante e à família, e a formação em serviço dos profissionais. Apesar 
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das necessidades em comum, são unânimes no compromisso político e pedagógico para 

com  os  estudantes  com  deficiência,  no  entanto,  encontram-se  em  um  processo  de 

reorganização quanto a atuação como apoio a escola comum. 
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RESUMO

A inserção da disciplina de Libras – Língua Brasileira de Sinais – no curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte é muito 

recente, criada em 2006 vinculada ao Departamento de Letras Vernáculas 

da Faculdade de Letras e Artes-FALA/Resolução n. º 45/2006-CONSEPE, 

esta  objetiva  o  desenvolvimento  das  habilidades  necessárias  para 

aquisição  da  Língua  Brasileira  de  Sinais  –  LIBRAS  –  a  língua  da 

modalidade visual e gestual da Comunidade das Pessoas com Deficiência 

Auditiva.  Portanto, a presente pesquisa tem como principal objetivo fazer 

uma breve reflexão sobre a disciplina, ministrada por um professor surdo, e 

a concepção do aluno sobre a sua importância para a sua formação. A 

pesquisa foi desenvolvida por meio de investigação bibliográfica somada à 

pesquisa de campo, com um questionário com 6 perguntas, como recurso 

para  coleta  de  dados.  O  questionário  foi  aplicado  em  outubro/2016, 

direcionados aos alunos do sexto período do curso de pedagogia do turno 

noturno. O estudo enfatiza a influência da linguagem para o processo de 

ensino-aprendizagem do aluno e destaca a importância de apropriação de 

saberes  sobre  a  surdez,  particularmente  sobre  a  língua  de  sinais  na 

formação do pedagogo. Os resultados apontam que embora a disciplina de 

Libras se apresente dotada de um caráter de sensibilização dos alunos 

nela matriculados, anuncia um universo de conhecimentos que envolvem a 

surdez, mas não torna o acadêmico um usuário fluente da língua.

Palavras-chave: Libras. Surdez. Formação do pedagogo.
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I-INTRODUÇÃO

A sociedade ao longo da história registra acontecimentos, que trata a pessoa 

com deficiência com indiferença, de forma excludente. Discutir a educação de surdos 

implica  abordar  também a  temática  inclusão  escolar,  um tema muito  discutido  na 

atualidade, tratado mundialmente, visando os desafios ainda enfrentados pela escola, 

pelo professor e também do aluno com a deficiência.  A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) n° 4024/61 representou um avanço no sentido de conceber 

a educação como direito de todos e de recomendar a integração da educação especial 

no Sistema Nacional de Educação, necessidade reafirmada pela Lei 5692/71 que a 

modificou.  Porém,  muitas  escolas  não  estão  preparadas  para  recebê-los,  visto  a 

necessidade  de  professores  qualificados,  materiais  didáticos  adequados,  estrutura 

física apropriada, etc.

No caso da surdez, deficiência destacada neste estudo, ainda é um desafio a 

ser  superado  nas  instituições  de  ensino  por  se  tratar  de  uma  dificuldade  de 

comunicação. Por isso, essa pesquisa pretende fazer uma breve reflexão quanto a 

importância  da  disciplina  de  Língua  Brasileira  de  Sinais  (Libras)  na  formação  do 

pedagogo, cuja participação é indispensável no processo cognitivo da criança e no 

desenvolvimento da linguagem, permitindo ao surdo estar/com no mundo no ambiente 

escolar, convivendo com o outro.

O material teórico utilizado no desenvolvimento está vinculado aos autores que 

discutem  o  tema  como Fernandes  (2007)  quando  esse  ressalta  a  importância  da 

escola, uma vez que por meio dela, o aluno surdo pode expressar seus pensamentos, 

interagir com o grupo, participar da aula e aprender. Não é a surdez que compromete 

o desenvolvimento do surdo, e sim a falta de acesso a uma língua (GESSER, 2009, p. 

76).  O surdo  é  capaz  de desenvolver  suas  habilidades cognitivas,  se  não  houver 

barreiras de outra natureza.  O Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, constitui-

se no documento que se refere às pessoas surdas no Brasil, visto que por meio dele a 

Língua Brasileira de Sinais, já reconhecida pela Lei nº 10.436/02 foi regulamentada, e 

torna-se  obrigatória  a  inclusão  da  Libras  como  disciplina  curricular  no  curso  de 

Pedagogia. No artigo 3º desse decreto está estabelecido para o Ensino Superior, a 

inserção da disciplina, obrigatoriamente, no curso de Pedagogia, Educação Especial, 

nas diversas licenciaturas e no curso de Fonoaudiologia.
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Lembrando que essa conquista foi muito importante para a comunidade surda, 

pois com a inclusão da disciplina de Libras, o futuro educador é preparado para refletir 

sobre maneiras diferentes de comunicação e interação com os diferentes sujeitos, 

sejam eles ouvintes ou não. Karin Strobel (2008) desafia o povo surdo a construir uma 

nova história cultural, com o reconhecimento e o respeito das diferenças, valorização 

da  língua,  a  emancipação  dos  sujeitos  surdos  de  todas  as  formas  de  opressão 

ouvintistas e seu livre desenvolvimento espontâneo de identidade cultural.

A Universidade Estadual  do Rio Grande do Norte, criou a disciplina Língua 

Brasileira  de  Sinais-LIBRAS vinculada  ao  Departamento  de  Letras  Vernáculas  da 

Faculdade de Letras e Artes-FALA, com a carga horária: 04 créditos/60 horas/aula em 

2006.  Este  objetivava  desenvolver  as  habilidades  necessárias  para  aquisição  da 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – a língua da modalidade visual e gestual da 

Comunidade das Pessoas com Deficiência Auditiva.

Em 2007,  a UERN aprova a implantação da disciplina Língua Brasileira de 

Sinais-LIBRAS,  no  1º  período  do  Curso  de  Graduação  em  Letras  e  respectivas 

habilitações  da  Faculdade  de  Letras  e  Artes-FALA,  considerando  o  artigo  3º  do 

Decreto nº  5.626 da Presidência da República,  de 22 de dezembro de 2005,  que 

institui que a disciplina de Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, deve ser obrigatória 

para os Cursos de Formação de Professores para o exercício do magistério de nível 

médio e superior

Por meio dessa pesquisa, pretendemos responder à seguinte questão: “Qual a 

importância  da  disciplina  de  Libras  para  os  alunos  do  curso  de  Pedagogia?  ”. 

Pretendemos  que  essa  análise  venha  favorecer  na  divulgação  e  reconhecimento 

social da Libras, de tal forma que essa possa alcançar status no meio social, político e 

econômico do país, a fim de contribuir para uma sociedade cada vez mais inclusiva.

A pesquisa de campo resultou da aplicação de um questionário formulado para 

avaliar a disciplina Língua Brasileira de Sinais oferecida para o curso de Pedagogia. O 

referido questionário foi composto por 6 perguntas sobre a relação dos alunos com o 

componente curricular “Língua Brasileira de Sinais”. Este foi aplicado em sala de aula, 

em horário cedido pelo professor Eliedson Gonzaga Tavares, de Libras da turma, no 

dia 14 de outubro de 2016. Responderam ao questionário 22 alunos que cursam o 

referido componente curricular do curso de Pedagogia da UERN no período noturno.
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II-A LIBRAS

As línguas de sinais são sistemas linguísticos, sua execução é feita mediante a 

utilização da visão e do espaço, ignorando os canais oral auditivos. Para cada língua 

de sinais há uma gramática própria, desse modo, a língua de sinais não pode ser 

considerada universal, pois cada comunidade surda de países diferentes possuem sua 

própria língua de sinais.

Além de possuir estrutura própria, a língua de sinais é autônoma, uma vez que 

seu  sistema  linguístico  é  independente  da  linguagem  oral.  Gesser  (2009,  p.27) 

ressalta que: “Linguisticamente, pode-se afirmar que a língua de sinais é língua porque 

apresenta características presentes em outras línguas naturais e, essencialmente, por 

que é humana”.

LIBRAS como disciplina curricular

O curso de Pedagogia  organizou  uma matriz  curricular  com o componente 

“Língua Brasileira de Sinais”, com carga horária de 60 h/a e ministrada na turma do 

sexto período de pedagogia pelo professor com deficiência auditiva, Eliedson Gonzaga 

Tavares, docente temporário da UERN.

Segundo  a  ementa  deste  componente  curricular,  o  objetivo  primordial  é 

apresentar conhecimentos básicos da Libras a fim de que o acadêmico, como futuro 

educador, estabeleça uma comunicação funcional entre surdos e ouvintes dentro da 

escola,  contribuindo para a inclusão de pessoas surdas na sala de aula,  além de 

legitimar a Libras como segunda língua oficial brasileira.

43



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

As questões em foco

  1 -  Você já  possuía  conhecimento sobre  a  língua de sinais  antes de estudar  a 

disciplina “Língua Brasileira de Sinais”?

16;73%

6;27%

A grande maioria dos alunos entrevistados declararam que já possuíam um contato 

com  a  língua  de  sinais,  mediante  a  divulgação  da  mídia,  de  conhecidos/  amigos 

surdos e familiares e também porque realizaram cursos extracurriculares. No entanto, 

classificam o conhecimento da língua de sinais insuficiente.

2 - Você considera importante a disciplina “Língua Brasileira de Sinais” para a sua 

formação?

100%

44



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

A resposta foi única para todos os alunos. Eles consideram importante a disciplina de 

Libras para a formação do pedagogo e as principais  respostas para a  justificativa 

foram as seguintes: Preocupação com a inclusão social dos alunos surdos em sala de 

aula;  obter  uma  visão  mais  ampla  sobre  o  campo  de  atuação  do  pedagogo; 

comunicar-se  com  os  alunos  surdos;  compreender  as  diversas  possibilidades  de 

ensino.

3  -  Você  considera  a  carga  horária  da  disciplina  de  Libras  suficiente  para  a  sua 

formação?

100%

Todos os alunos declararam que a carga horária de 60 h. aula é insuficiente para a 

compreensão plena da língua de sinais e para comunicar-se com uma pessoa surda. 

Além de afirmarem que não há uma continuidade após a conclusão da disciplina.

 4 - Você enfrentou dificuldades na interação com o professor de Libras?

A  grande  maioria  dos  alunos  entrevistados  revelam  que  obteve  dificuldades  de 

comunicação com o professor surdo durante as aulas de Libras. Durante as aulas, era 

preciso pedir que o professor repetisse os sinais por inúmeras vezes, a fim de haver 
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compreensão  do  assunto  ministrado.  Outros  revelam  que  o  professor  surdo  é 

paciente,  aberto  aos  questionamentos  e  dificuldades  e  estava  sempre  disposto  a 

ajudar.

5 - Quais foram os recursos adotados pelo professor na condução das aulas?

O professor utilizou-se de diversos recursos visuais para a condução de suas aulas, 

de forma metodológica contribuindo para o processo de ensino - aprendizagem.

6-  A disciplina  favoreceu uma mudança na sua forma de avaliar  a importância da 

língua de sinais?

100%

Todos os alunos responderam que a disciplina proporcionou uma visão mais ampla 

sobre a importância da língua de sinais.

III-CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Primeiramente,  consideramos  importante  o  fato  de  a  UERN  atender  a 

legislação, que torna obrigatória a disciplina de Libras nas diferentes licenciaturas. Isso 

revela que há temor e respeito por parte da instituição de ensino superior,  com a 

legislação que ampara o ensino voltado às pessoas com deficiências e ainda, que a 

compreensão acerca da diferença é uma marca na formação dos novos educadores.

O fato de a disciplina de Libras na turma investigada ter sido ministrada por um 

professor  surdo,  ajuda  a  promover  uma  superação  de  mitos  e  preconceitos  dos 

acadêmicos em relação à surdez. A disciplina além de expor ao aluno a importância do 

uso de língua de sinais, mostra que difundir a Libras é o primeiro passo para integrar o 

indivíduo  surdo  na  sociedade.  No  entanto,  constatamos  que  a  disciplina  apenas 

anuncia a existência de um universo de conhecimentos que envolvem a surdez, mas 

não torna o acadêmico um usuário fluente da língua.

Nas questões levantadas, observamos que os acadêmicos consideram a carga 

horária da disciplina de Libras insuficiente para a sua formação, além de não haver 

uma continuidade dos assuntos abordados no decorrer do curso. Porém, aos serem 

questionados sobre o desejo de prosseguimento do estudo de Libras, alguns alunos 

responderam que esta não é uma área com qual tenham se identificado a ponto de 

desejarem  aprofundamento  no  assunto.  Diante  disso,  percebemos  que  os  futuros 

professores ainda pensam que o ensino de Libras seja algo opcional, apesar do MEC 

afirmar que a escola deve proporcionar uma educação inclusiva para todos. Ora, o 

conhecimento  sobre  ferramentas  de  acessibilidade  é  hoje  uma  necessidade  para 

todos os educadores. Cabe considerar que a matriz curricular do curso de Pedagogia 

contempla,  além  da  Libras,  uma  disciplina  intitulada  NEE  –  Necessidades 

Educacionais Especiais – para estudar questões afetas à educação especial. Embora 

seja  importante  colocar  a  surdez  em  evidência,  esse  estudo  nos  remete  a  um 

questionamento: e os saberes específicos que envolvem as outras deficiências? O 

professor em formação não precisa se envolver com eles? Estas são algumas das 

reflexões que julgamos relevantes para acadêmicos e professores e que acreditamos 

que poderão orientar futuras pesquisas.
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Gilberliane Mayara Andrade Melo, UFERSA
gilberliane.melo@ufersa.edu.br

Francisca de Fátima Araújo de Oliveira, UERN
brenovinicius@uol.com.br

RESUMO

A pesquisa discute as concepções de Políticas sociais no tocante a democratização do ensino 
universitário,  na  perspectiva  de  entender  com mais  profundidade  o  jogo  de  interesse  do 
Capital acerca do programa nacional de assistência estudantil no ensino superior (PNAES). 
Qual sua função, pressupostos e desafios frente às novas conjunturas político-sociais? Aborda 
discussões acerca da constituição das Políticas sociais e a educação no Brasil, aprofundando a 
influência do sistema-econômico, bem como, do aparelho estatal. Para só então, compreender 
o arcabouço de relações que ofertam as principais características do PNAES, em suas diversas 
camadas,  a  saber:  Propostas,  implementação  legislativa  e  desafios  a  superar.  Através  de 
pesquisa  bibliográfica  e  documental,  sob  a  contribuição  da  legislação  vigente  acerca  da 
temática discutida, bem como autores como: Azevedo (1997), Afonso (2001) Ball; Mainardes 
(2011),  dentre  outros.  Percebe  a  influência  do  sistema econômico sobre  a  instituição  das 
políticas  sociais  e  educacionais,  para  além  dos  discursos  de  democratização  do  ensino. 
Conclui que o PNAES, enquanto programa de governo traz na sua essência a oportunidade de 
ampliação das chances de obtenção de uma titulação, mas ainda há muitos desafios a que essa 
educação universitária seja democrática e de qualidade.

Palavras-chave: Políticas Educacionais; Democratização do Ensino; Programa Nacional de 
Assistência Estudantil no Ensino Superior (PNAES).

1 INTRODUÇÃO 

O entendimento das particularidades do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

no Ensino Superior (PNAES) perpassa por um aprofundamento necessário nos estudos das 

políticas sociais e democratização da educação universitária no Brasil. Desde o seu contexto 

1 Trabalho apresentado na (edição da jornada) Jornada do Programa  Oficinando em Redes da 
UFERSA, realizada nos dias (07 e 08 de Dezembro), Mossoró-RN”.
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histórico, até o papel que desempenha para o Estado, onde faz transparecer, cada vez mais, o 

seu potencial elitista e excludente, herança de um passado pouco distante.

A possibilidade de igualdade de oportunidades constitui-se em sonho antigo, antes 

mesmo do capitalismo, de modo que a desigualdade social não é exclusividade desse modo de 

produção, mas tiveram e ainda perduram no mesmo, grandes índices de exploração da força 

de  trabalho  e  desapropriação  do  seu  saber.  Conhecimento  controlado,  e  distribuído  em 

pequenas doses pela instituição escolar, principalmente, nos segmentos da universidade.

Na atualidade, reconfigura-se o antigo lema: “Liberdade, igualdade e fraternidade”, 

para a ostentação de uma felicidade, com a aplicação de conceitos de democracia, cidadania e 

propriedade na constituição das novas relações com o mundo real/ virtual e/ou global/pessoal. 

Assim a educação é influenciada na mesma intensidade que outros aparelhos do Estado. 

Em tempos de promessas e  propostas divulgadas  aos “quatro cantos do mundo”, 

enquanto, discurso de promoção da igualdade social, cabe questionar: “Qual é a função do 

PNAES? Quais seus pressupostos e desafios frente às novas conjunturas político-sociais?” 

Problemáticas  estas,  que  nos  guiaram  adiante  na  tentativa  de  desconstruir/reconstruir 

apontamentos aos mesmos, sob a luz de teoria pertinente e sólida.

Para fins, de linearidade e sistematização, num primeiro momento, serão abordadas 

discussões acerca da constituição das Políticas sociais e a educação no Brasil, aprofundando a 

influência do sistema-econômico, bem como, do aparelho estatal. Para só então, compreender 

o arcabouço de relações que ofertam as principais características do PNAES, em suas diversas 

camadas, a saber: Propostas, implementação legislativa e desafios a superar.

2 POLÍTICAS SOCIAIS E A EDUCAÇÃO DO/NO BRASIL 

Na busca pela compreensão conceitual do surgimento e implantação das políticas 

sociais, vale salientar a estreita relação entre estas e a concepção de Estado, aqui entendido 

como um conjunto de instituições permanentes que possibilitam a ação do governo. Que por 

sua vez, elaboram e viabilizam as políticas públicas.

Dentro desse modelo ideal, as Políticas sociais, 

Se  referem  a  ações  que  determinam  o  padrão  de  proteção  social  
implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos 
benefícios  sociais  visando  a  diminuição  das  desigualdades  estruturais 
produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. (Hofling, 2001, p.31) 
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Pensadas no contexto das sociedades capitalistas democráticas, as políticas sociais e 

educacionais  são  pensadas  como:  “Instrumentos  de  controlo  social  e  como  formas  de 

legitimação da ação do estado e dos interesses das classes dominantes, também não deixam de 

serem  vistas  como  estratégias  de  concretização  e  expansão  dos  direitos  sociais,  [...]” 

(AFONSO, 2001, p. 22).

No mesmo sentido, Claus offe (1984, p. 15) reforça esta ideia, afirmando que “A 

política  social  é  a  forma  pela  qual  o  Estado tenta  resolver  o  problema da  transformação 

duradoura de trabalho não assalariado em trabalho assalariado”.   Pois, para ele,  a mesma 

surge em função das fragilidades do mercado, que ao ampliar a concorrência, motivar crises 

cíclicas  da  economia,  afetar  antigas  formas  de  trabalho  proporcional  o  aumento  do 

desemprego, e a dificuldade de subsistência da população menos preparada.

Ressaltando  o  aprofundamento  dessas  concepções,  refletimos:  Qual  é  a  força  do 

sistema econômico frente à elaboração e implementação das políticas sociais? De que maneira 

as lutas das classes oprimidas conseguiram garantir direitos mínimos de subsistência?

2.1  INFLUÊNCIAS  DO  CAPITAL:  CONTRAPONTOS  ENTRE  O 
NEOLIBERALISMO E A POLÍTICA DE BEM ESTAR SOCIAL

Para discutir as políticas de educação, inicialmente, se faz necessário, situá-las em 

seu  contexto  político-social,  por  entender  que  as  mesmas  surgem  segundo  demandas 

socioeconômicas de uma população que a grandes custos vem a milênios buscando a paridade 

de oportunidade, e que no atual sistema de produção, vem decadentemente, absorvendo os 

malefícios de um sistema escolar reprodutor das desigualdades. 

Alguns esclarecimentos são importantes para compreender: Quais são as intenções 

do capitalismo quando, ao mesmo tempo em que explora a força de trabalho, desapropriando 

o trabalhador do conhecimento total do processo de produção, e ainda reprimindo qualquer 

espécie de revolta, utilizando a educação como instrumento de alienação, passa a propor a 

elaboração de políticas educativas que sugerem o inverso, a democratização do ensino? Nesse 

sentido corroboramos com Ball e Mainardes (2011, p. 33) ao defenderem:

A  ideia  de  que  as  ciências  humanas,  como  os  estudos  educacionais,  
permaneçam  fora  ou  acima  da  agenda  política  de  gerencialmente  da 
população  ou,  de  algum modo,  tenham status  neutro  incorporado  a  um 
racionalismo progressivo flutuante é um pensamento débil e perigoso.
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Na  obra  “a  educação  como  política  pública”,  Azevedo  (1997)  discute  como  a 

abordagem neoliberal dialoga acerca das questões levantadas. Onde as Políticas sociais são 

entendidas  como  inibidoras  da  livre  iniciativa  e  a  individualidade,  pois,  induziriam  os 

beneficiários a acomodação e a dependência dos subsídios estatais. Pois acreditam que “O 

oferecimento dessa assistência sem dúvida induz alguns a negligenciar a criação de reservas 

para uma emergência, como poderiam fazer por conta própria [...]” (HAYEK, apud, IBID, 

p.13).

 Tal corrente de pensamento,  também defende a responsabilidade do governo em 

garantir o acesso de todos ao nível básico de Ensino, mas que devem dividi-la com o setor  

privado, para fins de estímulo a competição e aquecimento do setor privado, No tocante aos 

outros  níveis  escolares:  “O  ensino  profissionalizante  deve  ser,  portanto,  totalmente, 

privatizado, posto que “grande parte do aumento da renda que é possível auferir as ocupações 

que  exigem  treinamento  constituirá  tão-somente  um  retorno  sobre  o  capital  investido” 

(HAYEK apud IBID, p. 16). Além disso, é proposto financiamento desta formação mediante 

empréstimos públicos, para quem tem habilidades e talento. Pois, acredita-se que a política 

educacional será bem sucedida quando for orientada pelos ditames do mercado.

Desse modo, percebe-se por parte do neoliberalismo uma preocupação intensa com a 

interferência do Estado e suas políticas sociais e de educação, na constituição das relações 

econômicas. Claramente, justificável as condições sócio-temporais em que foi reformulada, 

como todas as outras correntes de pensamento.

A mesma autora,  nesses  escritos  também traz  contribuições  ao  entendimento  dos 

pressupostos  da  “teoria  liberal  moderna  da  cidadania”  que  constitui  uma contraposição  à 

noção de liberdade e os postulados do individualismo do neoliberalismo, com o papel do 

Estado  de  promover  o  bem  estar  comum.  As  raízes  dessa  abordagem  estão  também  no 

liberalismo  clássico  e  nas  contribuições  de  Durkheim  e  seus  seguidores,  defendem  a 

ampliação  do  poder  regulatório  do  Estado,  contanto  que  não  seja  suprimida  a  liberdade 

individual. Fundamentaram a ideia de que o pleno exercício da igualdade das chances supõe 

pré-requisitos  básicos  essenciais,  relacionados  ao  mundo  do  trabalho  e  a  reprodução  da 

própria força de trabalho.

Esta abordagem considera em suas análises as lutas políticas das classes subalternas 

e  o  seu  poder  de  conquista.  “Os avanços  democráticos  nas  sociedades  capitalistas  nunca 

resultaram de concessões unilaterais da parte da burguesia; resultaram da organização, lutas e 

pressões do setor popular [...]” (IBID, p.31).
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Ambas  as  abordagens,  apesar  de  originarias  do  liberalismo  clássico,  assumem 

posturas diferenciadas no tocante as políticas educacionais, pois, a seu modo mantém a defesa 

dos  mesmos  princípios  que  consiste  na  manutenção  do  sistema  capitalista  de  produção. 

Lembrando que, cada uma dessas correntes, é resultado de específicos momentos, em que sua 

máxima encontrava-se em risco. Assim, após compreender que as “regras do jogo” bem como 

seus “parceiros” são constantemente mutáveis, não podemos mais acreditar em meio a esse 

monopólio de interesses, as políticas sociais saiam ilesas. Elas são elaboradas e viabilizadas 

ou não, segundo propósitos.  Cabe estarmos atentos,  e buscar que estes sejam para o bem 

comum da sociedade.

 

3  O  PROGRAMA  NACIONAL  DE  ASSISTÊNCIA  ESTUDANTIL  NO  ENSINO 
SUPERIOR (PNAES): DESAFIOS DAS POLÍTICAS ATUAIS DE EDUCAÇÃO.

A missão da universidade cumpre-se à medida que gera, sistematiza e socializa o 

conhecimento  e  o  saber,  formando  profissionais  e  cidadãos  capazes  de  contribuir  para  o 

projeto  de uma sociedade justa  e  igualitária.  A universidade  é  uma expressão  da  própria 

sociedade brasileira, abrigando também as contradições nela existentes.

A busca pela redução das desigualdades socioeconômicas faz parte do processo de 

democratização da universidade e da própria sociedade. Esse não se pode efetivar apenas no 

acesso  à  educação  superior  gratuita.  Torna-se  necessária  a  criação  de  mecanismos  que 

viabilizem a permanência e a conclusão de curso dos que nela ingressam, reduzindo os efeitos 

das desigualdades apresentadas por um conjunto de estudantes provenientes de segmentos 

sociais cada vez mais pauperizados e que apresentam dificuldades concretas de prosseguirem 

sua vida acadêmica com sucesso.

A não definição de recursos para a manutenção de políticas de assistência estudantil 

que  busquem criar  condições  objetivas  de  permanência  desse  segmento  da  população  na 

universidade faz com que esses estudantes, muitas vezes, retardem a conclusão do curso e até 

desistam dele.

Para que o estudante possa desenvolver-se em sua plenitude acadêmica, é necessário 

associar à qualidade do ensino ministrado uma política efetiva de investimento em assistência, 

a fim de atender às necessidades básicas de moradia, de alimentação, de saúde, de esporte, de 

cultura, de lazer, de inclusão digital, de transporte, de apoio acadêmico e de outras condições.
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A Constituição Federal de 1988 consagra a educação como dever do Estado e da 

Família  (art.  205,  caput)  e  tem  como  princípio  a  igualdade  de  condições  de  acesso  e 

permanência na escola (art. 206, I).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 20/12/96, contém dispositivos 

que amparam a assistência estudantil, entre os quais se destaca: "Art. 3º - O ensino deverá ser 

ministrado com base nos seguintes princípios:  I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola". A LDB determina ainda que "a educação deve englobar os processos 

formativos  e  que  o  ensino  será  ministrado  com base  no  princípio  da  vinculação  entre  a 

educação  escolar,  o  trabalho  e  as  práticas sociais"  (Lei  n.  9.394,  de  29/12/96,  artigo  1º, 

parágrafos 2º e 3º, inciso XI).

O Decreto 6.096 de 24 de abril de 2007, que institui o Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), em seu artigo 1º, afirma 

que esse ”tem por objetivo criar condições para ampliação do acesso e da permanência na 

Educação Superior”. E, em seu artigo 2º, item V, que “o Programa terá as seguintes diretrizes, 

entre outras: ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil”.

Esses princípios legais levam à reflexão e à revisão das práticas institucionais. Cabe 

às IFES assumirem a assistência estudantil como direito e espaço prático de cidadania e de 

dignidade humana, buscando ações transformadoras no desenvolvimento do trabalho social 

com  seus  próprios  integrantes,  o  que  irá  ter  efeito  educativo  e,  consequentemente, 

multiplicador.

É  fundamental  articular  ações  ao  processo  educativo.  Para  que  a  universidade 

brasileira  forme  cidadãos  qualificados  e  comprometidos  com  a  sociedade  e  com  a  sua 

transformação, ela deve assumir as questões sociais no seu cotidiano, tornando-se espaço de 

vivência e de cidadania. 

Igualmente, o  Plano Nacional de Assistência Estudantil, como parte do processo 

educativo,  deverá  articular-se  ao  ensino,  à  pesquisa  e  à  extensão.  Permear  essas  três 

dimensões  do  fazer  acadêmico  significa  viabilizar  o  caráter  transformador  da  relação 

universidade e sociedade. Inseri-la na práxis acadêmica e entendê-la como direito social é 

romper com a ideologia tutelar do assistencialismo, da doação, do favor e das concessões do 

Estado. 

O  PNAES  tornou-se  um  marco  histórico  para  a  Assistência  Estudantil,  e 

regulamentou esta política no âmbito das Universidades Federais,  quando estabeleceu que 

sejam atendidos, prioritariamente, estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou 
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com renda familiar  per capita  de até  um salário mínimo e meio,  sem prejuízo de demais 

requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior (Decreto nº 7.234/10). 

Foi implantado no primeiro mandato do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, e desde então, tem o objetivo de atender aos estudantes matriculados em cursos de 

graduação presencial, das IFES, visando promover o apoio à permanência e conclusão dos 

alunos de baixa condição socioeconômica. Compreendendo as áreas de: moradia estudantil, 

alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio 

pedagógico. 

Em  documento  redigido  pelo  Fonaprace  (2008)  estão  expressos  os  princípios 

precursores do Programa Nacional de Assistência Estudantil, à saber:

I. A afirmação da educação superior como uma política de Estado; 
II. A gratuidade do ensino; 

III. A igualdade de condições para o acesso, a permanência e a conclusão 
de curso nas IFES; 

IV. A  formação  ampliada  na  sustentação  do  pleno  desenvolvimento 
integral dos estudantes; 

V. A garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à 
comunidade estudantil; 

VI. A liberdade  de  aprender,  de  ensinar,  de  pesquisar  e  de  divulgar  a 
cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

VII. A orientação humanística e a preparação para o exercício pleno da  
cidadania; 

VIII. A defesa em favor da justiça social e a eliminação de todas as formas 
de preconceitos;

IX. O pluralismo de ideias e o reconhecimento da liberdade como valor 
ético central (FONAPRACE, 2008, p. 14).

Esses  preceitos  estes  que influenciaram na criação dos  objetivos  do PNAES que 

consistem em: I - democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal; II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência 

e conclusão da educação superior; III - reduzir as taxas de retenção e evasão e IV - contribuir 

para a promoção da inclusão social pela educação (BRASIL, 2010).

Outra questão relevante acerca do PNAES expressa no referido decreto, é de que as 

instituições federais devem criar mecanismos de acompanhamento e avaliação do Programa e 

prestar todas as informações solicitadas pelo MEC acerca da atuação do mesmo (IBID). Tal 

fato evidencia a necessidade da criação de mecanismos avaliativos no sentido de verificar os 

resultados, e a partir destes guiar o planejamento de novas ações de assistência. 

Além disso, após sua criação, os repasse dos recursos referentes à implementação do 

PNAES,  foram  enviados  diretamente  para  as  unidades  orçamentárias  das  universidades 

55



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

federais,  conferindo-se maior eficiência e autonomia na execução financeira.  Daí as IFES 

precisaram  se  organizar  para  a  implantação  de  uma  política  de  assistência  estudantil 

(SILVEIRA. 2012).

De acordo com dados do MEC, em 2013 o programa proporcionou mais 1,4 milhão 

de benefícios a estudantes distribuídos em todas as instituições federais de educação superior. 

No tocante  a  esta  discussão,  observa-se  com o  Gráfico  1:  Orçamento  das  Universidades 

Federais referente ao PNAES, que o volume de recursos investidos desde 2008 teve uma 

evolução considerável, com crescimento superior a 700% (BRASIL/MEC, 2014).

Gráfico 1: Orçamento das Universidades Federais referente ao PNAES

Fonte: (BRASIL/MEC, 2014)

Neste sentido lembra Silveira (2012) da importância da questão orçamentária para a 

execução do PNAES, pois, a assistência estudantil só começou a contar com recursos próprios 

a  partir  do  ano  de  2008,  com a  promulgação  do  PNAES,  sendo  que  antes  dependia  da 

administração das IFES destinarem recursos dentro do seu montante para a essa finalidade, 

variando muito o valor deste repasse e de sua aplicabilidade.

Nesse  mote,  afirma  Vasconcelos  (2010)  que  este  Programa  mostra-se  capaz  de 

viabilizar  a  igualdade  de  oportunidades  e  contribuir  para  a  melhoria  do  desempenho 

acadêmico do estudante da IFES, além de agir, preventivamente, para minimizar as situações 

de repetência e evasão decorrentes da insuficiência de recursos financeiros.

Diante  do  exposto,  acerca  da  proposta  do  Programa  Nacional  de  Assistência 

Estudantil, têm-se a necessidade de um maior aprofundamento desta temática, com um estudo 
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mais detalhado, e analise de dados quanti-qualitativos acerca da reconfiguração do PNAES no 

âmbito da UFERSA. Pois, evidenciaram elementos vivenciais da assistência estudantil, ainda 

não explorados academicamente, em especial, sobre a atuação de uma de suas modalidades 

para a qualidade da educação dos alunos do Bacharelado em Ciência e Tecnologia.

CONSIDERAÇÕES 

As  Políticas  Sociais  Educativas  são  fruto  da  ação  humana  e,  por  conseguinte, 

dependem do próprio sistema de representações sociais. São os diferentes atores sociais que 

embatem com os  fazedores  de  política,  com suas  perspectivas  e  apoio  a  algum tipo  de 

definição do social da realidade. Constitui-se, dessa forma, em uma relação intrínseca entre 

como os interesses sociais se articulam e os padrões que dão o aspecto a uma política.

Nesse sentido, o sistema de relações socioeconômicas tem forte influência sobre a 

elaboração e viabilização dessas políticas institucionalizadas na reestruturação de um Estado 

que a cada dia perde mais força, frente às novas demandas que se configuram. 

Cabe  aos  olhos  atentos,  vislumbrar  estratégias  de  divulgar  essa  percepção,  fazer 

entender que não vivemos no “país das maravilhas”, mas que a sede e fome de justiça pode e 

deve  desencadear  uma  verdadeira  democratização  do  ensino  universitário,  para  além  do 

assistencialismo.
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RESUMO 
 
 
Este trabalho surge para mostrar os direitos e garantias constitucionais que as pessoas 
com deficiências não aparentes enfrentam em seu dia á dia, tendo como pressuposto os 
direitos fundamentais e a dignidade do ser humano, fundamentados pelo Estado de 
Direito Democrático. Tem como objetivo principal mostrar que as pessoas observam e 
refletem os obstáculos existentes quanto a garantia conferida aquelas pessoas que 
possuem alguma limitação e enfrentam barreiras em arquitetônicas de acordo com as 
suas limitações. Temos embasamentp na Constituição Federal de 1988 que garante os 
direitos fundamentais e do Princípio da Igualdade às pessoas portadoras de deficiência, 
assegurando-as, em seu artigo 5º, o direito à igualdade, à saúde e ao trabalho. A 
sociedade precisa ser ter um olhar diferenciado para essas pessoas e perceber quanto a 
inclusão é importante, o objetivo desse trabalho e mostrar que pessoas com deficiências 
não aparentes são legitimamente amparadas pelos princípios fundamentais do direito, 
sendo igualmente tratadas e assistidas, assim como gozam de direitos, que elas tem 
direitos e deveres iguais a todos. Nosso embasamento jurídico Pedro Lenza (2014), A 
Constituição Federal (1988), Estatuto da Pessoa com deficiência (Lei N. 13.089, de 12 de 
janeiro de 2015) entre outros. A metodologia é de cunho qualitativo e outros jurídicos e 
teóricos que debatem os mesmos assuntos. Falaremos como é difícil a luta constante 
dessas pessoas. Acredita-se que houve e haverá muitas mudanças mediante ao nosso 
ordenamento jurídico, alguns obstáculos a serem vencidos. Com a ajuda da tecnologia: 
internet, palestras e programas voltados para o assunto.  
 
 
Palavras-Chave: Deficiências não aparentes. Dignidade. Direitos Fundamentais. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho tem como temática a igualdade e a desigualdade dentro dos 

Direitos e Garantias Fundamentais de pessoas com deficiências não aparentes. É 

importante salientar que existem pessoas com deficiências aparentes e não aparentes. E 

que o sentido de deficiência não seja limitado, aos olhos da sociedade, a um cadeirante, 

deficiente visual ou auditivo, por exemplos. 

A atuação de pessoas com deficiências não aparentes em busca por seus 

direitos é limitada. Assim, para que elas alcancem-nos é preciso que exponham suas 

limitações. Vale salientar que a deficiência não aparente sofre a discriminação pela 

sociedade e familiares. Um exemplo dessa deficiência é a fibromialgia, que provoca 
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dores intensas, problemas de concentração, stress, fraqueza, depressão, fragilidade nas 

vidas social e profissional, e ocorre principalmente em mulheres. Por não ser visivelmente 

aparente1 provoca constrangimento até mesmo por parte da perícia médica, que com 

indiferença tratam os assegurados quando vão pleitear seus direitos. 

Todavia, a conscientização da sociedade quanto a discriminar pessoas com 

deficiência não aparente vem minimizando. O pensamento retrógrado e individualista de 

que apenas os deficientes não aparente deveriam lutar por sua inclusão vem tomando 

um novo viés.  

Igualmente, emerge-se a Constituição Federal (BRASIL, 1988), que assegura o 

exercício social e individual, à liberdade, à segurança, o bem estar, o desenvolvimento, à 

igualdade e à justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna.  

Considerando a ótica de que a sociedade deve ter consciência de quanto essa 

inclusão é importante para que os deficientes não aparente sintam-se incluso, legitimados 

e amparados por um tratamento igualitário sendo assistido com os seus direitos de fato.  

 
 
2. CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
 

Segundo Constant (2002), Pessoa Portadora de Deficiência (PPD) é aquela que 

apresenta, em caráter permanente, perdas ou reduções de sua estrutura ou função 

anatômica, fisiológica, psicológica ou mental, que gere incapacidade para certas 

atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.  

Para Ribas (1983), os seres humanos não são todos fisicamente iguais. Cada 

um possui um peso, altura e cor de pele diferentes. As pessoas deficientes talvez 

apresentem sinais ou sequelas mais notáveis. No entanto, não podemos meramente 

transpor a realidade natural para a realidade social. Pensar em uma sociedade melhor 

para as pessoas deficientes é pensar, necessariamente, uma sociedade melhor para 

todos. 

A Lei N.º 13.146, de 6 de julho de 2015 – LBI, em seu artigo 2º, considera a 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. E os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo decorrem 

por: II - fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - limitação no desempenho 

de atividades; e V - restrição de participação. 

 

                                                           
1 A exemplo de um cadeirante, deficiente visual ou auditivo. 
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2.1. O QUE É DEFICIÊNCIA NÃO APARENTE 
 
 

De acordo com o Projeto Lei/2011 de Jânio Natal, artigo 4º: 

 
 

É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias: Ser deficiente físico não o obriga a ser deformado. Existem 
deficiências aparentes e não aparentes. Os que possuem uma deficiência não 
aparente, por mais absurdo que seja, sofrem maior discriminação ou passam por 
situações vexatórias, como por exemplo, um jovem que possua deficiência 
permanente adquirida em um dos seus membros inferiores, se deslocando com 
dificuldade, aguarda seu atendimento na fila prioritária de um banco. No 
momento em que é atendido, o funcionário diz que na CÂMARA DOS 
DEPUTADOS a fila é prioritária. Quando invocado o direito por se tratar de um 
deficiente, surgem os olhares maliciosos ou a exigência de algo que comprove a 
deficiência. 

 
 
2.2. ALGUMAS DEFICIÊNCIAS NÃO APARENTES 
 
 

Abaixo são mencionadas algumas deficiências não aparentes. Elas servirão 

como base para que se tenha o conhecimento devido que a deficiência, enquadrada em 

seu sentido amplo, não se delimite apenas ao que é visível aos olhos do homem (ou a 

sociedade). 

A fibromialgia é uma síndrome comum em que a pessoa sente dores por todo o 

corpo durante longos períodos, com sensibilidade nas articulações, músculos, tendões e 

em outros tecidos moles. Ela está diretamente ligada também à fadiga, distúrbios do 

sono, dores de cabeça e depressão. 

Lúpus é também outra deficiência não aparente. Segundo Dr. Samuel 

Kopersztych, médico reumatologista no Hospital das Clínicas da USP e no Hospital Sírio-

Libanês, de São Paulo, o lúpus é uma doença autoimune rara, mais frequente em 

mulheres do que em homens, provocada por um desequilíbrio do sistema imunológico, o 

qual deveria defender o organismo das agressões externas causadas por vírus, bactérias 

ou outros agentes patológicos. Sua defesa imunológica rebela-se contra os tecidos do 

próprio organismo, como pele, articulações, fígado, coração, pulmão, rins e cérebro. 

Essas múltiplas formas de manifestação clínica podem, às vezes, confundir e retardar o 

diagnóstico e exige tratamento cuidadoso por médicos especialistas. Às pessoas 

portadoras da doença, se tratadas adequadamente, podem ter condições de levar uma 

vida normal. E as que não se tratam acabam tendo complicações sérias, às vezes, 

incompatíveis com a vida. 

A condromalácia patelar, também conhecida como síndrome da dor patelo-

femoral, ou “joelho de corredor”, consiste em uma doença degenerativa da cartilagem 

articular da superfície posterior da patela, cujos sintomas principais são dor profunda no 
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joelho, as vezes irradiada para a região posterior, desencadeada na corrida e, 

posteriormente, ao subir e descer escadas, e ao levantar-se de uma cadeira, restringindo 

para atividades da vida diária. 

 
 

3. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988. 
 
 
3.1. CONCEITO DE DIREITOS HUMANOS 
 
 
3.1.1. O que são Direitos Humanos? 
 
 

Definir o que são direitos humanos não é uma tarefa simples. Para alguns 

filósofos e juristas, os direitos humanos equivalem a direitos naturais, ou seja, são 

inerentes ao ser humano. Outros filósofos preferem trata-los como sinônimo de direitos 

fundamentais, ou seja, conjunto normativo que resguarda os direitos dos cidadãos. 

Igualmente, os direitos humanos significa igualdade a todos sem preconceito, sem 

descriminação, dando a toda a dignidade da pessoa humana sem restrições. 

 
 
3.2. EFICÁCIA DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA NOSSA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 
 

A Constituição Federal de 1988, dos Direitos e Garantias fundamentais, em seu 

artigo 5º, LXVIII, mostra que todos temos direitos sem descrição. Precisamos lutar para 

que essas garantias tenham eficácia, apesar de saber que constitucionalmente os 

Institutos Constitucionais são pouco respeitados no dia a dia, mesmos sendo 

consideradas garantias constitucionais. 

Segundo Bonavides (2006), garantias constitucionais estão na Constituição 

como garantia de todos os direitos expressos na carta Magna. Corroborando com 

Bonavides, Lenza (2014) diz que as nossas garantias e eficácias estão em nossos 

remédios constitucionais. É necessário que existam instituições reconhecidas como 

fundamentais pela sociedade, bem como a certos direitos fundamentais de caráter 

institucional como Detran, Previdência Social e SUS. 

 
 
3.2.1. Direito à vida 
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Faz-se necessário uma luta constante para adquirir direito a uma vida digna, 

sem discriminação e sem interrogações que ferem a alma, trazendo consequências de 

agravamento da situação muitas das vezes pelos próprios familiares. 

 
 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida. 
§1º- As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata.  

 
 

Os direitos e garantias fundamentais é para toda a sociedade sem distinção, 

independente de deficiência aparente ou não. A discriminação e o julgamento pré-

existente consiste em violar o direito à vida. Saciando o próximo de exercer sua 

legitimidade. 

 
 
3.2.2. Direito à saúde 
 
 

É fundamental o direito à saúde das pessoas com deficiências não aparentes, 

assegurada pela Constituição Federal (BRASIL, 1988). A partir de 1990 a sociedade 

brasileira passou a contar com leis infraconstitucionais voltadas especificamente para a 

garantia desse direito, tais como a Lei Nº 8.080/90 (BRASIL, 1990a) e a Lei nº 8.142/90 

(BRASIL, 1990b), as quais tratam dos direitos fundamentais e a garantia do direito à 

saúde.  

Atualmente, com muitas lutas e através da tecnologia (facebook, instagram, 

twitter etc), têm sido divulgado algumas dessas deficiências e seus direitos, tanto 

previdenciário quanto trabalhista e alguns de seus benefícios. E mesmo na existência 

dessas dificuldades e preconceitos tem-se observado avanços significativos.  

 
 

DA FINALIDADE E DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos 
seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 
incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, 
encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam 
economicamente. 

 
 

LEI Nº 13.135, DE 17 DE JUNHO DE 2015 

Altera as Leis no 8.213, de 24 de julho de 1991, no 10.876, de 2 de junho de 
2004, no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e no 10.666, de 8 de maio de 2003, 
e dá outras providências. 
Art. 1o A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 
qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como 
nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma 
das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da 
Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com 

64

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#art26ii..


III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

6 

os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado2; 
 
 

A previdência social tem por finalidade assegurar os direitos de salários dos 

deficientes não aparente, desde que tenham atestados médicos que resguardam seus 

direitos, e cumpram todas as exigências. 

 
 
3.2.2.1. Isenção de IPI 
 
 

As pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, 

ou autistas, ainda que menores de 18 (dezoito) anos, poderão adquirir, diretamente ou 

por intermédio de seu representante legal, isenção de IPI, automóvel de passageiros ou 

veículo de uso misto, de fabricação nacional, classificado na posição 87.03 da Tabela de 

Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). 

 
 
3.2.2.2. Pessoas portadoras de deficiência 
 
 

São consideradas pessoas portadoras de deficiência:  

 
 

Física: aquelas que apresentam alteração integral ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as 
que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (art. 1º da Lei 
8.989/95 e art. 3º e 4º do Decreto Nº 3.298/99); 
Visual: aquelas que apresentam acuidade visual igual ou menor que 20/200 
(Tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual 
inferior a 20, ou ocorrência simultânea de ambas as situações (§ 2º do art. 1º da 
Lei Nº 8.989/95, com a redação dada pela Lei nº10.690/2003); 
Mental severa ou profunda, ou a condição de autista: aquelas que apresentarem 
os critérios e requisitos definidos pela Portaria Interministerial SEDH/MS nº 
2/2003 

 
 

3.2.3. Direito à privacidade e não descriminação 
 
 

A Constituição Federal de 1988, em seu art.5.º, inciso X, protege a todos os 

indivíduos a privacidade, assegurando-os: a intimidade, a ida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

                                                           

2Isenção do IPI e IOF para Pessoas Portadoras de Deficiência Física, Visual, Mental severa ou profunda e Autistas 

por Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento — publicado 02/02/2015 15h56min, última 
modificação 17/06/2016 15h14 
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sua violação. E entende-se do direito à privacidade no sentido amplo que pode 

abranger todas as esferas íntima, privada e da personalidade das pessoas. No Código 

Civil, da Lei N.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em seu artigo 186, são garantidos 

danos morais para quem não cumprir como prescreve: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Destacando o Pacto de San José da Costa Rica, recepcionado no Brasil pelo 

Decreto 678, de 1992, este assegura a proteção da honra e da dignidade: 

 
 

Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua 
dignidade; Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em 
sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, 
nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação; Toda pessoa tem direito à 
proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. 

 
 

O objetivo da Constituição Federal, em seu artigo 1º , inciso III, é promover o 

bem de todos, independentemente de origem, raça, cor, idade e toda e qualquer forma de 

discriminação (CF, 3°, IV), a liberdade e a igualdade entre todos, inclusive entre homens 

e mulheres (CF, 5, caput e I), a proibição de diferença de salários, de exercício de 

funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (CF, 7º, 

XXX) e justiça social assegurada pela redução das desigualdades regionais e sociais e a 

busca do pleno emprego (CF, 170, VII e VIII). À luz dessas considerações, muitos 

desses deficientes não aparentes são alvos de zombarias e palavras de ofensas. 

 
 
3.3. PRINCÍPIO DA CIDADANIA 
 
 

Dallari (1998, p. 14) “expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 

possibilidade de uma vida que pode usufruir da sociedade e de seu povo”. A falta de 

cidadania marginaliza e excluí da vida social e de decisões esses indivíduos, em posição 

de inferioridade dentro do seu grupo social (DALLARI, 1998). 

Pessoas portadoras de deficiência assiste ao direito, em igualdade a todo e 

qualquer ser humano, de ser respeitado, sejam quais forem suas deficiências, aparentes 

ou não aparentes. Elas têm os mesmos direitos que os outros indivíduos na mesma 

idade, fato que implica desfrutar da vida com qualidade normal como qualquer outra.  

 
 

Às pessoas portadoras de deficiência, assiste o direito, inerente a todo e 
qualquer ser humano, de ser respeitado, sejam quais forem seus antecedentes, 
natureza e severidade de sua deficiência. Elas têm os mesmos direitos que os 
outros indivíduos na mesma idade, fato que implica desfrutar de vida decente, 
tão normal quanto possível. (DALLARI, 1998, p 15) 
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Por outro lado, a própria comunidade em que o portador de deficiência vive 

também lhe nega direitos básicos como a acessibilidade, lazer, transporte, educação e 

trabalho, por desconhecer a amplitude dos casos que caracterizam a pessoa portadora 

de deficiência (ARAUJO, 1994). Como regra geral, se referem a tais pessoas, 

independente da deficiência que possuam, como deficientes físicos, generalizando na 

categoria outras deficiências que não são propriamente físicas. 

 
 
4. PROPOSTA DE AÇÕES INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS NÃO 

VISUALIZADAS 

 
 
4.1 ESTATUTO DO DEFICIENTE E ALGUMAS MUDANÇAS APÓS A LEI N. 13.146, DE 

6 DE JULHO DE 2015 

 
 

A partir de 2 de janeiro de 2016 mudanças aconteceram. Após 15 anos de 

tramitação e muitas lutas, o avanço chega através de uma Lei que regulamenta a 

inclusão de pessoas deficientes, mostrando que a deficiência faz parte do meio, não das 

pessoas. Abaixo são discorridas algumas das maiores conquistas nesta lei. 

 
 
4.1.1. Do Direito à Educação 
 
 

Art. 27 A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda 
a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos 
e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem. 
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da 
sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. 

 
 
4.1.2. Do Direito ao Trabalho 
 
 

Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e 
aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas. 
§ 1oAs pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são 
obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 
§ 2o A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual 
remuneração por trabalho de igual valor. 
§ 3o É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer 
discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, 
seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência 
no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como 
exigência de aptidão plena. 
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§ 4o A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, 
treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações 
e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de 
oportunidades com os demais empregados. 
§ 5o É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de 
formação e de capacitação. 
Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego 
promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com 
deficiência no campo de trabalho. 
Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho 
autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem  
prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de 
crédito, quando necessárias. (Lei 13.146/2015). 

 
 
4.1.3. Da habilitação profissional e reabilitação profissional 
 
 

Art. 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos de 
habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com 
deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, 
respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. 
(...) 
§ 2o A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à 
pessoa com deficiência aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para 
exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de 
desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. 
§ 3o Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de 
educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender 
a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica 
específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja 
adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir. 
§ 4o Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de 
educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e 
inclusivos. 
§ 5o A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer 
articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de 
ensino e de assistência social, em todos os níveis e modalidades, em entidades 
de formação profissional ou diretamente com o empregador. 
§ 7o A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão à pessoa 
com deficiência. (Lei 13.146/2015) 

 
 
4.1.4. Da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho 
 
 

Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a 
colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 
nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser 
atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia 
assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. 
Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode 
ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes: 
I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de 
inserção no campo de trabalho; 
II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades 
específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos 
de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho; 
III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência 
apoiada; 
IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à 
definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive 
atitudinais; 
V - realização de avaliações periódicas; 
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4.1.5. Do Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e ao Lazer 
 
 

Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e 
ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe 
garantido o acesso: 
I - a bens culturais em formato acessível; 
II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e 
desportivas em formato acessível; e 
III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam 
serviços ou eventos culturais e esportivos. 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Considerando a ótica de que a sociedade deve ter consciência de quanto a 

inclusão é importante e essencial para que os deficientes não aparentes sintam-se 

incluso no seio da sociedade em que estão inseridos, legitimados e amparados por um 

tratamento igualitário sendo assistido com os seus direitos de fato, se faz necessário um 

estudo que levante discussões a cerca esta temática tão importante.  

Tendo em vista o esclarecimento do assunto ainda é pouco e muitos médicos 

ainda não aceitam que o deficiente não seja um cadeirante ou mutilado, temos tidos 

grandes avanços através de direitos como: INSS, Detran e com a Lei (13.146/2015) que 

entrou em vigor em março 2016, vai ficar mais fácil um portador de deficiência não 

aparente (monocular, fibromialgia, lúpus entre outras) começar a conquistar seus direitos. 

É fundamental o direito à saúde das pessoas com deficiências não aparentes, 

assegurada pela Constituição Federal (BRASIL, 1988). Onde reforça que Lei deve ser 

cumprida em todos os espaços que sejam também assegurado o direito de ir i vir igual a 

qualquer pessoa “tida como normal”. Pós podemos evidenciar que todos os seres de 

modo geral tem uma necessidade. Mas que as pessoas com deficiências não aparentes 

precisam de olhar mais aguçado, pois nem sempre essas deficiências aparecem. E isso 

dificultam ainda mais sua vivência 

É lamentável a luta dessas pessoas descriminação à pessoa de deficiência não 

aparente. Os Nossos ordenamentos jurídicos houve e haverá mudanças e tem 

contribuído por mudanças, através e a contribuição da tecnologia avançada de palestras, 

esclarecimentos divulgados da mídia. 

Há muitos obstáculos e preconceitos a serem vencidos, muito embora poucas 

pessoas contribuam para um novo pensar. E não apenas, para uma nova postura. 

Em síntese, faz-se necessário uma luta constante para adquirir direito a uma 

vida digna, sem discriminação e sem interrogações que ferem a alma, trazendo 

consequências de agravamento da situação muitas das vezes pelos próprios familiares. 

Portanto, mediante a evolução legislativa e a integração social, paulatinamente as 
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barreiras serão rompidas para aquelas pessoas que ultrapassam e enfrentam as suas 

limitações. 
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RESUMO: O presente trabalho pretende analisar relatos 
de experiências com projetos artístico-culturais que são 
desenvolvidos nas Escolas Estaduais Antônio Gomes e 
Ambulatório Cardeal Câmara do ensino fundamental I no 
Município  de  Mossoró-RN.  Neste  sentido  visa  refletir 
sobre  as  contribuições  desses  projetos  na  vida  dos/as 
educandos (as). A metodologia empregada é a pesquisa 
bibliográfica, tendo caráter exploratório,  sendo pesquisa 
qualitativa.  Como também a realização de pesquisa de 
campo  sobre  a  estrutura  e  funcionamento  das  duas 
escolas e uso de questionário fechado. Dessa forma, o 
objetivo do  trabalho é analisar como  essas experiências 
aplicadas diretamente no âmbito  escolar  atingem os/as 
educandos/as e ajudam ou não no combate a violência, a 
discriminação, bulling, e outras formas de preconceito, já 
que  as  práticas  culturais  tem como  foco  principal  tirá-
los/as do perigo diário que vivenciam, seja na rua, ou até 
mesmo  na  escola,  levando/as  a  praticar  e  vivenciar 
atividades prazerosas, como a dança, o teatro, a música, 
etc.  Concluímos  que  essas  atividades  trabalhadas  em 
conexão  com  outras  modalidades  de  ensino  como 
matemática, português, podem criar formas de interação 
e  socialização  entre  estudantes,  levando-os/as  a  ter 
maior  interesse  pelas  disciplinas  didáticas  e 

1* Autor/ autoras são filiados à Universidade Federal Rural do Semi-Árido-UFERSA, Campus 
Mossoró-RN. Estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo-UFERSA, Mossoró-
RN, Brasil. E-mail: euclidesbudista@gmail.com

2 Estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo-UFERSA, Mossoró-RN, Brasil. 

E-mail: mariadosnavegantesalmeida@gmail.com 

3 Professora do  Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais  (DACS),  no Curso de 
Licenciatura  em  Educação  do  Campo  (LEDOC),  UFERSA,  Mossoró-RN,  Brasil.  E-mail: 
kyara.almeida@ufersa.edu.br 
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consequentemente maior desempenho dentro e fora da 
sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Arte. Cultura. Violência.

1. INTRODUÇÃO

Tendo como foco duas escolas estaduais de  ensino fundamental I, o artigo 

pretende  discutir  as  práticas  artístico-culturais  e  o  enfrentamento  a  violência  em 

escolas públicas de Mossoró, analisando as experiências com violência nas escolas 

pesquisadas,  problematizando  os  efeitos  dos  projetos  artísticos  e  culturais  na 

convivência com a violência escolar e discutindo a produção de identidades dos/as 

alunos/as a partir dos projetos artístico-culturais (formação enquanto sujeitos).4

A escola é o local onde vivenciamos e aprendemos valores, lições, cultura, 

crença, etc. Nesse sentido, os projetos artístico-culturais despontam como ferramentas 

essenciais  para  o  desenvolvimento  sócio  educativo  dos  alunos.  Partindo  das 

experiências vivenciadas em duas escolas estaduais de Mossoró: Antônio Gomes5 e 

Ambulatório  Cardeal Câmara6, pode-se perceber como através do aprendizado e de 

projetos culturais que são implementados nas escolas públicas em especial do ensino 

fundamental I de Mossoró-RN. Desta forma, entendemos que:

[...]  a  escola  é  também  um  “mundo  social”,  que  tem  suas 
características  de  vida  próprias,  seus  ritmos  e  seus  ritos,  sua 
linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de 
transgressão,  seu  regime  próprio  de  produção  e  de  gestão  de 
símbolos.  E esta  “cultura  da escola”  (...)  não deve ser  confundida 
tampouco com o que se entende por “cultura escolar”, que se pode 
definir como o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, 
selecionados, organizados, “normalizados”, “rotinizados”, sob o efeito 
20 dos imperativos de didatização, constituem habitualmente o objeto 
de transmissão deliberada no contexto das escolas (FORQUIN, 1993, 
p. 167).

4 Este artigo surgiu da proposta do Curso de Licenciatura em Educação do Campo-
UFERSA-Mossoró, com o intuito de proporcionar o cruzamento das atividades 
realizadas no Tempo Escola e no Tempo Comunidade. Discentes escolheram um tema 
a ser pesquisado, e partir desta escolha tiveram orientação para produção de um 
artigo acadêmico. 

5 Rua Marechal Deodoro, Paredões, Mossoró-RN. CEP: 59618-12. Rua: Marechal 
Deodoro. 

6 Rua Dr. Joao Marcelino, Santo Antônio, Mossoró-RN, CEP: 59610-200.  
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Para  tanto  a  metodologia  empregada  neste  trabalho  foi  à  pesquisa 

bibliográfica,  de caráter  exploratório,  e pesquisa qualitativa.  Também foi  trabalhado 

com  questionário  fechado  em  três  dimensões:  1)  com  o  corpo  gestor;  2)  com  a 

coordenação pedagógica; 3) com alunos/as dos 4° e 5° que participam de projetos 

artístico-culturais  existentes  na  escola,  e  com  alunos/as  que  não  participam  de 

projetos  artístico-culturais,  em  ambas  as  escolas.  Segundo  Gil  (1999,  p.128),  o 

questionário pode ser definido “ [...] como a técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 

tendo  por  objetivo  o  conhecimento  de  opiniões,  crenças,  sentimentos,  interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc.” 

A Escola Estadual Antônio Gomes foi criada através do decreto Lei nº 434/80 

de  11  de  Outubro  de  1934,  quando  comandava  os  destinos  do  nosso  estado  o 

interventor Mario L. P. da Câmara. Inicialmente, recebeu o nome de Escolas Reunidas 

Antônio  Gomes,  passando  a  ser  denominado  Grupo  Escolar  Antônio  Gomes  e, 

atualmente, Escola Estadual Antônio Gomes - Ensino Fundamental. A nomenclatura é 

uma homenagem a Antônio Gomes Arruda, brasileiro, advogado, jornalista, político, 

professor  e  Patrono  da  Academia  Paraibana  de  Letras,  que  nasceu  em  Pedra 

Lascada, hoje Picuí-PB, no dia 11 de Janeiro de 1957.

Antônio Gomes veio para Mossoró a conselho de seu amigo farmacêutico 

Jerônimo Rosado, no começo de 1900. Aqui instalou o seu educandário, o Colégio 7 

de Setembro, que funcionava na cidade de Brejo do Cruz, na Paraíba. Antônio Gomes 

foi ganhando credibilidade e durante muitos anos ensinou os jovens desta cidade, hoje 

muitos  são  pessoas  de  renome  na  sociedade,  como:  professores,  advogados, 

médicos. Faleceu no dia 26 de Setembro de 1909, na capital do Estado, em pleno 

exercício de suas funções legislativas. 

A primeira diretora foi à senhora Carmélia Almeida, já falecida. Em sequencia 

tivemos um total de dezessete diretores (as), até o advento da Gestão Democrática 

com a primeira eleição direta para diretor no dia 21 de novembro de 2006, vencida 

pela  professora  Vera Lúcia  do  Couto  Silva  para  um mandato  de  dois  anos  e  em 

seguida  reconduzida  até  2010.  A  diretora  eleita  em  seu  segundo  mandato  é  a 

professora  Sandra  Maria  de Paula  Saraiva  até  o  dia  28 de  dezembro de 2014 e 

atualmente Maria Goretti Fernandes Carvalho.

Já  a  Escola  Estadual  Ambulatório  Cardeal  Câmara  também  objeto  da 

pesquisa, foi fundada no dia 09 de Maio de 1949. Tinha como finalidade promover a 

assistência alimentar,  médica ambulatorial,  dentária e pré-profissional,  para tanto o 

seu corpo administrativo era composto das seguintes funções: um Diretor e assistente 
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médico; uma atendente  de  Ambulatório; Uma  enfermeira; Diretora  pedagógica; 03 

(três)  professoras; uma porteira  que  também ocupava a  função  de zeladora; uma 

cozinheira. O prédio para funcionamento da escola se localizava na Rua Bela Vista do 

bairro Baixinha (hoje Santo Antônio). Tinha como público alvo à população carente, 

sendo  este  local  escolhido  por  ser  o  mais  populoso e  necessitado de  assistência 

espiritual e material. 

 A entidade  era  mantida  por  subvenções  do  governo  federal,  estadual  e 

municipal, como também, auxílios particulares. Sua matrícula inicial foi de 40 alunos e 

seu  nome  homenageia  o  Cardeal  Dom  Jaime  de  Barros  Câmara,  patrono  da 

instituição.

 Aos 14 de Julho de 1980, o Secretário de Estado da Educação e Cultura do 

estado  do  Rio  Grande  do  Norte  autorizou  por  meio  da  Portaria  nº  709/80  o 

funcionamento  da  escola  como  estabelecimento  de  ensino  de  1º  grau.  Passando 

funcionar à Rua Doutor João Marcelino, s/n, bairro Santo Antônio, situado em uma 

localidade  composta  por  famílias  de  poder  aquisitivo  heterogêneo.  Tendo  em  seu 

entorno  várias  organizações  educativas  (escolas  privadas  e  públicas,  faculdade, 

associação  de  apoio  aos  deficientes  visuais);  comerciais  (mercadinhos,  postos  de 

gasolina,  fábricas,  concessionárias);  industriais  (fábrica  de  bonés,  fardamentos); 

recreativas (SESC); residenciais (casas, apartamentos e condomínios).

 Em 21 de julho de 1997, a escola, antes conveniada à Diocese de Mossoró, 

foi  incorporada  à  rede  estadual  de  ensino  e  passou  a  nomenclatura  de  Escola 

Estadual Ambulatório Cardeal Câmara.

2. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) DAS ESCOLAS ANTÔNIO GOMES E 

CARDEAL CÂMARA

A escola  é  um espaço de convivência  e  de construção do conhecimento. 

Assim a Escola Estadual Antônio Gomes compreende que é um ambiente privilegiado 

e em condições necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem, direcionada 

por ações pedagógicas que visam o desenvolvimento de competências que favoreçam 

a  formação  de  cidadãos  críticos  e  conscientes  de  seu  papel  como  seres  sociais, 

através de uma educação de qualidade. Pensando nisso o Projeto Político Pedagógico 

da  Escola  traz  consigo  eixos  norteadores  em  que  acredita  que  a  escola  deve 

preocupar-se em dar identidade pessoal e cultural aos seus educandos, sendo sua 

missão a de oferecer condições para que o aluno desenvolva suas habilidades: na 
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dança, no teatro, na música através de projetos interdisciplinares que contribuam para 

a formação de cidadãos autônomos, conscientes, dignos e solidários, envolvendo a 

comunidade educacional,  a  fim de tornar  a escola  um lugar  de debates e diálogo 

fundamentadas na reflexão coletiva e de forma inclusiva,  garantindo direitos iguais 

para todos.

Para tanto se faz necessário destacar aqui os eixos norteadores da escola. O 

primeiro eixo: Aprender a Aprender - preocupação de despertar no aluno o desejo de 

aprender, não só português e matemática, mas também a cultura local, conhecer para 

poder  compreender  suas  raízes,  origens  e  afra  descendência.  O  segundo  eixo  é 

Aprender  a  fazer  -  a  aplicação de todos os  conhecimentos  teóricos  na prática.  O 

terceiro eixo é Aprender a Conviver - é a descoberta progressiva do outro envolvendo 

o  coletivo,  onde  a  diversidade  gera  conhecimento,  respeito  e  objetivos  passam a 

serem os mesmos. E por último e mais importante eixo norteador da escola Aprender 

a Ser - dependem dos outros três eixos, considerando que educação deve ter como 

finalidade  o  desenvolvimento  total  do  indivíduo.  Refere-se  ao  desenvolvimento 

individual, intelectual e independente, capaz de estabelecer relações interpessoais, de 

se comunicar, de intervir de forma consciente e proativa na sociedade. 

Partindo dos eixos apontados, a Escola Estadual Antônio Gomes, consciente 

do seu papel como escola, como veículo de formação social, direciona suas ações 

para  que  tais  objetivos  sejam  atingidos  fornecendo  condições  para  que  o  aluno 

aprenda a aprender, aprenda a fazer, aprenda a conviver e a ser, embasadas todas 

elas no Projeto Político Pedagógico da Escola.

 

A educação deve ser vista como um processo integral que permite às 
crianças e aos jovens aprender a pensar, raciocinar, sintetizar, serem 
responsáveis,  praticar  as  virtudes  de  solidariedade  e  de  amor  ao 
próximo. [...]  a educação desenvolva a autonomia, a criatividade, o 
espírito científico, o espírito literário e artístico. [...] que contribua na 
construção da identidade e da autoestima, que incite ao respeito dos 
direitos humanos e dos  valores éticos  e  que,  permita  desenvolver 
relações de  amizade e de  solidariedade com os  outros  (PARRAT-
DAYAN, 2008, p.104).

Dessa forma, os projetos artísticos culturais em conexão com a educação 

possibilitam as crianças e os sujeitos beneficiados com os projetos maior interação 

com o outro, praticando virtudes e criando em sua construção como seres humanos 

valores éticos e morais.

Não  obstante  no  que  se  refere  à  Escola  Estadual  Ambulatório  Cardeal 

Câmara,  recentemente  agraciada  como escola  piloto  para  o  Programa em Tempo 
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Integral7,  tem  como  Projeto  Político  Pedagógico  o  rompimento  com  o  modelo 

pedagógico  vigente,  proporcionando  condições  para  que  os  alunos  e  professores 

possam sair do espaço escolar  e criar uma ponte entre escola, educação,  cultura, 

aprendizagem a zona rural  e  comunidade.  Promovendo um verdadeiro  resgate  da 

cultura local através da dança, do teatro, da música. Tendo como meta a realização de 

pequenos  espetáculos  populares  direcionados  primordialmente  à  escola,  à 

comunidade em que ela faz parte e principalmente à zona rural em que o acesso à 

cultura local ainda é reduzido. Enxertando assim nos espaços públicos da comunidade 

e da zona rural, como as praças e locais abertos, cultura popular,  aprendizagem e 

preservação das raízes das danças locais. 

3. FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS ESCOLAS ANTÔNIO GOMES E CARDEAL 

CÂMARA

A Escola Estadual Antônio Gomes, com 119 (cento e dezenove) alunos do 1º 

ao 5º anos, mais 50 (cinquenta) da EJA; 01 (um) diretora e 01 (um) Vice-diretor; 01 

(um) Coordenadora Pedagógica (a); 01 (um) Coordenador Administrativo e Financeiro; 

01 (um) Inspetor Escolar;  01 (um) Coordenadora do Programa Mais Educação;  01 

(um) Apoio pedagógico; 02 (duas) Auxiliares de Secretaria; 02 (dois) Digitadores; 02 

(duas) Bibliotecárias; 04 (dois) Auxiliares de Serviços Gerais; 02 (duas) Auxiliares de 

Merendeira;  01  (um)  Porteiro;  02  (duas)  Professores  de  Atendimento  Educacional 

Especializado  (AEE);  02  (dois)  Professores  para  laboratório  de  informática  e  04 

(quatro) 02 (dois) Professores para atender a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

No que tange ao espaço físico, este se compõe de 05 (cinco) salas de aula, 

01  (um)  laboratório  de  informática,  (01)  uma  biblioteca,  uma  sala  de  recursos 

multifuncionais, uma cozinha, e um espaço amplo que serve de forma unificada com 

sala de professores, supervisão e coordenação pedagógica, além disso, ainda existe 

uma  secretaria  e  um  pequeno  espaço  aberto  para  a  realização  de  eventos  e 

apresentações culturais.

7 Educação integral representa a opção por um projeto educativo integrado, em 
sintonia com a vida, as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes. Um 
projeto em que crianças, adolescentes e jovens são vistos como cidadãos de direitos 
em todas as suas dimensões. Disponível em: http://educacaointegral.mec.gov.br/ 
Acesso em 04/05/2016.
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Não  obstante  a  escola  também enfrenta  diversos  problemas  relacionados 

tanto  a  evasão  escolar  como  também  a  violência  e  o  crime  que  ronda  o  bairro 

Paredões onde a escola faz parte. 

No que tange a Escola Estadual Ambulatório Cardeal Câmara, esta é formada 

por alunos do Ensino Fundamental I do 1º ao 5º ano, estando contemplados nesse 

público os portadores de necessidades especiais conforme os fins e princípios da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Sendo o quadro de alunos/as 

distribuídos em 08 (oito) turmas nos turnos matutino (de 7:00h às 11:20h) e vespertino 

(de 13:00h às 17:20h).

O  quadro  funcional  é  composto  pelo  corpo  gestor,  pela  equipe  técnico-

administrativa,  pedagógica,  conselho  fiscal  e  escolar  e  de  apoio  num  total  de  33 

funcionários/a.  Atualmente  a  escola  passou  por  algumas  mudanças  estruturais: 

incorporou ao seu quadro funcional e de clientela a Escola Estadual Jardim de Infância 

Modelo (fechada pela Secretaria de Educação em dezembro de 2012). 

4. OS PROJETOS ARTÍSTICO-CULTURAIS E VIOLÊNCIA NA ESCOLA

Os projetos artístico-culturais realizados dentro e fora da escola possibilitam 

por meio de atitudes, linguagens e vestimentas, integrar as experiências individuais e 

questões sociais como desemprego, violência, drogas, exclusão social, econômica e 

preconceitos de gênero e sexualidade. Neste sentido,  as crianças (que não obstante 

se tornarão jovens) das escolas estaduais de ensino beneficiadas com os programas 

artístico-culturais poderão refletir, talvez pela primeira vez, sobre questões importantes 

da sua comunidade e do mundo, e assim elaborarem uma reflexão crítica a respeito 

de suas próprias experiências, valores e posições. Zabalza (2000, p.24) enfatiza:

A ação do professor como modelo de atitudes faz com que o tema do 
ensino dos valores transcenda a natureza fundamentalmente técnica 
do ensino e de outros conteúdos. [...] quando um professor “vive” com 
intensidade um determinado valor, este acaba sendo transmitido com 
força aos alunos.

A violência,  atrelada ao preconceito,  a discriminação e a intolerância,  tem 

provocado barbáries na nossa atualidade, sem contar com diversos problemas tanto 

psiquiátricos,  quanto  físicos.  O  aluno  é  sujeito  da  sua  própria  formação  em  um 

complexo processo interativo em que também o professor se veja como um sujeito do 
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conhecimento. Dessa forma, cria-se uma prática que dá condições para que o aluno 

desenvolva  suas  capacidades  e  aprenda  os  conteúdos  necessários  para  construir 

instrumentos de compreensão da realidade e da participação em relações sociais, 

políticas e culturais,  diversificando e tornando cada vez mais amplas, as condições 

fundamentais  para  o  exercício  da  cidadania  na  construção  de  uma  sociedade 

democrática  e  não  excludente.  Maria  Goretti  diretora  da  escola  estadual  Antônio 

Gomes  comenta:  “A  existência  de  projetos  artísticos  culturais  têm  efeitos  bem 

positivos,  no  que  diz  respeito  aos  conhecimentos,  ensino  aprendizagem,  como  a 

interação família-escola”.

A Escola Estadual  Antônio Gomes é beneficiada com 2 (dois)  importantes 

Programas do Governo Federal: Mais Cultura nas Escolas8 e O Mais Educação9, a 

partir dos quais são realizadas ações que ajudam na formação dos sujeitos e no seu 

aprendizado. Convém ressaltar que a escola Estadual Antônio Gomes traz consigo a 

proposta de valorização da cultura local por meio dos projetos que visam promover a 

interface entre o corpo, arte e educação. Ana Sandra professora do 5º ano da escola 

Antônio Gomes afirma:

É  um  grande  desafio  realizar  estes  trabalhos  artísticos  culturais, 
principalmente  no  que  tange  a  cultura  negra,  em  especial  ao 
Maracatu, o qual temos um trabalho. Pois, como o estudo mostra as 
danças afro brasileiras ainda são muito marginalizadas, descriminada 
realizada apenas na perspectiva de práticas corporais e muito pouco 
na perspectiva  de estudos acadêmicos  de trocas  de experiências, 
produção  de  textos  ou  pesquisa  científica.  Há,  portanto,  poucas 
referências bibliográficas sobre o tema. A produção teórica sobre a 
dança,  de  um  modo  geral,  sobre  cultura,  mídia  e  educação,  foi 
extremamente relevante para a reflexão realizada neste projeto. Com 

8 Trata-se de uma ação em parceria com o Ministério da Educação, regulamentada 
por meio de resoluções publicadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE, órgão de origem dos recursos. Os projetos inscritos no Mais 
Cultura nas Escolas deverão ser uma ação conjunta entre as escolas, artistas e/ou 
entidades culturais, que elaborarão o Plano de Atividade Cultural da Escola, com o 
objetivo de aproximar práticas artísticas e culturais do fazer pedagógico das escolas. 
Acesso em 03/05/2016. Disponível em: 
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1171222/Perguntas+frequentes+Mais+Cult
ura+29122014.pdf/f38f3b1e-02e5-4e86-9831-6c304dbb50f0 

9 O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e 
regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da 
Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na 
perspectiva da Educação Integral. Acesso em 03/05/2016. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1115 
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as oficinas e culminando com apresentação no teatro, contribuiu para 
o debate do ensino da dança, não apenas das danças afro brasileiras, 
mas de todas as expressões de dança,  mostrando que há muitas 
possibilidades de se trabalhar com a dança e com o teatro e também 
de pensar sobre eles e que isso se faz necessário para melhorar a 
qualidade dos trabalhos nesta  área,  seja  na escola,  na academia, 
seja no clube ou em qualquer outro lugar onde se ensina e aprende a 
dança e o teatro. (Ana Sandra ,  em entrevista ao grupo de alunas/o  
da LEDOC- Licenciatura em Educação do Campo 29/04/2016).

As  professoras  da  escola  trabalham  na  perspectiva  de  arte  educação  e 

ensino, realizando oficinas e trocas de experiências com grupos de danças da cidade, 

quebrando paradigmas e conceitos que Ana Sandra coloca como “engessados”, ou 

seja duros que tornaram-se enraizados com o tempo.

Por outro lado, podemos observar que a comunidade em que a escola está 

inserida  tem  sofrido  muito  com  a  marginalização  dos  jovens,  com  o  conflito  de 

gangues, atrelado às drogas e aos vícios, do álcool, do cigarro entre outros. Projetos 

dessa magnitude com o programa Mais Cultura e Mais Educação sendo realizados na 

escola vem a ser um direcionamento no caminho destas crianças, um distanciamento 

das drogas, da violência, dos vícios, através da arte e da cultura. A cultura negra, em 

especial o maracatu que é realizado na escola por meio do Programa Mais Cultura, 

traduz  uma  rede  de  comunicação  intercultural,  possibilita  por  meio  de  atitudes, 

linguagens e vestimentas específicas do maracatu, integrar às experiências individuais 

e questões sociais como desemprego, violência, drogas, exclusão social, econômica e 

preconceitos de gênero e sexualidade.

Com  relação  aos  aspectos  culturais  e  Programas  existentes  na  Escola 

Estadual  Ambulatório  Cardeal  Câmara,  essa  é  uma  comunidade  que  participa  de 

forma ativa das atividades históricas culturais da cidade, contribuindo com atores para 

os espetáculos: Chuva de bala no País de Mossoró e oratório de Santa Luzia10. Desse 

modo, a diretora da escola Ivanilda Costa ressalta:

Os projetos artísticos culturais em especial os da cultura africana que 
realizamos na escola buscam garantir o exercício da cidadania e a 
igualdade racial resolvendo promover a releitura da história do mundo 
africano sua cultura e os reflexos sobre a vida dos afro-brasileiros, 
através de um modelo diferenciado de ensino – aprendizagem que 
venha favorecer  a implementação de conhecimentos dessa cultura 
com intuito de fazer acontecer às mudanças necessárias no modo de 

10 Estes são espetáculos Culturais da Cidade de Mossoró-RN, que acontecem 
durante o calendário festivo da cidade: no mês de junho, Chuva de Balas no País de 
Mossoró, no Adro da Igreja São Vicente no centro da cidade; e em dezembro, Oratório 
de Santa Luzia, no Adro da catedral de Mossoró.

79



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

agir  e  pensar  das  que  ainda  têm  preconceitos  arraigados.  Pois 
compreendemos que a cultura universal inclui feitos afros de grande 
importância,  entretanto,  estes são desconhecidos ou simplesmente 
desconsiderados pela educação brasileira. Sempre na busca por uma 
sociedade  justa,  democrática  sem  distinções  diferenças  ou 
dominação,  é  que  faremos  o  possível  para  obtermos  resultados 
eficazes  ao  executarmos  estes  projetos.  (Ivanilda  Costa,  em 
entrevista  ao  grupo  de  alunas/o  da  LEDOC-  Licenciatura  em  
Educação do Campo 09/05/2016).

Segundo Ivanilda Costa a escola dispõe  também de grupos carnavalescos 

tradicionais,  grupos  de  quadrilhas  juninas  e  danças  folclóricas.  Há,  portanto,  uma 

grande diversidade cultural que traz lazer e entretenimento para a comunidade. Cabe 

frisar que a escola conta apenas com o Programa Mais Educação, o qual é “carro 

chefe”  das  ações  culturais  da  escola,  sendo  por  meio  deste  realizado  eventos  e 

apresentações. Maria do Socorro, professora do 4º ano relata a importância e como é 

trabalhado os projetos direcionados a cultura afro na escola:

Introduzir  nos  conteúdos  curriculares  a  cultura  afro-brasileira 
proporciona  assim  aos  docentes  e  discentes  a  oportunidade  de 
apropriar-se  de  novos  saberes.  Oferecendo  condições  ao  Afro-
brasileiro  de  promover  a  cidadania  e  igualdade  racial.  Neles 
identificamos tempo e espaço da origem dos grupos africanos que 
vieram  para  o  Brasil.  Discutimos  o  tráfico  humano  buscando 
identificar  quem se  favorecia  com essa atividade,  reconhecendo o 
Brasil como um dos maiores importadores de escravos negros. Quais 
as contribuições da cultura africana para com a nossa cultura e por 
fim  descartamos  personalidades  negros(a)  que  deixaram  sua 
contribuição nos diversos setores da sociedade. (Maria do Socorro,  
em  entrevista  ao  grupo  de  alunas/o  da  LEDOC-  Licenciatura  em  
Educação do Campo 09/05/2016).

Neste  contexto,  a  escola  trabalha  com  oficinas  de  dança  durante  todo  o 

período do projeto.  Atividades e oficinas com diferentes fontes de informações em 

livros,  jornais,  revistas,  filmes,  fotos,  visitas,  passeios  confrontando  os  dados  e 

abordagens,  bem como a  coleta  de  informações  sobre  os  grupos  existentes,  sua 

origem e nascimento.

No  que  diz  respeito  aos  dados  coletados  na  pesquisa,  em  relação  à 

existência de projetos artístico-culturais nas escolas pesquisadas, pode-se perceber 

que:  85% dos  alunos  da  Escola  Estadual  Antônio  Gomes,  conhecem  os  projetos 

artístico-culturais  que  existem  na  escola.  Que  apenas  55%  participam,  35%  de 

todos/as alunos/as pesquisados/as acreditam que através dos projetos há mudanças 

significativas  em suas vidas,  40% não participam de projetos  e 5% não quiseram 

opinar.
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Nas falas de Wesley 9 (nove) anos, aluno da escola Antônio Gomes, 5º ano, 

podemos perceber o seu ponto de vista sobre os programas:

O programa estimula muito a fazer tudo na vida,  principalmente a 
dançar, a fazer arte, a estar alegre. O Mais Cultura agente aprende a 
dançar o Maracatu e com o mais Educação aprendemos percussão e 
letramento.  É  muito  bom.  (Wesley  em  entrevista  a  alunas/o  do  
LEDOC- Licenciatura em Educação do Campo)

No que  tange  a  Escola  Estadual  Ambulatório  Cardeal  Câmara  o  alunado 

respondeu da seguinte forma:  91%  conhecem os programas existentes na escola, 

70%  participam,  30%  não  participam,  65%  de  todos  alunos/as  pesquisados/as 

acreditam que há mudanças significativas em suas vidas depois da participação nos 

programas, 7% não quiseram opinar.

Quando foram indagados sobre o que acham da violência na escola, alguns 

alunos  responderam  aos  questionários  de  forma  a  ficar  claro  que  são  contra  a 

violência, como afirma Maria Edilma 10 (dez) anos:

Acho a violência ruim, porque as pessoas ficam inseguras. Eu sou 
contra, pois faço parte do PROERD, um policial vem toda terça nos 
falar sobre este tema. Mas na escola a violência está demais, tem 
que parar,  é  perigosa  e ameaça nossas  vidas. (Ednilma aluna do 
Cardeal Câmara, em entrevista a alunas/o do LEDOC- Licenciatura  
em Educação do Campo)

Como foi  visto,  é  pertinente dizer  que os  programas e  projetos artísticos- 

culturais tem sido ferramentas tanto para a formação e aprendizagem como também 

para o combate a violência.  Ampliando os conhecimentos criando uma nova visão 

sobre a cultura, local, regional e afrodescendente, quebrando os mitos e os dogmas 

nela  existentes,  contribuindo  para  que  possa  de  maneira  significativa  criar  um 

pensamento crítico sobre arte-educação.  Assim possam desencadear na vida de cada 

individuo  que  participa  direta  ou  indiretamente,  um  despertar  para  a  africanidade 

brasileira em manifestações na arte, esporte, língua, religião, e principalmente a dança 

local, no caso o Maracatu, que é trabalhado na escola estadual Antônio Gomes, como 

elementos de formação da cidadania. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Abraçar a ideia de uma escola de qualidade significa percebê-la como um 

conjunto  organizado  de  partes  interdependentes  que  se  relacionam  em  busca  de 

objetivos  comuns,  onde  cada  responsável  pelo  processo  ensino-aprendizagem 

desenvolva suas ações tendo como meta o ideal que se deseja alcançar, ou seja, o 

sucesso educacional. Para tanto, faz-se necessários que a gestão adote uma política 

de  monitoramento  constante  de  cada  componente  do  currículo,  pessoal,  material 

escolar e didático, adote programas e projetos culturais, pois os bons resultados virão 

de  acordo  com  a  atuação  dos  recursos  físicos  e  pessoais,  à  medida  que  for 

aprimorando seus componentes,  garantido uma atuação dinâmica com realizações 

eficientes, e efetivos, assegurando a equidade, a excelência e a ética. 

Para isso é fundamental um planejamento baseado na realidade da clientela, 

nas  suas  necessidades,  seguindo  estratégias  metodológicas,  práticas  culturais  no 

combate a violência infanto-juvenil, um processo avaliativo constante, com atividades 

que contribuam para superar as dificuldades de aprendizagem de alunos e alunas e 

garantam o seu desenvolvimento  pleno.  Por  isso,  a organização das atividades,  o 

compromisso  e  a  competência  da  equipe  e  da  gestão  democrática,  garantindo  o 

controle das ações desenvolvidas propiciará a concretização dos seus objetivos, isto 

é, o sucesso do ensino-aprendizagem. 

Partindo das experiências analisadas nas escolas pesquisadas em Mossoró 

(Antônio  Gomes  e  Ambulatório  Cardeal  Câmara),  pode-se  perceber  como,  o 

aprendizado através dos projetos culturais que são implementados nessas escolas, 

tem  contribuído  para  formação  do  alunado  enquanto  sujeitos  pensantes  sobre  a 

realidade na qual se inserem, dentro e fora da escola.
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A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE SURDA: descobertas de si e do outro

Mifra Angélica Chaves da Costa
mifraangelica@hotmail.com

RESUMO

Comungando com as discussões teóricas das lutas dos povos surdos ao longo da 
História,  averiguamos  que  várias  conquistas  foram  efetivadas.  Nessa  perspectiva 
investigativa, este escrito tem como objetivo saber quais elementos são determinantes 
para a construção da identidade surda.  É pertinente sabermos o que é identidade 
surda? Quais elementos são imprescindíveis para a construção da identidade? Quais 
anseios e conquistas dos povos surdos? A pesquisa é de cunho qualitativo e se ancora 
em entrevistas  que  serão realizadas com dois  sujeitos  surdos.   Questionário  com 
perguntas abertas, em que serão analisadas a história de vida de cada surdo, a fim de 
ser  realçado a sua unicidade e singularidade da construção das suas identidades. 
Serão percebidas através do diálogo com as mãos as narrativas de surdos, os quais 
vão narrar  como foi  à história de construção da identidade do surdo e dizer quais 
elementos são determinantes na formação identitária dos sujeitos surdos. Embasamos 
o nosso estudo em: Perlin (2005); Sá (2010); Skliar (2005); Strobel (2009);  Veloso e 
Maia  (2009).  Espera-se com essa pesquisa que todos os  sujeitos  sociais  possam 
respeitar e valorizar os surdos, a sua identidade, a cultura, a língua e a associação de 
surdos. Contribuir para dissipar e fortalecer a cultura surda no nosso país.  

PALAVRAS-CHAVE: formação. identidade. surdos.

1. INTRODUÇÃO

É perceptível a luta constante de décadas dos povos surdos para terem sua 

cultura,  língua,  comunidade  e  identidade  reconhecidas  pela  sociedade.  Nessa 

perspectiva,  essa  pesquisa  nasce  do  desejo  de  saber  quais  elementos  são 

determinantes para a construção dessa identidade surda? Pretendemos conhecer os 

fatores  primordiais  que  auxiliam  ao  surdo  a  tecer  a  sua  identidade  e 

consequentemente ser um militante e lutar junto ao grupo pelos seus direitos. 

A motivação inicial de estudar sobre esse tema “Identidade Surda” partiu do 

contato frequente que tenho com surdos, desde quando em 2008, ingressei no Curso 

de Pedagogia, Campus Central, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), em Mossoró/RN e tive o privilégio de ter um colega surdo. Essa aproximação 

diária  durante quatro anos do curso com o colega surdo me possibilitou inúmeros 

questionamentos e também desejos de buscar o caminho da pesquisa para encontrar 

as respostas. 
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Nesse processo de aprendizagem cursei Cursos Básicos de Língua Brasileira 

de Sinais I e II, pelo Departamento de Apoio à Inclusão1 (DAIN/UERN). Participei de 

eventos,  iniciação  científica  cuja  temática  era  inclusão.  Curso  de  Intérprete  de 

LIBRAS. Enfim, trilhei todo o curso de graduação refletindo e discutindo a educação 

inclusiva, a educação de surdos, cultura, alteridade.

Tudo  isso  foi  muito  edificante  para  mim,  contribuindo  bastante  para  minha 

identidade pessoal  e  profissional.  Então,  atualmente  essa discussão da identidade 

surda ainda é bastante forte, por isso pretendo aquecer o debate com esse trabalho de 

conclusão da Pós-graduação em LIBRAS. 

É  interessante  conhecer  o  sujeito  surdo,  a  partir  da  sua  história  de  vida, 

elementos  edificantes  que  marcaram  a  sua  vida  e,  portanto,  contribuíram  para  a 

formação da sua identidade, ao invés de vermos o surdo com o olhar de discriminação 

que reforça a exclusão, a deficiência auditiva, o vê como um ser incapaz de aprender. 

Desejamos saber quais elementos são esses? O contato com a família surda 

e/ou ouvinte, a igreja, a escola, a associação de surdos, o centro de apoio aos surdos, 

enfim saber quais foram os sujeitos e os espaços que auxiliaram e ainda ajudam os 

surdos na construção da sua identidade. Conhecer o tipo de identidade dos surdos 

também é desejo dessa pesquisa.

 Para  embasamos  o  nosso  estudo  buscamos  o  aporte  teórico  em:  Perlin 

(2005); Sá (2010); Skliar (2005); Strobel (2009); Veloso e Maia (2009). A metodologia 

utilizada  será  a  qualitativa,  com  questionário  de  perguntas  abertas  e  serão 

entrevistados dois surdos de Mossoró/RN. Serão levantadas questões sobre a história 

de vida: saber deles quais são os elementos determinantes para a construção da sua 

identidade; se nesse caminhar houve descobertas de si  e dos outros; qual tipo de 

identidade eles se enquadram; se a identidade deles está em formação constante; 

quais avanços precisam acontecer na cultura surda.

Desse modo, almejamos travar uma reflexão e discussão sobre a identidade 

surda  e  possibilitar  um  repensar  sobre  a  nossa  maneira  de  enxergar  o  surdo,  a 

adentrar  na cultura dele,  buscar  aprender  LIBRAS,  conhecer,  respeitar,  lutar  pelos 

direitos dos surdos e rever as nossas práticas pedagógicas quando temos um surdo 

em sala de aula. 

2. DESVELANDO ALGUNS FATOS HISTÓRICOS VIVENCIADOS PELOS POVOS 
SURDOS

1 Atualmente é a Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas- DAIN.
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Durante muitos séculos vários fatos históricos vividos pelas pessoas surdas 

foram silenciados, sufocados, escondidos, mas esses momentos importantes precisam 

ser  desvelados,  pois  foram  fundamentais  para  fortalecer  a  luta  dos  surdos  pelo 

reconhecimento  de  si  enquanto  pessoa  Surda,  da  sua  cultura,  sua  língua  e 

comunidade. 

De acordo com os estudos de Strobel  (2009)  foram apontados como fatos 

relevantes para o trilhar de luta e resistência dos povos surdos, quando em Roma, as 

pessoas surdas eram castigadas por pensarem que eram seres enfeitiçados, do mal. 

Portanto, jogavam as pessoas com surdez no Rio Tiger.

Segundo  Veloso  e  Maia  Filho  (2010,  p.  27)  “na  Grécia  os  surdos  eram 

considerados incapazes para o raciocínio, insensíveis e um incômodo para sociedade, 

por isto eram condenados à morte”.

No  Egito  e  na  Pérsia,  os  surdos  eram considerados  pessoas  privilegiadas, 

eram vistos como um deus, por isso recebiam respeito e admiração de todos. Nesse 

tempo, foi um pouco diferente das outras civilizações, pois não houve castigos, mortes 

e nem discriminação.

Na Idade Média, os surdos eram arremessados em fogueiras. Eram proibidos 

de receberem herança, votar, receber comunhão e ainda de casar.

Na  Idade  Moderna,  foram  iniciadas  algumas  pequenas  pesquisas,  estudos 

sobre  a  língua de sinais,  a  oralização,  a  educação de  surdos,  enfim,  iniciou-se a 

desconstruir a ideia de que surdo não aprende e esse é inserido em escolas, mas em 

contrapartida há vários questionamentos sobre qual método de ensino seria o mais 

adequado: linguagem de sinais, oralização, leitura labial.

Um dos estudiosos foi Girolamo Cardano (1501- 1576), médico e filósofo que 

iniciou o seu trabalho com surdos, ensinando-lhes a língua de sinais e a escrita. Assim 

também ficou conhecido o monge Ponce de Leon (1510-1584), na Espanha, por ter 

idealizado a primeira escola de surdos. Na Espanha, Juan Pablo Bonet (1579-1623), o 

qual ensinava surdos, utilizando o método dos sinais, fala e alfabeto (datilologia).

Na França, Jacob Rodrigues Pereire (1715-1780) foi o primeiro professor de 

surdos. Em Paris, o Abade Charles Michel de L’Epée (1712-1789) comunicava-se com 

os surdos mais humildes, realizou inúmeros estudos sobre a língua de sinais. Fundou 

a primeira Escola Pública para os surdos.

Já na Idade Contemporânea, em 1855, no Período Imperial, chega ao Brasil, 

através de ordens do imperador Dom Pedro II, Eduardo Huet, um professor surdo de 

Paris para ensinar os surdos brasileiros. Em 1857, foi criada a primeira escola para 

surdos,  no  Rio  de  Janeiro,  denominada  de  “Imperial  Instituto  dos  Surdos-Mudos”, 

atualmente, é o Instituto Nacional de Educação de Surdos- INES.
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Em  1864,  foi  fundada  a  primeira  Universidade  Nacional  para  Surdos  nos 

Estados Unidos. No período de 06 a 11 de setembro de 1880 aconteceu o Congresso 

Internacional de Surdo-Mudez, na Itália em Milão. Evento que determinou a proibição 

do uso da língua de sinais e a utilização oficial da oralização pelos surdos. O objetivo 

era fazer as pessoas com surdez falarem. Eles concebiam que falar seria a melhor 

solução  para  “curar”  a  surdez  e  que  a  linguagem  de  sinais  só  atrapalharia  esse 

processo.

Após essa decisão do Congresso de Milão ter sido um retrocesso na história 

dos povos surdos,  já  que duraram cem anos,  isso serviu para as pessoas surdas 

alimentarem o desejo de estar junto com seus pares e disseminar a língua de sinais 

pelo  mundo.  Strobel  (2009,  p.37)  comenta  que  “ali  começou  uma longa  e  sofrida 

batalha do povo surdo para defender o seu direito linguístico cultural, as associações 

dos surdos se uniram mais, os povos surdos que lutam para evitar a extinção das suas 

línguas de sinais”.

No ano de 1987, foi criada a Fundação Nacional de Educação e Integração de 

Surdos, no Rio de Janeiro. Em 1997, outro fato interessante aconteceu, à criação e 

uso de legendas nos programas de televisão, através da tecla “closed caption”. No 

início  de  2006  foram  abertos  em  nove  pólos  espalhados  pelo  Brasil  o  Curso  de 

LETRAS-LIBRAS.

3. A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE SURDA: EU E OS OUTROS

É desejo fundante saber como a identidade surda é tecida. Será se existem 

fatores impedidores e facilitadores para a construção dessa identidade? Quais tipos de 

identidade existem? A identidade é algo estático ou algo mutável, inacabado? 

A identidade é construída a partir de como “eu” me constitui enquanto pessoa, 

ser de valores éticos, experiências exitosas ou não, pessoas, lugares, como também 

da maneira que a sociedade, ou seja, os outros me veem. É assim que cada um se 

forma e aos poucos se ressignifica. Então, todos esses fatores interferem e deixam 

marcas na vida do sujeito. 

Antes  de  encontrarmos  essas  respostas  é  prudente,  refletirmos  sobre  o 

conceito de identidade. Para Sá (2010, p. 309), uma pesquisadora nos estudos sobre 

surdos, ela define identidade como:

Uma construção inacabada, que está ligada a estruturas discursivas e 
a sistemas de representação; por isso, o que se diz dos surdos, e 
para os surdos, contribui para a formação de sua (s) identidade(s). 
Também por isso se diz que a identidade tem estreita ligação com as 
relações de poder, pois a sociedade traça políticas de identidade. 
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Compreendemos  identidade  como  uma  formação  contínua,  ela  não  é 

estanque. Todos os dias o surdo está lapidando a sua identidade. A autora revela que 

a visão da sociedade sobre o surdo influencia direta ou indiretamente na vida dele. 

Por  isso  é  pertinente  uma  identidade  sólida  do  surdo  para  ele  ter  uma 

representação, uma participação ativa na sociedade. A identidade deve ser política, a 

fim dos surdos lutarem pela efetivação dos seus direitos.

A identidade surda é diversa, plural, dinâmica. Cada surdo a seu jeito constrói 

a sua. Para isso, Perlin (2005) classifica as identidades surdas em cinco tipos: surda, 

híbrida, flutuante, transição, incompleta. 

A identidade surda em que os surdos utilizam comunicação visual, LIBRAS, 

os surdos se encontram e estão organizados em movimentos sociais. Essa identidade 

surda é política.  

A identidade híbrida como o próprio nome denuncia é formada por ouvintes 

que por algum motivo tornaram-se surdos. Então, esse ouvinte ele tem que se adaptar 

a uma nova realidade. Adentrar na cultura surda, conhecê-la. Há uma mistura entre a 

cultura ouvinte a priori e a posteriori no mundo surdo.

A flutuante é constituída por surdos que assim não se consideram. Eles vivem 

sob  a  determinação  dos  ouvintes.  Esses  surdos  desejam  falar  e  ouvir,  almejam 

conviver apenas com os ouvintes. É flutuante, porque esse surdo não consegue nem 

ser ouvinte e surdo, transita entre uma cultura e outra.

A identidade de transição acontece com surdos filhos de ouvintes. Eles estão 

nesse movimento de mudança da cultura ouvinte (dos pais) para a sua cultura surda 

(de origem). Requer uma reconstrução da identidade. Ser sujeito da própria história. 

A incompleta é quando o  surdo tem vergonha de possuir  uma deficiência 

auditiva.  Ele  não  se  aceita  assim.  Não  deseja  ir  ao  encontro  de  outros  surdos, 

preferem esconder a sua identidade surda. Eles querem ser semelhantes aos ouvintes 

para não serem ridicularizados por esse grupo dominante e controlador.

Mesmo  com  esses  tipos  de  identidades  sabemos  que  elas  não  são 

estanques, prontas, acabadas, mas o surdo ao longo do tempo vai moldando a sua 

própria identidade. As identidades são múltiplas, coloridas, diferentes.

Quando indagado os dois surdos, Bráulio2 e Renata, participantes da nossa 

pesquisa sobre o conceito de identidade surda, ambos responderam:

2 Os nomes dos sujeitos participantes da pesquisa são fictícios para preservar a 
identidade deles. A escolha dos nomes foi realizada pelos próprios sujeitos de forma 
livre.
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Em minha opinião são os costumes praticados por eles perante a 
sociedade.  Identidade  surda  são  as  conquistas  que  eles  vêm 
conseguindo durante o tempo. Essa identidade está em processo, 
pode  ser  elaborada  e  reelaborada  conforme  a  sociedade  for 
reconhecendo que a pessoa surda tem uma linguagem própria de se 
comunicar, portanto necessidades diferentes. (Renata)

A identidade  envolve  o  processo  de  conhecimento  do  eu  como 
pessoa e o que nos envolve na sociedade diante de nós surdos, 
como  reconhecimento  do  nosso  papel  a  desenvolver  com 
integridade  por  meio  de  relações  sociais  na  comunidade  surda. 
(Bráulio)

Percebemos nas falas dos surdos que a construção da identidade depende 

tanto da maneira como o surdo se vê e considera-se Surdo, isso fica claro quando 

Bráulio  afirma  “a identidade  envolve  o  processo  de  conhecimento  do  eu  como 

pessoa” bem como o modo como a sociedade os vê, quando Renata aponta que 

“essa identidade está em processo, pode ser elaborada e reelaborada conforme a 

sociedade for reconhecendo que a pessoa surda (...)”. Ambos também consideram a 

identidade como algo “em processo” e não como um fenômeno pronto e acabado.   
Quando questionado se eles se consideram surdos atuantes na sociedade 

eles afirmaram que: 

Sim,  lei  nº  10.436/2002  foi  de  ajuda  por  abrir  as  portas  para 
sociedade por assim dizer. Tenho a liberdade para trabalhar naquilo 
que  gosto  de  fazer  em  interação  com  a  sociedade.  Também 
oportunidade  em  cursar  na  faculdade  e  seguir  novos  caminhos. 
(Renata)

Considero-me surdo atuante, porque me identifico como ser humano 
semelhante ao mundo ouvinte e que marca a própria cultura. Levo 
uma vida normal, trabalho, estudo e busco na vida cotidiana inserir 
outros que são surdos assim como eu buscar espaço para ter uma 
vida digna e plena. (Bráulio)

Compreendemos nesses argumentos que tanto Bráulio  como Renata são 

surdos  atuantes  na  sociedade.  Eles  já  conquistaram  uma  certa  autonomia  e 

independência tão desejada por Sassaki (1997) quando ele afirmava que deveria ser 

investido na inclusão social  na perspectiva  das pessoas com deficiência obterem 

independência, autonomia e empoderamento. Podemos então, constatar que esses 

surdos da pesquisa galgaram por isso e hoje alcançaram. A sociedade atualmente 

não enxergam os surdos como antes como “coitadinhos”, “doentes”, “mudinhos”, mas 

sim como Surdos que ingressaram em cursos de graduação e pós-graduação de 

universidades  públicas  e  atualmente  conquistaram  seus  trabalhos  em  concursos 

públicos. 
É pertinente  destacar  a  palavra  “liberdade”  citada por  Renata,  pois  esse 
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termo esclarece toda essa situação contemporânea, ou seja, os surdos foram libertos 

das  amarras  dos  “fundos  das  redes”  nos  quartinhos  isolados,  da  sociedade 

excludente e está conquistando seu espaço na sociedade. Desfrutando de uma vida 

natural como as outras pessoas sem deficiência. A aceitação de si enquanto Surdo e 

a luta pelos seus direitos são fundamentais para almejar e conseguir a liberdade, 

autonomia e independência.  
Bráulio deixa evidente na sua fala “busco na vida cotidiana inserir outros que 

são surdos assim como eu buscar espaço para ter uma vida digna e plena” que essa 

luta não é isolada, mas conjunta.  Uma luta em prol  do outro,  pois a comunidade 

surda se fortalece quando um se doa e é solidário à luta do outro que, de repente, é 

uma luta sua também.  
O desabrochar do “eu” acontece quando essa identidade é construída pelo 

próprio sujeito surdo, a partir da sua própria aceitação, bem como a ajuda do “outro”, 

ou seja, a sociedade e seus pares da luta pelos ideais da cultura surda. Por fim, essa 

identidade é individual e coletiva ao mesmo tempo.
A nossa identidade desde a nossa mais tenra infância até a terceira idade 

sofre  influências  positivas  e  negativas  da  sociedade.  Vários  fatos,  momentos, 

experiências  marcaram e marcam nossa vida fazendo nossa história  de vida ser 

semeada  por  espinhos  e  flores,  os  quais  trazem  consequências  boas  ou  ruins 

interferindo  direta  ou  indiretamente  na  constituição  de  nós  enquanto  sujeitos  e 

comprometendo a nossa atuação na sociedade.

Quando questionado quais elementos foram e/ou são determinantes para a 

construção da sua identidade surda, os dois surdos assim responderam:

 A construção  de  minha  identidade  surda  foi  possível  a  partir  de 
quando a família aceitou a minha surdez na fase de adolescência, e 
isto me fez conhecer a mim mesma com profundidade, afastando 
meus medos e acreditar no meu potencial de praticar os maiores 
desafios na vida cotidiana. O mais importante para mim foi o amor 
da minha mãe, que me apoiou e motivou em todos os momentos na 
construção  de  minha  identidade  surda  e  de  me  tornar  uma 
vencedora na vida. (Renata)

Sim, foi esse conjunto de elementos que tem feito a diferença na 
minha  vida,  a  família,  considero  o  meu  maior  alicerce,  pois  me 
conduziram a encorajar para enfrentar a sociedade que na maioria 
das  vezes  criava  obstáculo  para  eu  crescer  como indivíduo  com 
dignidade e direito; a igreja considero em qualquer lugar, pois ainda 
acho  muito  distante  para  os  surdos,  mas  acredito  no  Deus 
onipotente e misericordioso, e as associações considerado o lado 
bom para o bem estar, pois nelas podemos solicitar o que estamos 
necessitando  para  uma  interação  maior;  já  a  escola,  essa  é 
imprescindível para o conhecimento humano, embora que ainda não 
seja  a  escola  ideal,  especialmente,  para  os  surdos,  mas aprendi 
muito. Aproveitei cada dia vivido e vivenciado nela, pois hoje com 
graduação,  especialização, mestrado.  Ainda busco me aprofundar 
nos estudos e a cada dia vejo o quanto é importante sempre se 
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reciclar.  Hoje  estou  fazendo  outra  graduação  e  foram tudo  isso. 
Tenho real  certeza que revelaram a minha verdadeira identidade. 
(Bráulio)

Os  surdos  deixam  claro  que  a  família  foi  primordial  para  dar  início  à 

construção da identidade surda. O primeiro passo foi dado quando a família aceitou a 

deficiência auditiva do (a) filho (a), pois a partir daí a criança se percebeu como um 

sujeito livre e seguro para lutar pelos desafios que a sociedade impõe. A criança 

acreditou em si mesma, se viu como um ser de potencialidades e habilidades. A vida 

os transformou em pessoas lutadoras e vencedoras.  

De acordo com os tipos de identidades organizados por Gladis Perlin (1998), 

cada sujeito da pesquisa se identificou com a:

Identidade Política: trata-se de uma identidade fortemente marcada 
pela política Surda. São mais presentes em Surdos que pertencem à 
comunidade  Surda  e  apresentam  características  culturais.  Minha 
identidade surda aprofundar e aceito a língua de sinais como minha 
primeira língua. (Renata)

Meu ponto de vista, eu pertenço à identidade de transição, porque 
antes de me comunicar  LIBRAS,  minha maior  parte  vivida foi  ao 
mundo ouvinte em que minha comunicação era através de leitura 
labial e gesto, aos 11 anos, descobri o mundo surdo, onde tenho 
contato  com  vários  amigos  surdos  com  a  comunidade  surda, 
considero um atraso no meu desenvolvimento como surdo, quando 
comecei  a  participar  da  comunidade  surda  descobri  que  era  o 
mundo mágico ser  surdo,  salientando que continuo adaptando as 
duas comunidades já que é questão de uma necessidade para que 
eu  possa  viver  e  ser  feliz,  mas minha  língua  é  de  comunicação 
visual, como a LIBRAS.(Bráulio)

Observamos que os dois surdos têm um percurso de vida diferente, pois uma 

logo  se  assume  surda  e  a  família  aceita.  O  outro  passa  pelo  processo  de 

aprendizagem  da  leitura  labial,  contato  muito  próximo  com  os  ouvintes  e  se 

comunicava através de gestos. Isso tudo resultou num contato tardio com a cultura 

surda.  Entretanto,  ambos se consideram surdos,  pois  lutam pelos seus direitos e 

necessidades.  São  usuários,  defensores  e  propagadores  da  Língua  Brasileira  de 

Sinais,  usam o atendimento do intérprete de LIBRAS e gostam de socializar seus 

saberes com seus pares (sujeitos surdos).

Devemos esclarecer que mesmo a família sendo a base outros elementos 

foram determinantes para a construção dessa identidade com a convivência com: os 

colegas  e  professores  na  escola,  atendimentos  especializados  (APAE,  CAS), 

participação na associação de surdos(ASMO). Mas claro, tudo isso só foi possível 

pelo acompanhamento dado pela família. Até culminar no encontro com si mesmo, 

com as outras pessoas surdas, o despertar para a comunicação em LIBRAS e a 
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posição política de estar à frente dos ideais dos surdos.
Sabemos que somos seres inacabados, incompletos como nos afirmou Freire 

(1998) e é pertinente termos consciência dessa incompletude. Então, a cada dia temos 

o desafio de sermos sujeitos melhores, mais livres da discriminação, mais próximos da 

diversidade, sermos agentes da solidariedade e respeito ao outro. Assim, podemos 

evidenciar que a nossa identidade está em constante formação. Quando indagado isso 

aos surdos, eles afirmaram que:

A identidade  profissional  docente se constitui  como uma interação 
entre  a  pessoa  e  suas  experiências  individuais  e  profissionais. A 
sociedade,  o  mundo  evoluiu, está  em  constante transformação, 
assim também. (Renata)

Felizmente está sempre em processo, foi através dos estudos onde a 
maior parte do que aprendi foi com ouvintes, estes me possibilitaram 
que eu aprendesse como os demais que estariam em sala de aula, eu 
sempre curioso me esforçava para aprender,  pois  era  o que tinha 
para mim naquele momento, e aproveitei tudo sem deixar nada pra 
depois.  Hoje faço faculdade, onde têm professores surdos, o que me 
intrigo  é  a  mesma  identidade  que  faz  minha  formação  de  hoje, 
tornando a caminhada acadêmica mais facilitada. (Bráulio)

Fica nítido que ambas identidades estão em construção, sendo lapidadas ao 

longo do tempo. A metamorfose de si acontece dia a dia. Não é algo pronto, acabado, 

fechado, mas um desafio diário de encontro com si e com o outro que também faz 

parte de si. Como nos ensinou Vygotsky (1996), Paulo Freire (1998) os sujeitos se 

formam  nas  suas  relações  com  o  meio.  Daí  a  importância  das  relações  sociais. 

Ninguém vive no mundo isolado. Estamos na vida de várias pessoas e essas na nossa 

vida.
Para concluir  foi  perguntado quais  avanços precisam acontecer  na cultura 

surda. Os sujeitos surdos afirmaram:

Reconhecê-la  como  cultura,  precisa  proporcionar  meios  para  que 
seus educandos surdos não sejam vistos apenas como o deficiente 
auditivo,  mas  como  alguém  que  possui  uma  identidade  cultural 
própria, significativa com características próprias. É preciso recursos 
linguísticos  para  que  o  surdo  possa  se  desenvolver  de  forma 
autônoma, preparando-o para enfrentar desafios, não o vendo sob o 
ângulo da surdez, mas da diferença. (Renata)

Tendo em vista, a comunidade surda desenvolve-se a cultura surda 
que compartilhou seus avanços, foram:
Uso de LIBRAS
Intérpretes de língua de sinais em vários lugares
Tecnologia adaptada aos surdos
Associação de surdos
Curso de Letras LIBRAS
Educação Bilíngue para surdos (ainda em processo). (Bráulio)
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Percebemos  que  Bráulio  apontou  o  que  já  vem sendo  desenvolvido  para 

possibilitar  a  autonomia  e  independência  dos surdos,  como por  exemplo:  “uso  de 

LIBRAS, intérpretes de língua de sinais em vários lugares, Tecnologia adaptada aos 

surdos,  Associação de surdos,  Curso de Letras LIBRAS e Educação Bilíngue para 

surdos (ainda em processo)”. Então tudo isso foi conquistado, mas precisam os surdos 

estar atentos para verificar se de fato a lei está sendo cumprida. 

Já Renata destaca de fato algumas situações que merecem mais atenção dos 

surdos e da sociedade de modo geral, que é o respeito e valorização da cultura surda, 

LIBRAS e minimização do preconceito. Olhar o surdo como um ser de possibilidades.

Compreendemos que a identidade é construída paulatinamente e surdos e 

ouvintes  devem lutar  pela  causa  de  todos(as)  respeitarem a  comunidade  surda  e 

garantir os seus direitos. Que possamos ser agentes de luta e de difusão de LIBRAS, 

da aceitação do surdo e respeito ao nosso próximo. Assim aperfeiçoamos a nossa 

identidade  e  valorizamos  a  identidade  do  outro.  Todos  nós  construímos  e 

reconstruímos a nossa identidade, basta estarmos abertos para o outro e para novas 

aprendizagens.

 4. CONSIDERAÇÕES

Constatamos que essa pesquisa atingiu o seu objetivo que era de saber quais 

elementos são determinantes para a construção da identidade surda. Conseguimos 

observar  nas  falas  dos  sujeitos  da  pesquisa  que  a  identidade  é  construída  pela 

maneira  como  ele  mesmo se  enxerga  e  como  o  outro  o  compreende,  valoriza  e 

respeita.  A identidade  está  em  constantes  mutações  e  sofre  influências  direta  ou 

indiretamente da sociedade.

Analisamos que a identidade surda foi e é fortalecida pelo apoio da família, 

escola, igreja, associações. Então, compreendemos que vários fatores contribuíram 

positivamente para a construção e crescimento da identidade dos surdos pesquisados. 

Não há construção da identidade isolada, mas aquecida por pessoas e pela sua força, 

ideais e concepção política.

 O surdo que assume uma postura política busca lutar pelos direitos da sua 

comunidade.  Garante seus direitos de:  prioridade nos lugares  públicos  e  privados, 

respeito a LIBRAS, atendimento de um intérprete de LIBRAS, participa do sistema de 

cotas nos concursos... O surdo deve ser um sujeito ativo na sociedade.

O surdo deve construir sua identidade de forma individual e coletiva. Ele deve ir 

rumo a uma identidade ativa, autônoma, independente. O surdo precisa ser um agente 
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de  transformação  e  formar  cada  vez  mais  lideranças.  Ser  referência  para  muitos 

outros  jovens  surdos.  Mudar  a  sua  vida  de  exclusão  e  segregação  nos  espaços 

sociais. 

A luta por espaço dos povos surdos na sociedade deve ser diária e realizada 

por  todos  os  sujeitos  envolvidos:  família,  amigos,  professores,  educadores,  enfim 

todos e todas preocupados(as) com a inclusão. O respeito à cultura surda deve ser 

cultivado desde criança.  A aprendizagem de LIBRAS pode ser feita por todos nós, 

desde que assim desejemos. 

Devemos  ajudar  a  dissipar  a  LIBRAS,  conquistar  vagas  nas  escolas, 

universidades, vagas no mercado de trabalho, a escola bilíngue como desejo e direito 

dos  sujeitos  surdos,  ou  seja,  lutar  por  todas  as  maneiras  que  contribua  para  a 

formação identitária e política do surdo.
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RESUMO: 
Este estudo emerge a partir da vivência como professora em uma escola particular de 
Mossoró/RN e o foco desse trabalho é tratar da formação recebida durante o curso de 
pedagogia frente à preparação para promover a inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais (NEE). O objetivo do estudo é identificar as inquietações dos 
professores  polivalentes  sobre  a  didática  usada  com  crianças  com  necessidades 
especiais  de  uma  escola  particular  de  Mossoró  –  RN.  Para  tratar  da  temática 
recorreremos  aos  estudos  de:  VITALIANO,  (2007);  RODRIGUES,  (2006);  BRASIL 
(2015) entre outros que discutem a temática. Os participantes da pesquisa foram 3 
professores formados em Pedagogia entre os anos de 2012 e 2015. Os critérios para 
esses participantes da pesquisa foi os que se formaram nos últimos 3 anos e cuja 
formação inicial  para trabalhar com crianças com deficiência na educação infantil  e 
anos  iniciais  do ensino  fundamental.  O propósito  em identificar  se  essa formação 
inicial  vem  contribuindo  ou  não  em  relação  à  preparação  dos  profissionais  da 
educação infantil é fundamental para promover a inclusão de alunos com NEE. Para a 
produção dos dados aplicou-se um questionário com perguntas abertas e fechadas 
referente à formação inicial para trabalhar com alunos com NEE, suas inquietações e 
necessidades frente ao assunto inclusão. Os dados obtidos foram selecionados em 
categorias de análise. Diante disso, o estudo se caracterizou como um estudo de caso 
com análise  de dados predominantemente  qualitativa,  dialogando  com referenciais 
bibliográficos sobre o tema em foco. Os resultados demonstraram que a formação em 
Pedagogia vem colaborando parcialmente com à inclusão de alunos com NEE. Os 
participantes da pesquisa mencionaram que o curso de Pedagogia apresenta algumas 
lacunas  quanto  à  formação  para  Inclusão  de  alunos  com  NEE,  mas  percebem a 
carência  de  alguns  conteúdos  relacionados  ao  tema Educação  Especial/Educação 
Inclusiva,  bem como  de  uma maior  discussão  e  sugestões  de  materiais  didáticos 
pedagógicos nas disciplinas durante todo o Curso. 

PALAVRA-CHAVES: Formação Inicial, Inclusão, Educação.

1 Aluna do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC, pela Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa que aqui será apresentada dialoga sobre a formação inicial  dos 

professores  polivalentes  que atuam na educação  infantil  e  anos iniciais  do ensino 

fundamental, em uma escola privada na cidade de Mossoró/RN. O foco  da pesquisa 

está  no  olhar  sensível  à  formação,  na  perspectiva  da  inclusão  de  alunos  com 

necessidade especiais – NEE. Para tal, aplicamos questionário à cinco professoras da 

escola  sugerida  para  ser  o  cenário  da  pesquisa  e  que  concluíram  o  curso  de 

pedagogia entre os anos de 2012 a 2015 na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN. Outra característica comum dos sujeitos da pesquisa foi o fato de 

todas  elas  possuírem  alunos  com  deficiência  ou  algum  tipo  de  necessidade 

educacional especial (NEE).

Objetivamos com esse estudo, conhecer inquietações (ou não) das professoras 

polivalentes  entrevistadas sobre  o  trabalho  pedagógico  com crianças  com NEE e, 

apresentarmos contribuições e discussões sobre como à formação inicial contribui, ou 

não, para o desenvolvimento do trabalho dos professores no processo de inclusão das 

crianças com NEE. 

O propósito deste estudo é identificar junto às professoras recém-formadas, se 

a formação recebida do curso de Pedagogia lhes capacitaram para assumir turmas de 

alunos com deficiência na educação infantil e ensino fundamental na perspectiva da 

promoção da inclusão de alunos com NEE. 

O estudo se caracteriza numa pesquisa exploratória qualitativa, uma vez que, 

foi aplicado questionário com uma pergunta fechada e as demais perguntas abertas 

para obtermos maiores conhecimento acerca do tema, na tentativa de alcançar uma 

discussão alargada do fenômeno estudado. 

Para  alcançar  o  objetivo  proposto,  e  clarear  as  análises  do  questionário 

aplicado, buscamos a fundamentação teórica em Vitaliano, (2007), Rodrigues, (2006), 

Brasil (2015), que tratam da temática em questão. O estudo se faz relevante por trazer 

discussões a cerca da temática e por estabelecer  relações entre a formação e os 

temas emergentes no âmbito do trabalho do professor.

Percebe-se anualmente, o crescente número de crianças com NEE em escolas 

regulares.  Esse  dado  revela  o  fim  do  confinamento  em  que  as  crianças  com 

deficiência  estavam  submetidas,  como  acontecia  comumente  há  poucas  décadas 

atrás. 
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Não  estamos  dizendo,  entretanto,  que  o  confinamento  existiu  somente  em 

décadas atrás.   Não acreditemos ingenuamente  que esse capítulo  da história  das 

pessoas  com  deficiência  pertence  ao  passado,  por  que  ainda  há  um  número 

expressivo  de  pessoas  com  deficiência  confinado,  excluído,  escondido,  guardado, 

protegido ou tantas outras nomenclaturas usadas para definir ou justificar a situação 

dessas pessoas que são na maioria das vezes submetidas a essas situações por seus 

familiares  que normalmente  em nome do amor e diga-se de passagem, um amor 

ingênuo, não consciente, na tentativa de resguardá-los de sofrimentos, humilhações 

ou pré-conceitos, acabam por conduzi-los por atalhos que os levam mais cedo à dor, à 

exclusão à negação dos seus direitos. 

Contudo,  a  Lei  Nº  13.146, BRASIL  (2015)  assegurou  às  pessoas  com 

deficiência, o acesso à escola e por conseguinte, o usufruto de seus direitos sociais 

assim como qualquer outra pessoa. Além disso, a referida lei assegura ainda que “as 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”, BRASIL (2015) 

Razão que explica um número cada vez maior de alunos com deficiência nas redes de 

ensino seja pública ou privada. 

A escola na qual  realizamos a pesquisa possui  uma média de 400 alunos, 

destes, quase 3% tem deficiência. A rede municipal de Mossoró tem uma média de 

vinte  mil  alunos  matriculados  e  têm  uma  média  860  alunos  com  deficiência,  o 

representa  uma media  de  4% do  total.  Esses  dados  ilustram que  a  garantia  dos 

direitos à educação, o acesso à escola, afirmada na lei, possibilitou  às pessoas com 

deficiência a condição de frequentar à escola a partir do mesmo princípio de igualdade 

que rege as pessoas que não tem deficiência, num atendimento de direito e não favor 

ou caridade de profissionais de uma escola que dependendo da deficiência ou do grau 

de afinidade com a família, autorize uma matrícula, como historicamente se noticiava 

corriqueiramente essa prática. 

Nas salas de aula em que as professoras que participaram da pesquisa atuam, 

têm alunos  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  –  TEA,  Transtorno  de  Déficit  de 

Atenção e Hiperatividade TDAH, Microcefalia e Baixa Visão. 

Para  a  produção  dos  dados  aplicou-se  um  questionário  com  6  perguntas 

abertas e fechadas referente à formação inicial e como ela prepara  para trabalhar 

com alunos com deficiência ou com necessidades educacionais especiais (NEE).  De 

acordo  com  Laville  e  Dionne  (1999,  p.  183)  este  instrumento  mencionado  acima 

destina-se “para interrogar os indivíduos que compõem essa amostra, a abordagem 

mais  usual  consiste  em  preparar  uma  série  de  perguntas  sobre  o  tema  visado, 
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perguntas escolhidas em função da hipótese”. Isso se reafirma de fato, nas perguntas 

elaboradas, tendo em vista hipotetizarmos possíveis lacunas na formação docente.

 Nesse sentido, as questões aplicadas foram as seguintes: 

1- O curso de Pedagogia  ofereceu quantas  disciplinas  que você sentiu  ou foi 

provocada a refletir sobre a demanda existente de criança com deficiências nas 

escolas? Entre 1 e 3 ( x ) Entre 4 e 6 (  ) não lembra(  ).
2- As discussões realizadas em sala no curso de Pedagogia lhe embasaram e 

fundamentaram a sua prática pedagógica em sala de aula na perspectiva da 

inclusão? 
3- Nas disciplinas  do curso,  foi  explorado uso materiais  didáticos pedagógicos 

como suporte na sua prática diária, com as crianças com deficiência  ou com 

NEE? 
4- Quais as principais inquietações sentiu em sua atuação na docência nas áreas 

de inclusão que você gostaria de relatar?
5- O que o curso de pedagogia lhe ensinou de maior significância para o processo 

de inclusão da pessoa com deficiência ou NEE?
6- Diante  dos  desafios  encontrados,  quais  são  as  fontes  buscadas  para 

desenvolver as estratégias necessárias?

Após a aplicação do questionário aos sujeitos da pesquisa, organizamos as 

respostas para discuti-las e analisá-las à luz da teoria. O estudo se caracterizou como 

um estudo de caso com análise de dados predominantemente qualitativa, dialogando 

com referenciais bibliográficos sobre o tema em foco. 

2.  A FORMAÇÃO PARA TRABALHAR COM A INCLUSÃO 

Falar de inclusão, especialmente nos meios acadêmicos soa bonito e acende 

ou reacende uma vontade de fazer um mundo melhor, onde todas as pessoas sejam 

igualmente  partícipes  dos  direitos  sociais.  Fazer  inclusão  é  algo  fundante  desse 

mesmo princípio de igualdade.  Entretanto, na prática, e, aqui, referimo-nos 

exclusivamente aos intramuros da escola, parece que muitos profissionais da 

educação não sabem lidar com a diversidade dos sujeitos. Ao se depararem 

com alunos com necessidades especiais, ficam sem saber o que fazer para 

inseri-los no contexto de aula. 

A  impressão  é  que  aqueles  alunos  são,  mais  ou  menos  como  um 

asteroide  que  cai  à  mesa  de  um  cientista  em  seu  segundo  período  de 
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faculdade. O cientista olha, sabe do que se trata, já leu sobre ele, mas não 

sabe o que fazer com ele. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), que organiza 

as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Básica,  menciona  a 

formação de professores sobre a inclusão:

 A Educação Básica deve ser inclusiva, no sentido de atender a uma política 
de  integração  dos  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais  nas 
classes  comuns dos sistemas de  ensino.  Isso exige que a  formação dos 
professores das diferentes etapas da Educação Básica inclua conhecimentos 
relativos à educação desses alunos. (BRASIL, 2001, p. 25-26)

Diante disso, percebe-se que a inclusão não se constitui como fruto de uma 

formação isolada,  mas numa cadência constante e permanente de uma política de 

integração. Isso é amplo e exige que os sistemas de ensino, que as redes de ensino, 

que as instituições formadoras deem conta da formação dos professores para educar 

e ensinar na e para a diversidade. 

As  Universidades  no  geral,  não  devem  eximir-se  de  ações  que  lhe  são 

próprias, uma vez que a ela cabe à formação inicial do professor, que é na docência 

que os profissionais se deparam com a diversidade entre os alunos. Neste sentido, 

Vitaliano acresce que:

[...]  para  os  professores  dos  cursos  de  licenciatura  conseguirem 
preparar  futuros  professores,  bem  como  oferecer  programas  de 
formação  continuada  aos  professores  atuantes  para  incluir  alunos 
com NEE, é necessário obviamente, que eles estejam preparados e 
saibam como atuar para incluir tais alunos. (Vitaliano, 2007, p.400)

Diante disso, percebemos que a formação de professores referente à inclusão 

em classes regulares deve atentar para o desenvolvimento de uma prática e postura 

do professor que compreenda o aluno/sujeito em sua singularidade num contexto de 

diversidade, que não espere ou ingenuamente alicerçado no senso comum, acredite 

que haverá uma turma de alunos, homogênea e sem desafios. Isso seria no mínimo 

estranho para não dizer  patológico,  tendo em vista que a primazia do professor é 

educar  pessoas que pensam, sentem, que tem vidas em contextos culturais e sociais 

diversos  e  que  estes  influenciam  na  qualidade  das  relações  interpessoais,  na 

qualidade da saúde e nas perspectivas e expectativas que cada aluno traz em relação 

a sua vida, ou mesmo a sua permanência ali no ambiente escolar.

De acordo com o exposto, Portelinha & Baseggio citados por Vitaliano e Vioto 

(2011) acrescentam que:
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Um dos desafios para a garantia da qualidade de ensino e da aprendizagem 
é a existência de uma política de formação de professores, através de um 
projeto pedagógico compartilhado, que invista com seriedade na formação 
inicial  e  continuada  desses  profissionais  que  de  forma  mais 
especifica,estenda-se a formação o Ensino Superior. [...] Logo, a formação de 
professores  de  todos  os  níveis  necessita  de  coerência  com  a  política 
educacional  maior  que  preconiza  a  integração/inclusão  de  alunos  com 
necessidades especiais no ensino regular. (Portelinha & Baseggio 2005, p 
67)

As  palavras  dos  autores  citados,  reforçam  a  nossa  compreensão  sobre  o 

reconhecimento da força e imprescindibilidade das formações sejam elas inicial  ou 

continuada. Os autores chamam a atenção para uma questão bastante pertinente  e 

oportuna  que  é   a  questão  da  coerência.  Pouco  ou  de  nada  adianta  formações 

pontuais  com  pautas  específicas  que  não  esteja  cadenciada,  redondinha,  falando 

sempre e constante de modo articulado, sobre todos os temas para todas pessoas. 

sem isso continuará havendo a quebra entre teoria e prática.

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise das respostas ao questionário aplicado, objetiva identificar junto às 

professoras  recém-formadas  se  a  formação  recebida  do  curso  de  Pedagogia  lhes 

capacitaram para assumir turmas de alunos com deficiência na educação infantil  e 

ensino fundamental na perspectiva da promoção da inclusão de alunos com NEE. 

A primeira pergunta do questionário foi sobre a quantidade de disciplinas que o 

curso  de  Pedagogia  ofereceu  cujas  discussões  provocaram  a  reflexão  sobre  a 

demanda existente de criança com deficiências nas escolas. Essa pergunta embora 

fechada, tem uma significação em si, por que as respostas à ela, se não explica ou 

justifica as demais respostas, pode aguçar a reflexão e quiçá, despertar para outras 

hipóteses.  Sobre a  primeira  pergunta,  100% das participantes  responderam que o 

curso de Pedagogia ofereceu entre uma e três disciplinas durante o Curso. Mas a 

professora nº 24 acrescentou, “essas discussões foram sucintas e gostaria que tivesse 

sido mais aprofundada”. 

Nesse  sentido,  Vitaliano  & Manzini  (2010,  pg.  71)  destacam que  é  preciso 

“estreitar as relações entre teoria e prática e levar os alunos a estudarem teorias que 

tenham  uma  perspectiva  mais  abrangente  dos  fenômenos,  adequadas  às  novas 

tendências educacionais.” Isso demostra que a teoria e a prática devem estar juntas 

4 Iremos preservar o nome da professora por isso substituímos os nomes por números. 
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em todo o processo formativo para que não haja fragilidades na formação nem tão 

pouco, o sentimento de distanciamento da teoria e prática.  

A  segunda  pergunta,  que  foi  referente  ao  embasamento  e  fundamentação 

adquiridas  a  partir  das  discussões  realizadas  em sala  de  aula  na  perspectiva  da 

inclusão,  as  respostas  foram:  20%  delas  respondeu  que  ao  se  depararem  pela 

primeira  vez  com um aluno  com deficiência,  lembrou   das  discussões  realizadas, 

especialmente da disciplina Educação e Cidadania no Programa de Pós Graduação – 

POSEDUC na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e afirmou: 

“Sim. Uma vez que, com a experiência, as situações vivenciadas vão fazendo com que 

as  discussões  sejam lembradas,  após  as  minhas  reflexões,  desde  o  momento  do 

planejamento ao término da aula”. Então, percebe-se o que MARTINS, (2006, p. 44-

45), coloca, “O educador ético é reflexivo, analisa os porquês da sua ação, por isso 

sabe o que faz, para que faz, por que o faz, para o que faz e analisa, seleciona e 

escolhe os meios de concretizar o seu fazer”. 

A respostas das professoras 2, 3 e 5 correspondentes aos 60%, afirmaram que 

as discussões a partir da teoria foram válidas, mas não o suficiente para fundamentar 

a realidade e sinalizam que ainda há um distanciamento entre teoria e prática. Esse 

distanciamento sinaliza um ponto crucial  a ser discutido,  por que se o curso oferta 

estágios presenciais em campo, se o curso oferta debates, estudos e discussões a 

respeito, e ainda há quem sinta distanciamento entre teoria e prática, pode ser que 

ainda seja preciso maturar novas pesquisas que apontem caminhos ou hipóteses que 

auxiliem o curso a reduzir e quiçá, findar esse distanciamento.  Os outros 20% disse 

não ter percebido significativa relação entre teoria e prática. A resposta da professora 

4, traduz um certo cuidado e preocupação na formação dessa profissional visto que, 

se  a  professora  não  reconhece  a  teoria  na  prática,  certamente  essa  prática  está 

fadada ao mecanicismo ou pior  ainda,  ao espontaneísmo, uma vez que a referida 

professora não conseguiu transpor  a teoria à prática. 

Quando  as  professoras  foram  questionadas  sobre  a  pergunta  três,  se  nas 

disciplinas do curso, foi explorado o uso materiais didáticos pedagógicos como suporte 

na sua prática diária, com as crianças com deficiência ou com NEE? 

Todos os  professores,  ou  seja,  100  % afirmaram que  haviam aulas  em que  elas 

podiam colaborar com significativo acrescenta que: 

Na disciplina  Procedimentos  de  Intervenção  nas  Práticas  Educativas,  por 
exemplo, foi possível conhecer diversos materiais que podemos utilizar como 
recursos pedagógicos, no auxilio com crianças com deficiências e NEE. Foi 
possível  conhecer materiais altamente tecnológicos,  como também, alguns 
que são passíveis de confecção manual,  utilizando adaptações para cada 
tipo de deficiência.
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Percebemos diante  da resposta que durante a disciplina  citada foi  possível 

conhecer alguns materiais que dão suporte à prática em sala de aula com alunos com 

deficiência  e  NEE.  Segundo  Rodrigues  (2008,  p.  11).  “a  formação  inicial  de 

professores com relação à inclusão deveria toda ela ser feita contemplando em cada 

disciplina da formação, conteúdos que pudessem conduzir a uma atuação inclusiva”, 

ou seja, que as disciplinas estejam interligadas para poder contribuir ainda mais com a 

formação dos sujeitos. 

Na quarta pergunta, referente  as principais inquietações sentidas na atuação 

docente  nas  áreas  de  inclusão  e  que  gostaria  de  relatar,   80%  dos  professores 

elencaram: não ter estudos aprofundados sobre as deficiências ou NEE de seus 

alunos,  ter  que  estudar  sobre  as  deficiências  no  processo,  por  força  da 

necessidade do trabalho, obter a disciplina da sala e a atenção dessas crianças 

e como ensinar mais e melhor de modo que elas aprendam. 

Essas inquietações diante do assunto, revelam a fragilidade de sua formação 

e  que  as  respostas  ás  sua  inquietações  são  supridas  ou  amenizadas  com  a 

experiência, que vai respaldando  a sua formação,  e preparando para  lidar com as 

necessidades de sua realidade.  Os demais 20% afirmaram que a maior inquietação 

era  lidar  com  a  família  das  crianças  com  deficiência,  pois  afirmou  que  a  família 

normalmente está numa posição agressiva. 

A experiência vivenciada por essa professora, traduz uma realidade facilmente 

encontrada entre as famílias, que na realidade estas encontram-se numa posição de 

defensiva por questionar, reivindicar ou protestar em favor dos direitos de seus filhos. 

O sentimento da professora traduz ainda um sentimento de insegurança muitas vezes 

provocado pelo ponto inicial da discussão.  Que a formação docente não foi de todo 

suficiente para tratar com segurança de questões muitas vezes delicada, outras nem 

tanto, mas que exigem minimamente competência para tal condução.

Na questão 5º: O que o curso de pedagogia lhe ensinou de maior significância  

para o processo de inclusão da pessoa com deficiência ou NEE?

60% afirmaram mais categoricamente que a aprendizagem mais significativa para o 

processo de inclusão foi relacionada à quebra de barreiras físicas e o acesso e direito 

de ir  e  vir  dessas pessoas.  40% afirmaram sobre  a  importância  de  buscar 

novos conhecimento e mais aprendizado, mesmo que se saiba um pouco sobre 

o assunto ou determinada deficiência. 

A  resposta  das  professoras  deixa  claro  que  é  necessário  está  sempre 

buscando, pesquisando e estudando assuntos relacionados a determina deficiência e 
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não esquecer da reflexão de sua prática diária, enquanto professor formador e cidadão 

consciente que mesmo distante da sala, a sua prática não pode se distanciar do seu 

discurso. Como bem disse Paulo Freire “ é preciso diminuir a distância entre o que se 

diz e o que se faz, até que num dado momento, a tua fala  seja a tua prática”.  Nesse 

sentido, percebemos quão importante a reflexão e ação dos  professores. 

Por fim, a 6º questão:  Diante dos desafios encontrados, quais são as fontes  

buscadas para desenvolver as estratégias necessárias?

60% dos professores responderam que era a internet. A professora 1 disse  “A fonte 

mais utilizada para desenvolver estratégias é sem dúvidas a internet. Na qual dispõe 

muitos  artigos  e  livros  que  auxiliam  no  processo”  a  professora  2.  sem  dúvida,  a 

internet  é  uma  fonte  inesgotável  de  conhecimento.  A  professora  5  disse  “dúvidas 

assim como sugestões de atividades,  recorro a net  ela me ajuda muito”.  40% das 

respostas afirmaram que recorrem a outras fontes como a família das crianças, livros, 

ou colegas professores com mais experiência.  

Percebemos que em meio a algumas lacunas na formação das professoras, 

elas buscam alternativas que possam suprir suas dúvidas. O risco dessa ação está na 

adoção de receitas prontas de fontes duvidosas. E mais uma vez o rio corre para o 

mar quando toda discussão se volta para a questão inicial. A formação inicial em torno 

da inclusão em sala. 

5. CONCLUSÃO

 Diante  das  informações  colhidas  mediante  as  entrevistas  nesse  estudo, 

percebemos que os professores muitas vezes não sabem lidar com as NEE dentro de 

suas salas de aulas, por falta de uma formação inicial onde fosse focada de forma 

mais aprofunda este estudo. Mas mesmo diante está afirmativa, estes profissionais 

ainda  buscam alternativas  para  conhecer  determinadas  NEE vivenciadas  em suas 

salas de aulas. 

De acordo com a realidade pesquisada há demanda de alunos com NEE em 

salas de aulas regulares, diante disso, os professores destacam que é de extrema 

importância ter uma formação educacional voltada para esse público. 

Na  atualidade,  necessitamos  avançar  os  estudos  e  pesquisas  que  venham 

discutir as concepções de inclusão e instruir-se para conseguir dominar habilidades 

necessárias ao tratamento das crianças que apresentava deficiência, seja ela qual for, 

e assim poder incluir cada vez mais no contexto da sala de aula. 
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Assim, percebemos que se não incluir o aluno no contexto da escola no geral 

será apenas crianças com NEE indo às escolas por determinação das secretarias de 

educação, o que muitas vezes vendo sendo a realidade de algumas escolas. 

Os resultados demonstraram que a formação em Pedagogia vem colaborando 

parcialmente com à inclusão de alunos com NEE. 

Os  participantes  da  pesquisa  mencionaram  que  o  curso  de  Pedagogia 

apresenta umas possíveis lacunas quanto à formação para Inclusão de alunos com 

NEE, mas percebem a carência de alguns conteúdos relacionados ao tema Educação 

Especial/Educação  Inclusiva,  bem  como  a  uma  maior  discursão  e  sugestões  de 

matérias didáticos pedagógicos nas disciplinas durante todo o Curso. 
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A HISTÓRIA DE INCLUSÃO DA ESCOLA ESTADUAL AMBULATÓRIO PADRE DEHON, 

QUE SE REVELA DESDE SUA ORIGEM.

NEUMA ALVES DE OLIVEIRA

neumaedna@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo traz um estudo sobre a história da Escola 

Estadual Ambulatório Padre Dehon, que desde a sua fundação 

datada em 1949,  tem como destaque ações voltadas para a 

inclusão  social  e  atendimento  educacional  as  pessoas  com 

deficiência de Mossoró,  mais precisamente aos arredores do 

conhecido Alto de São Manoel, bairro onde a referida Escola 

está localizada. O objetivo deste artigo é resgatar essa história 

e  entender  como  essa  instituição  trabalhava  a  questão  da 

inclusão  a  partir  da  década  de  50  do  século  XX  e  como 

desenvolve ações inclusivas até os dias atuais. Usamos como 

metodologia  a  análise  de  textos  de  diferentes  autores  que 

tratam sobre a educação inclusiva, como Olga Maria Piazentin 

Rolim Rodrigues, Vera Lúcia Messias Fialho Capellini e Maria 

Teresa Eglér Mantoan, para compreendermos os fundamentos 

históricos;  fizemos  uma  apreciação  de  jornais  locais  que 

fizeram matérias sobre a atuação da escola e também ouvimos 

relatos e realizamos entrevistas com professoras que atuaram 

na  educação  inclusiva  quando  a  escola  foi  criada  e  com 

docentes  que  atuam  hoje.  Os  resultados  esperados  é 

conseguirmos  mostrar  e  deixar  registrado  o  histórico  de 

atuação da Escola Padre Dehon, que como uma escola pública 

e talvez a única,  desde a sua origem teve um olhar  para a 

questão  da  inclusão  social  e  educacional  da  pessoa  com 

deficiência e que continua desenvolvendo este trabalho até os 

dias atuais.  

PALABRAS-CHAVE: Escola. História.  Inclusão. Diversidade.
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1. INTRODUÇÃO

A Escola Estadual Ambulatório Padre Dehon, está localizada na Rua Mestre Antônio 

Neres, nº 05, Bairro Alto de São Manuel em Mossoró/RN. A referida escola foi fundada no 

ano 1949 pelo Padre Cornélio Wokke, que fazia parte da Paróquia Sagrado Coração de 

Jesus, situada no Bairro do Alto de São Manoel. Preocupado em amparar crianças que não 

recebiam nenhuma assistência, com a ajuda de algumas jovens, resolve criar uma escola, 

que de início passou a funcionar em uma casa alugada, sendo inaugurada no dia 11 de maio 

de 1949, com matrícula de 40 crianças, recebendo o nome de “Escola Paroquial Sagrado 

Coração de Jesus”. 

Em janeiro de 1951 o Padre José Gusmão Barbosa substitui o padre Cornélio, dá 

continuidade à obra social e decide construir um prédio próprio, junto à capela do Alto de 

São Manuel, tendo o apoio do Bispo Diocesano, do então prefeito Francisco Miranda Mota e 

da Sociedade Auxiliadora e Mantenedora de Obras Sociais. Em setembro do mesmo ano a 

escola começa a ser erguida e passa a se chamar Escola Ambulatório Padre Dehon, em 

homenagem  ao  francês,  advogado  e  sacerdote  Padre  Dehon,  que  foi  o  fundador  da 

Congregação  dos  Sacerdotes  do  Sagrado  Coração  de  Jesus,  que  para  a  época  foi 

considerado um grande sociólogo e apóstolo dos operários. O nome “Ambulatório” devia-se 

ao  fato  de  prestar  atendimento  médico.  Também  colaboraram  financeiramente  para  a 

construção do prédio a prefeitura municipal, comerciantes de Mossoró e particulares. Assim, 

logo em janeiro de 1952, o Padre Gusmão tem a alegria de abrigar no novo prédio da escola 

100 crianças pobres.

Com a ajuda do Senhor Miguel Faustino Souto do Monte, a escola passou a dar 

assistência religiosa, educacional, alimentar, médica e dentária a 150 crianças pobres do 

bairro. A escola é inaugurada oficialmente em 28 de junho de 1953. Nesse mesmo ano, foi 

criado  o  “Estatuto  da  Sociedade  Escola  Padre  Dehon”,  constando  de  cinco  capítulos, 

contendo os fins da Sociedade, da direção, da sociedade dos sócios, da manutenção do 

patrimônio e das disposições gerais.

No  início  as  aulas  eram ministradas  por  professoras  voluntárias,  mas  depois  da 

construção do prédio os alunos passaram a ter aulas de quatros professoras, sendo duas 

municipais,  uma  estadual  e  uma  particular.  Aos  sábados  aconteciam  aulas  de  ensino 

profissional, de bordado e costura, destinadas as meninas e moças pobres do bairro, dadas 

gratuitamente pelas senhoras da comunidade. A assistência alimentar consistia em leite pela 
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manhã e sopa às 11 horas. Para a manutenção da escola, era recebido mensalmente uma 

contribuição de 60 sócios, considerados benfeitores1. 

Em 1962, foi criada a 2ª Inspetoria de Ensino, correspondente a 12ª DIREC (Diretoria 

de Educação e da Cultura) nos dias atuais. Desde então, os dados passaram a ser mais 

completos e devidamente documentados. Nesse período tem início também os convênios 

com o Município e Estado.

De 1967 até  os dias  atuais,  a  escola  passou a  ser  administrada por  um Diretor 

Pedagógico e um Presidente, sendo sempre, o Pároco da Igreja de São Manoel2.

Somente em 2002 a escola passa a ser administrada pelo Estado do RN, sob o 

governo  de  Garibaldi  Alves  Filho,  tendo  como  secretário  Pedro  Almeida  Duarte,  é 

inaugurada em 03 de abril de 2002 a Escola Estadual Ambulatório Padre Dehon e o Teatro 

Pe. Alfredo Simonetti3.

Na década de 70 a escola Padre Dehon passou a atender crianças com deficiência 

ou necessidade educacionais especiais, porém devido ao contexto da época, essas crianças 

eram segregadas das demais, eram atendidas em salas separadas e não frequentava a sala 

de aula comum, contudo percebe-se que a instituição sempre teve um olhar de inclusão, 

mesmo não sendo o entendimento que temos sobre a inclusão hoje, mas seu foco sempre 

foi atender pessoas em vulnerabilidade social.

Até hoje  a  escola  é  destaque como uma escola  pública  de Mossoró  que presta 

atendimento educacional  especializado,  constituindo-se como polo de atendimento,  onde 

recebe crianças de mais 03 escolas públicas. Constando de uma sala muito bem equipada, 

duas professoras capacitadas e uma equipe de estagiárias de pós-graduação voluntárias 

que ajuda no trabalho dessa educação especialíssima. Importante salientar que além dos 

próprios alunos é feito o atendimento de outras três escolas circunvizinhas. Dentre os alunos 

são realizados trabalhos com crianças e adolescentes com autismo, deficiência cognitiva, 

deficiência  múltiplas,  baixa  visão  entre  outros  problemas  que  vão  sendo identificado no 

1 Do primeiro ao quarto parágrafo, as informações foram encontradas em um recorte de 
jornal da época. Por ser um recorte não se sabe o nome do jornal e nem a data de sua 
publicação.

2 Informações coletadas do histórico da Escola, feito pela Coordenadora Administrativa 
Financeira, Vanda Maria Jacinto.

3 Informações encontradas em um convite feito pelo Governo do Estado para a inauguração da 

Escola Estadual Ambulatório Padre Dehon.
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decorrer do atendimento. É um trabalho muito peculiar e pautado na dedicação, afeto e na 

responsabilidade com o desenvolvimento do ser humano4.

Assim, torna-se imprescindível resgatar essa história e registrar a sua continuidade 

para que não se apague com a poeira do tempo, bem como, conhecermos as ações que a 

Escola Estadual Padre Dehon vem desenvolvendo em busca de uma educação inclusiva e 

de qualidade, promovendo a inclusão social e educacional de todos os sujeitos envolvidos.

2. A LUTA POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

A história comprova que por meio de lutas o homem galga novos lugares e assim vai 

conquistando e construindo a sua própria história,  e  não sendo diferente,  a questão da 

inclusão que como marco inicial,  visiona a luta a favor dos direitos à igualdade para os 

indivíduos que possuem necessidades educativas especiais.
Anteriormente ao século XX a ideia de inclusão era inexistente, pois a sociedade 

sempre fora determinada por classes, logo, o ser humano era classificado como moldes. 

Entram nesses padrões as questões físicas,  sociais  e econômicas além de abordagens 

sobre gêneros, etnias político-religiosas, trazendo para a história a constante presença da 

segregação, aos mais variados âmbitos da existência.
Rodrigues & Maranhe (2012) p. 14, nos mostra que desde a Idade Primitiva os povos 

nômades que vivam da caça e da pesca, rejeitavam aqueles que fugissem da normalidade 

da tribo, provavelmente pelo fato de não poderem ir em busca de alimento e sobreviverem 

por si mesmas. Por este motivo, eram abandonadas e inevitavelmente acabavam morrendo.
A  rejeição  por  pessoas  com  deficiência,  é  sem  dúvida  um  fato  contado 

historicamente, autores como Garcia & Beaton, (2004) p. 1, fazem referência aos exemplos 

de  sociedades  escravistas  como Esparta,  cidade  da  Grécia  antiga.  Valorizada por  seus 

exércitos, existia nesta cidade algumas medidas como, ao nascer uma criança,  esta era 

submetida  a  exames  realizados  por  um  conselho  de  anciãos  que  verificavam  as 

características  físicas  da  criança  recém-nascida  e,  caso  o  conselho  entendesse  que  a 

mesma não atendia aos requisitos físicos para ser um dia um grande guerreiro, esta era 

eliminada. 
Na idade média, houve um pequeno progresso, deu-se início a existência de locais 

como uma espécie de alojamentos para as pessoas com deficiências.  Porém a mentalidade 

cultural que permeava essa época era regida pelo sistema feudal, cujas crenças religiosas 

carregadas de misticismos, consideravam as pessoas com deficiência como possuidoras de 

4 Informações contidas em um memorial sobre a escola, feito pela professora Maria das 
Graças Leite da Costa.
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maus  espíritos,  destinadas  a  serem queimadas  em fogueiras  e  os  doentes  mentais  ou 

aqueles  que  tivessem problemas de ordem social  eram encaminhados  para  hospitais  e 

conventos, cujo ambiente era de caráter alienante e desumano.
Tais atitudes denotavam “caridade” por conta do pensamento medieval cuja intenção, 

voltava-se para a diminuição de pecados e culpas existenciais que permeavam as crenças 

da época, devido o poder que a igreja impunha a essa sociedade, levando para a mesma 

tais concepções. 
A percepção sobre a importância de ações educativas numa perspectiva pedagógica 

adequada era iminente, pois esses acontecimentos amparados pelo fervor dos ideais da 

Revolução  Francesa,  onde  a  luta  pela  defesa  dos  direitos  do  homem  os  chamava  à 

igualdade  e  a  liberdade.  Coincidentemente,  os  mesmos  princípios  abraçados  pelas 

concepções da inclusão. 
A Constituição Brasileira de 1988 trata as pessoas com deficiências como sujeitos de 

direitos,  de acordo com seu o Art.  1º incisos II  e III,  assegura o direito a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana. Com a Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, Lei Brasileira de 

Inclusão, esses direitos são reafirmados. No seu art. 1º fica evidente que a lei é “destinada a 

assegurar  e  a  promover,  em  condições  de  igualdade,  o  exercício  dos  direitos  e  das 

liberdades  fundamentais  por  pessoa  com  deficiência,  visando  à  sua  inclusão  social  e 

cidadania”.   E no seu capítulo IV vem tratar sobre o direito a educação, da promoção de 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis, que adote medidas individuais e coletivas, 

garantindo a participação dos estudantes com deficiência e suas famílias.
Desta forma, entendemos que ao longo dos anos estamos galgando para garantir a 

pessoa com deficiência à efetivação dos seus direitos em todos os setores da sociedade, 

para que de fato possamos promover a inclusão.

3. FUNCIONAMENTO DA ESCOLA AMBULATÓRIO PADRE DEHON NO SÉCULO XX.

Quando a escola foi criada em 1949, tinha como objetivo atender as crianças pobres 

do bairro, que a princípio funcionava em uma casa alugada. Logo após a construção da 

sede, a escola passa a se chamar Escola Ambulatório Padre Dehon, a palavra Ambulatório 

passou  a  acompanhar  o  nome  da  escola  devido  ao  atendimento  diferenciado  que  era 

prestado a comunidade.

No ano de 1953 foi criado o “Estatuto da Sociedade Escola Padre Dehon”, constando 

de cinco capítulos, contendo os fins da Sociedade, da direção, da sociedade dos sócios, da 

manutenção do patrimônio e das disposições gerais. A sua diretoria estava composta por: 

Presidente: Pe. José de Gusmão Barbosa; Vice-Presidente: Miguel Dankers; 1º Secretário: 

Sr.  Raimundo  Maia;  2º  Secretário:  Sr.  Rui  Bessa;  1º  Tesoureiro:  Sr.  Raimundo  Nonato 

Alfredo Fernandes; 2º Tesoureiro: Sr. José Anastácio Leite.
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No dia 23 de junho de 1952, o documento foi registrado no Cartório civil de pessoa 

jurídica de Mossoró, cujo oficial de Registro Civil, era o Sr. Hemetério Fernandes Raposo de 

Melo Filho. Oficialmente, foi inaugurada no dia 28 de junho de 1953, contando na época 

com 150 alunos matriculados.

A falta de documentações escritas nos restringe de maiores detalhes referentes ao 

seu funcionamento no período de 1954 a 1961, no entanto temos registros fotográficos. Mas 

acredita-se, que tenha funcionado, segundo as normas do Estatuto, mantendo as médias 

dos alunos.

Em 1962, foi criada a 2ª Inspetoria de Ensino, correspondente a 12ª DIREC (Diretoria 

de Educação e da Cultura) nos dias atuais. Desde então, os dados passaram a ser mais 

completos e devidamente documentados. Nesse período tem início também os convênios 

com o Município e Estado.

No período que  foi  de  1967 a  1976 estiveram a frente  da direção da escola,  a 

Professora  Terezinha  de  Jesus  Azevedo  Farias  e  o  Pe.  Alfredo  Simonetti,  este  último 

permanecendo até o ano de 1983, quando veio a falecer. Entre tantos trabalhos realizados 

nessa gestão, podemos citar: Criação de um Projeto de fabricação de tijolos, para casas 

populares; Horta na escola; Cursos de corte e costura; pintura em tecido; artesanatos e 

bordados; Culinária.

Os trabalhos contavam com o apoio da Escola, Igreja e Empresas patrocinadoras. 

Relatórios registrando os trabalhos eram enviados para o DDAS – Departamento Diocesano 

de Ação Social. Valendo salientar que na ocasião, duas salas foram construídas com tijolos 

do Projeto. Os produtos da horta eram utilizados na merenda escolar.

De 20 de novembro de 1976 a abril de 2004 teve início uma nova gestão, que teve a 

frente a Sra. Francisca Matias da Costa, o Vice-Diretor Professor Francisco de Souza Lima, 

a partir do ano de 2000 até os dias atuais. Por ter sido mais recente e também a mais longa 

gestão, apresenta um leque maior de atividades realizadas. A começar, pela nomeação da 

Sra. Francisca Matias da Costa, através da Portaria de nº 014/80, expedida por Dom Gentil 

Diniz, Bispo de Mossoró e posteriormente substituído por um ofício de nº 1258/95, emitido 

pelo então Secretário da educação, o Sr. João Faustino Ferreira. Nesse período, houve a 

estadualização da escola, passando à denominação de: Escola Estadual Ambulatório Padre 

Dehon5. 

Das  atividades  desenvolvidas  nessa  gestão,  podemos  citar:  Reorganização  dos 

documentos da secretaria; Inauguração da Máquina Leiteira, (fabricação de leite a partir de 

grãos de soja); Distribuição de livros didáticos; Incentivo à prática da disciplina de Educação 

5 Informações coletadas do histórico da Escola, feito pela Coordenadora Administrativa 
Financeira, Vanda Maria Jacinto.
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Artística; Construção da quadra de esportes (Padre Sátiro Cavalcante); Construção de um 

galpão  para  atividades  lúdicas;  Sala  de  aula  especial  -  segregada,  para  alunos  com 

Deficiências físicas ou mentais; Autorização para o seu funcionamento em 1982, com efeito 

retroativo ao ano de 1952; Estadualização da Escola; Criação do Caixa Escolar; Reforma da 

escola,  que  culminou  com  a  sua  reconstrução;  Criação  do  Conselho  Diretor,  depois 

substituído pelo Conselho Escolar (2002)6.

3.1. Funcionamento das salas de aula especiais

Para conhecermos como funcionavam as salas de aula especiais da E.E.A. Padre 

Dehon,  fomos  em  busca  dessa  história,  ouvimos  e  registramos  através  de  relatos  e 

entrevista, histórias contadas por uma professora que trabalhou nas referidas salas quando 

as mesmas foram criadas e até quando elas permaneceram.

Entrevistamos a professora aposentada Cândida Mendes de Meneses Borges, que 

desde os 16 anos de idade já trabalhava como professora. Atuou como docente da E.E.A. 

Padre Dehon de 1985 a 2010 até aposentar-se, durante 25 anos trabalhou com crianças e 

adolescentes com deficiência ou necessidade educacional especial.

A senhora Cândida Borges nos relatou como era realizado o seu trabalho e como a 

Escola acolhia pessoas com deficiência na década de 80 do século XX. Ela nos contou que 

as  crianças eram atendidas em salas  especiais,  com no máximo 15 alunos.  Apesar  de 

serem salas segregadas das salas de aula regular,  a professora defende que não havia 

exclusão,  que as crianças eram atendidas por  um ou dois  professores,  em que tinha o 

momento  de fazer  as  atividades,  o  momento  de lazer  e  de  participar  das  brincadeiras, 

participavam junto com toda a escola de todos os eventos que aconteciam.

A referida professora nos narra que durante as aulas trabalhava-se com o lúdico, 

com materiais confeccionados manualmente e que esses materiais na maioria das vezes 

era feitos junto com as crianças. A escola não tinha tantas condições como tem hoje, mas o 

trabalho  era  levado  muito  a  sério,  embora  alguns  professores  tivessem apenas  o  nível 

médio (o antigo magistério) o trabalho acontecia com bastante seriedade.

Nas salas especiais, os professores tinham uma dedicação total para com os alunos, 

e esses mesmos alunos ainda tinham outro atendimento em outro horário que não fosse o 

que ele  participasse da sala  especial,  esse outro atendimento era individual.  A senhora 

Cândida diz: “Acho que mesmo o aluno estando na sala de aula regular, é importante que 

ele participe da sala especial, pois seria trabalhado individualmente a sua necessidade”.

6 Informações adquiridas através da análise de fotografias que apresentam legendas.
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Ela menciona que existia uma psicóloga que era funcionária do Estado. Antes dos 

alunos serem incluídos nas salas especiais, era feito uma triagem pela psicóloga junto com 

as professoras, para detectarem se a criança tinha necessidade de atendimento especial e 

também sobre qual seria essa necessidade. A professora defende que mesmo os alunos 

estando em sala de aula especial, eles não eram segregados, ela afirma:

Dizem que o aluno era segregado naquela sala, mas não era. Ele fazia suas 
atividades  onde  era  desenvolvida  suas  habilidades,  participava  das 
brincadeiras do dia da criança, das filas no recreio do mesmo jeito que os 
outros  alunos,  participavam  da  biblioteca  e  de  todas  as  atividades  que 
existisse  na  escola.  (Entrevista  com  a  professora  aposentada  Cândida 
Mendes de Meneses Borges, em 03/11/2016, realizada em sua residência).

Dentre  os  alunos  atendidos,  existiam  aqueles  que  tinham  deficiência  intelectual, 

baixa visão, surdos, deficiência múltipla e síndrome de Down. A senhora Cândida diz: “O 

Padre Dehon atendia tudo. A maioria das escolas naquela época dizia: ‘Lugar de aluno com 

deficiência é no Padre Dehon’.  Não existia a lei  que existe hoje que toda escola tem a 

obrigação de atender”. 

Cândida nos conta que as famílias procuravam o Padre Dehon porque era uma das 

poucas escolas que atendia pessoas com deficiência ou necessidade educacional especial, 

e também pela qualidade do serviço prestado a comunidade, ela diz que existia uma equipe 

muito boa e dedicada, que realizava um trabalho com amor. 

Indagamos a professora sobre quais atividades eram realizadas na sala de aula e ela 

nos  conta  que  tudo  era  confeccionado  junto  com  os  alunos.  Como  não  existiam  as 

tecnologias e nenhum material  chegava à escola,  tudo era feito manualmente,  como as 

letras,  números  e  jogos  feitos  com  garrafa  pet,  papelão,  jornais  e  revistas;  palitos  e 

tampinhas eram usados para aprender a contar. Ela descreve:

Sentávamos todos no chão e íamos formar palavras, fazíamos revistinhas, 
álbuns  e  jogo  de  palavras.  Eu  nunca  gostei  de  trabalhar  só  com  o 
construtivismo,  tem  que  fazer  uma  mistura.  Usar  as  tecnologias  hoje  é 
maravilhoso, mas também o aluno tem que manusear e ele mesmo produzir 
as coisas, usando o que é concreto e estimulando a criatividade. (Entrevista 
com a professora aposentada Cândida Mendes de Meneses Borges,  em 
03/11/2016, realizada em sua residência).

Ela ainda nos afirma que apesar de não existirem materiais já prontos para trabalhar 

à aprendizagem dos alunos, não encontrava dificuldade em realizar o seu trabalho e que 

existia muito avanço por parte dos alunos.

Além dos estudantes do Padre Dehon, eram atendidos alunos de mais 07 escolas. 

Existiam cursos e capacitações para os profissionais que trabalhavam nas salas especiais, 

onde segundo Dona Cândida, recebiam orientações de como trabalhar com os alunos, como 

também existia uma troca de saberes, onde havia relato de experiência de práticas exitosas.

A professora Cândida Borges conclui a entrevista falando do seu amor pela docência 

e  principalmente  em  ter  trabalhado  com  pessoas  com  deficiência  ou  necessidades 
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educacionais especiais, mesmo em uma época em que o contexto era outro e a ideia de 

inclusão  quase  não  existia,  percebe-se pelo  seu  relato,  que  era  feito  um trabalho  com 

seriedade, amor e respeito para com a pessoa com deficiência.

4. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NA E.E.A. PADRE DEHON 

HOJE.

No  ano  de  2004,  assumiu  a  nova  gestão  a  Professora  Luzia  Freire  da  Costa, 

permanecendo à frente dos trabalhos até o mês de abril de 2012. Nessa gestão destaca-se: 

Reinício do atendimento Inclusivo para alunos com necessidades especiais; Criação de uma 

Sala de Recursos Multifuncionais; Capacitação na área de Educação Inclusiva-Tecnologias 

Assistivas;  Fortalecimento  dos  Conselhos:  Escolar,  de  Classe  e  de  Pais;  Utilização  do 

Laboratório  de  Informática;  Início  do  PDDE  Interativo;  Participação  no  FESTUER7. 

Impossibilitada de continuar os trabalhos, devido a um problema de saúde, a Professora 

Luzia Freire, passa a frente, a Direção dos trabalhos. 

A partir do mês de abril de 2012, até os dias atuais, assume a direção da Escola, o 

Professor Suniey Campos Feitosa e o seu Vice-Diretor, Professor Francisco de Souza Lima. 

Nessa gestão destacam-se algumas atividades como: Semana Cultural; Ampliação da sala 

de AEE; Programa Mais Educação/Escola Aberta/Horta na escola; Estudos periódicos de 

capacitação;  Desenvolvimento  de  projetos  envolvendo  toda  a  comunidade  escolar; 

Implantação do Sistema de Matrículas online;

A sala de Atendimento Educacional Especializado da Escola Estadual Ambulatório 

Padre Dehon, funciona desde 2004, com a criação de uma Sala de Recursos Multifuncionais 

e  a  capacitação  de  profissionais  na  área  de  Educação  Inclusiva-Tecnologias  Assistivas, 

houve a continuação do atendimento inclusivo para alunos com necessidades especiais.

De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 03/2016-CEB/CEE/RN, 23 de novembro de 2016, 

no seu Art. 1º fixa normas para o Atendimento Educacional Especializado - AEE dos alunos, 

público-alvo  da  Educação  Especial,  em  todas  as  etapas  e  modalidades  da  Educação 

Básica, a partir da Educação Infantil no Sistema de Ensino do Estado do Rio Grande do 

Norte.  Onde  são  atendidos  alunos  com deficiência  de  natureza física,  com dificuldades 

acentuadas ou reduzidas de locomoção, deficiência intelectual ou sensorial; Transtornos do 

Espectro  Autista,  Transtornos  Funcionais  Específicos  -  TFE,  entendidos  como  Dislexia, 

Discalculia,  Disortografia,  Disgrafia,  Dislalia,  Transtorno  do  Déficit  de  Atenção  e 

Hiperatividade  -  TDAH  e  Distúrbio  do  Processamento  Auditivo  Central  -  PAC;  e  Altas 

Habilidades/Superdotação. Segundo o artigo Art. 3º:

7 Informações coletadas do histórico da Escola, feito pela Coordenadora Administrativa 
Financeira, Vanda Maria Jacinto.
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 O Atendimento Educacional Especializado - AEE é compreendido como o 
conjunto  de  atividades  pedagógicas  e  recursos  de  acessibilidade 
organizados institucionalmente em caráter contínuo, prestado de forma:
I - a complementar a formação dos alunos com deficiência, transtornos do 
Espectro Autista e Transtornos Específicos de Aprendizagem, como apoio 
permanente e limitado ao tempo e a frequência dos alunos às Salas de 
Recursos Multifuncionais - SRM;
II  -  a  suplementar  a  formação  dos  alunos  com  altas  habilidades  ou 
superdotação  com  diagnóstico  e  orientação  do  núcleo  de  apoio  da 
Secretaria de Educação e Cultura do Estado.

Em entrevista com a professora Gerlândia Joca de Castro, que trabalha na sala de 

atendimento desde o ano de 2011, ela nos explica que o público alvo do AEE da Escola 

Padre Dehon, são alunos que têm alguma deficiência ou necessidade educacional especial, 

como  hiperatividade  e  dificuldade  de  aprendizagem,  mesmo  que  não  tenha  nenhum 

diagnóstico de deficiência intelectual, são acompanhados pela equipe da sala de AEE.  A 

professora relata que é um trabalho muito gratificante e diz que aprende muito mais do que 

os  próprios  alunos,  pois  perceber  a  capacidade  de  superação  de  muitos  é  uma 

aprendizagem para a vida.

A E.E.A.  Padre Dehon hoje continua sendo um polo de Atendimento Educacional 

Especializado, isto é, além de atender aos alunos dos seus três turnos, também atende a 

mais três escolas estaduais que são: Escola Estadual Tertuliano Aires Dias, Escola Estadual 

Manoel João e Escola Estadual Doutor Ewerton Dantas Cortez. Possui uma sala totalmente 

equipada com recursos didáticos e profissionais especializados para o atendimento.

A demanda de atendimento tem sido com alunos com deficiência intelectual, baixa 

visão,  deficiência  múltipla,  autismo,  síndrome  de  Down,  alunos  com  dificuldade  de 

aprendizagem entre outros, constituindo-se em um público bastante diversificado.

Todos os alunos que são atendidos na sala de AEE também frequentam diariamente 

a sala de aula regular, pois a sala de atendimento insere-se como um acompanhamento 

especializado, que acontece no contra turno em que o aluno está na sala de aula regular.

A professora Gerlândia nos conta um pouco sobre os desafios que ainda enfrenta, 
cita que entre os desafios está o de vencer o preconceito por parte da família, onde algumas 
ainda resistem em aceitar  a  condição de deficiência  ou necessidade especial  dos  seus 
filhos,  trazê-los  e  inclui-los  de  fato  na  escola  e  fazer  com  que  eles  participem  do 
Atendimento Educacional  Especializado.  Outro desafio  apontado pela professora é fazer 
com que o aluno com deficiência intelectual tenha acesso ao conhecimento, possa assimilar 
os  conteúdos  e  progredir  na  aprendizagem.  A professora  inclusive  sugere  que  sejam 
realizadas mais pesquisas nessa área por professores pesquisadores que dedicam-se a 
temática da inclusão. Ela diz:

Apesar de termos grandes avanços, por exemplo, na área da pessoa com 
baixa visão, com deficiência auditiva, deficiência motora e surdos, ainda são 
poucas as pesquisas sobre a deficiência intelectual, sendo ainda um grande 
desafio fazer as readaptações para trabalhar com esse público. (Entrevista 
com a professora Gerlândia Joca de Castro, em 08/07/2016, realizada na 
escola).
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A referida  professora  também nos  falou  sobre  os  avanços  e  as  conquistas  que 

percebe nas pessoas que são acompanhadas, ela nos cita como um dos avanços o que é 

chamado  de  aprendizagem  social,  que  se  caracteriza  na  construção  dos  espaços  de 

socialização dos alunos, ela explica que quando se consegue criar esses espaços e fazer 

com que o aluno possa interagir com outros ambientes e outras pessoas, consegue-se fazer 

com que aquela criança ou adolescente aumente  sua autoestima,  contribuindo inclusive 

para a sua autonomia.

Questionamos  sobre  a  frequência  dos  alunos  e  a  participação  da  família.  A 

professora nos contou que alguns têm uma frequência permanente, que participam toda 

semana, nos dias e horários marcados, já outros nem tanto.  Em relação à família ela nos 

diz que há um envolvimento sim, que os responsáveis às vezes vão a escola saber como 

está  o  acompanhamento,  outras  vezes  ligam  para  relatar  algum  comportamento,  mas 

sempre procurando dar autonomia aos que, por exemplo, já são adolescentes.

Dentre muitas falas da professora Gerlândia Joca, uma das que mais chamou nossa 

atenção foi quando ela disse:

Gostaria  de ter  mais  tempo para me dedicar  mais  a esse trabalho,  pois 
mesmo tendo outra atividade profissional, é aqui que eu me realizo. Quando 
comecei no DAIN, eu era bastante limitada na LIBRAS e na primeira vez 
que fui dar apoio a um aluno surdo, foi o aluno que me ensinou e não eu 
que  ensinei  a  ele;  alguns  sinais  eu  não  conhecia,  então  ele  escrevia  a 
palavra e depois me mostrava o sinal, naquele dia a aluna estava sendo eu. 
No nosso dia a dia muitas vezes isso acontece, aprendemos muito mais do 
que ensinamos e não existe nada mais gratificante do que isso. (Entrevista 
com a professora Gerlândia Joca de Castro, em 08/07/2016, realizada na 
escola).

A professora conclui a entrevista nos dizendo que já tivemos grandes avanços na 

inclusão da pessoa com deficiência, mas que ainda precisamos avançar mais e mais, pois 

uma das principais barreiras que ainda enfrentamos são as barreiras atitudinais, que é o 

olhar para o outro, ver que aquela pessoa faz parte da sociedade e que é capaz.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos. Uma 

necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las. A 

politica  nacional  hoje,  visa  constituir  políticas públicas promotoras  de uma educação de 

qualidade para todos os alunos.

117



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional 

especializado  substitutivo  ao  ensino  comum,  que  levaram  à  criação  de  instituições 

especializadas, escolas especiais e classes especiais. 

Nesse contexto surgiu a escola hoje denominada Escola Estadual Ambulatório Padre 

Dehon, porém o seu objetivo de origem não era atender apenas pessoas com deficiência, 

mas atender crianças pobres em risco de vulnerabilidade social que além do atendimento 

educacional, tinha atendimento médico e assistencial.  Posteriormente transformando-se em 

uma instituição de ensino que foi ganhando destaque no trabalho com a inclusão.

Diante da análise histórica da citada escola, dos relatos e entrevistas concedidos, 

conhecemos a magnífica história de uma instituição que foi criada para desenvolver uma 

ação social, transformando-se ao longo dos anos como centro de referência na educação 

especial que permanece até os dias atuais.   

A escola possui hoje uma sala de AEE totalmente equipada com recursos e matérias 

didáticos  que  são  utilizados  de  acordo  com  a  necessidade  de  cada  aluno  que  é 

acompanhado pela equipe.

Compreendemos que a instituição carrega na sua história um belíssimo trabalho na 

defesa e garantia do direito da pessoa com deficiência e que hoje continua levantando essa 

bandeira.  O que ainda deixa um pouco a desejar  é a pouca quantidade de professores 

auxiliares nas salas de aula regular, para que possa ser realizado um trabalho de excelência 

com os alunos com necessidades educacionais especiais junto com os professores titulares. 

Assim, pretendemos continuar escrevendo e ir em busca dos fios dessa história, desejando 

a  continuidade  desse  gratificante  trabalho  e  que  tenhamos  mais  e  mais  avanços  na 

educação como um todo e especialmente na educação inclusiva.
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A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO COTIDIANO 

ESCOLAR: um relato de caso
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Resumo:

Este artigo relata uma experiência com um aluno surdo e 

sua trajetória numa escola dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino da cidade de 

Mossoró  –  RN.  O  trabalho  objetiva  socializar  a 

experiência  realizada  e  refletir  sobre  a  importância  da 

educação inclusiva para o desenvolvimento do processo 

educativo da criança com surdez. Para a efetivação da 

pesquisa  realizamos  um  estudo  bibliográfico  sobre  a 

Legislação da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, os 

conceitos  históricos,  marcos  normativos  e  legais  da 

educação  inclusiva  pautados  na  Constituição  Federal 

(1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996), Lei Brasileira de Inclusão (2015), Quadros (1997). 

O estudo foi desenvolvido a partir de entrevistas com os 

professores  e  a  mãe  do  aluno  FGDF  que  está 

regularmente  matriculado  no  4°ano  do  Ensino 

Fundamental  e  no  Atendimento  Educacional 

Especializado – AEE. Este aluno tem deficiência auditiva 

e usa um implante coclear que é um dispositivo eletrônico 

e substitui as funções das células do ouvido interno de 

pessoas com surdez profunda que não são beneficiadas 

pelo  uso  de  aparelhos  auditivos.  Constatamos  que  a 

parceria das professoras da sala regular, a intérprete de 

sinais,  a  professora  do  AEE  e  sua  família  são  de 

fundamental  importância  para  o  desenvolvimento 

cognitivo e social do aluno. Portanto a escola deve ser 

inclusiva e atender de forma humanizada as exigências 

ao  bom  funcionamento  e  que  ultrapasse  as  barreiras 

arquitetônicas, atitudinais,  procedimentais e conceituais, 

e  que  os  docentes  sejam preparados  para  atender  as 

crianças  e  as  fazerem  avançar  no  processo  de 

aprendizagem.
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Palavras-chave: Inclusão.  Deficiência  auditiva. 

Legislação.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão da pessoa com deficiência no cotidiano escolar vem sendo discutida 

no  Brasil,  e  em outros  países,  ganhando  relevância  no  final  do  século  XX.  Essa 

temática tem se acentuado em diferentes debates, uma vez que vários pesquisadores 

têm direcionado seus estudos na busca de compreender os desafios apontados para a 

concretização das regulamentações, bem como, discutem a importância da formação 

inicial  e  continuada  como  condição  essencial  para  execução  de  uma  prática 

pedagógica com foco na aprendizagem e na perspectiva da Educação Inclusiva.

Este artigo relata uma experiência com um aluno surdo e sua trajetória numa 

escola dos Anos Iniciais  do Ensino Fundamental  da Rede Municipal  de Ensino da 

cidade de Mossoró – RN, no corrente ano. O trabalho objetiva socializar a experiência 

realizada e refletir sobre a importância da educação inclusiva para o desenvolvimento 

do  processo  educativo  da  criança  com surdez.  Para  a  efetivação  desta  pesquisa 

realizamos um estudo bibliográfico sobre a Legislação da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, os conceitos históricos, marcos normativos e legais da educação inclusiva 

pautados  na  Constituição  Federal  (1988),  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação 

Nacional  (1996),  Lei  Brasileira  de  Inclusão  (2015),  Quadros  (1997).  O  estudo  foi 

desenvolvido a partir de entrevistas com os professores e a mãe do aluno FGDF que 

está regularmente matriculado no 4°ano do Ensino Fundamental e no Atendimento 

Educacional Especializado – AEE.

A partir das leituras realizadas sobre a Resolução do CNE nº 04 de 2009, “o 

público-alvo  do  Atendimento  Educacional  Especializado  é:  Aqueles  que  têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 

quais em interação com as diversas barreiras podem ter restringida sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, 

sendo: alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento e 

alunos com altas habilidades/superdotação. 

Portanto a educação numa perspectiva inclusiva contribui de forma significativa 

para a efetivação do aprendizado, para o fortalecimento de novas amizades e para o 

cumprimento dos direitos inerentes as pessoas com deficiência, uma vez que terão a 

oportunidade de conviver e compartilhar momentos de interação e aprendizagem entre 

os sujeitos.
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2.  NO MOVIMENTO DAS MÃOS A REALIZAÇÃO DE UM SONHO POSSÍVEL: um 

relato de caso.

O  aluno  FGDF  tem  deficiência  auditiva  e  usa  um  aparelho  conhecido 

popularmente como ouvido biônico. Este aparelho faz parte do implante coclear que é 

um dispositivo  eletrônico  e tem o objetivo  de substituir  as funções das células  do 

ouvido interno de pessoas com surdez profunda que não são beneficiadas pelo uso de 

aparelhos auditivos. É um equipamento implantado cirurgicamente na orelha e tem a 

função de estimular o nervo auditivo e recriar as sensações sonoras. Desta forma, o 

aparelho  auxilia  na  assimilação  e  entendimento  das  atividades  propostas  pelos 

professores em sala de aula e no entendimento do diálogo com os seus colegas. 

A professora  de  sala  de  aula  também  utiliza  um  aparelho  denominado  de 

Sistema  FM,  tipo  um  microfone  onde  o  aluno  pode  ouvir  o  que  ela  fala,  sem 

interferências de ruídos.  Ele ouve através do Sistema FM só a voz da professora 

naquele momento. Desta forma, o objetivo principal do sistema FM é trazer o sinal da 

fonte sonora próximo ao usuário. Mesmo com a fonte sonora distante ou com ruído de 

fundo, o sinal enviado para o aluno via sistema FM é limpo e audível, como se a fonte 

sonora estivesse ao lado da orelha do usuário. Segundo o artigo 70, capítulo IX, das 

disposições finais do Decreto nº 5.296, de 2004, 

A  deficiência  auditiva  pode  ser  definida  como  perda 
bilateral,  parcial ou total de 41 dB ou mais da audição, 
aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz,1000 
Hz, 2000 Hz e 3000 Hz(1). Existem diversos tipos e graus 
de  deficiência  auditiva,  com  diferentes  etiologias.  Em 
geral, as pessoas com perdas auditivas de grau leve e 
moderado  são  chamadas  de  deficientes  auditivas, 
enquanto as que possuem perdas severas (entre 70 e 90 
dB)  e  profundas  (acima  de  90dB)  são  consideradas 
surdas.

É sabido que a perda da audição pode ser percebida logo nos primeiros anos 

de vida da criança, uma vez que ela não atende aos comandos estabelecidos pelas 

pessoas mais próximas, no caso, sua família. E com relação ao referido aluno, Felipe 

sua mãe percebeu aos sete meses de idade que ele tinha dificuldades em responder 
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aos estímulos que ela fazia através de conversas, bater palmas, cantar dentre outros. 

E ao completar um ano, ela o levou ao médico. O referido aluno é oralizado, realiza 

leitura labial e faz uso da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. De acordo com a sua 

mãe,  ele  frequenta  o  CAS  -  CENTRO  DE  ATENDIMENTO  ÀS  PESSOAS  COM 

SURDEZ - desde pequeno, juntamente com ela. Lá no CAS, ele faz curso de LIBRAS 

e utiliza em sua comunicação a linguagem oral e a linguagem de sinais. Além disso, 

tem atendimento com fonoaudiólogos.

  Em sala de aula, FGDF realiza todas as atividades propostas sem muitas 

dificuldades, acompanhando o nível destas atividades. E ainda, uma vez por semana 

uma professora intérprete de LIBRAS vem à escola para dar aula para ele e a turma. 

Estas  aulas  são  voltadas  para  temáticas  e  conceitos  que  envolvem  as  atividades 

diárias. E desta forma, os outros alunos também aprendem a se comunicar através da 

língua de sinais.

A sua  mãe  acompanha  todas  as  atividades  realizadas  por  ele  e  participa 

ativamente dos eventos escolares. A este respeito ela falou: “Adoro, procuro sempre 

estar presente em tudo... Eu acho que nossa presença é fundamental. É uma forma de 

mostrar a ele que me importo com ele, é reconhecer também o esforço dele. Nas 

apresentações quando ele me ver,  chega o olhinho brilha.”  Acrescentou ainda que 

percebe as habilidades dele, pois participa de tudo na escola, sendo assim uma escola 

inclusa.  Mas  também  percebe  que  ele  ainda  tem  muita  dificuldade  na  linguagem 

escrita, pois seu vocabulário é restrito. Às vezes, ele não associa a palavra ao objeto.

E na conversa realizada com as suas professoras, foi notável a felicidade delas 

em relatar algo sobre ele, pois segundo as professoras, FGDF é um aluno exemplar e 

se destaca em matemática por apresentar habilidades de interpretação e cálculos. 

Mas sente dificuldades no registro de produções textuais por escrever devido ao jeito 

dele se expressar conforme a língua de sinais.

Nesse sentido, os surdos enfrentamalgumas dificuldades nas salas de aula, 

pois tem seu jeito peculiar de escrever. Por usarem a língua brasileira de sinais não 

usam conectivos,  preposições e alguns verbos,  e também fazem uso de gestos e 

mímicas. Isso acaba gerando conflitos. Acredita-se que este aluno tem avançado em 

seu processo de ensino e aprendizagem, mas necessita  de um acompanhamento 

mais sistematizado junto a Sala de Atendimento Educacional Especializado, com um 

profissional  capacitado para este fim.  E a este respeito,  vale salientar  que a Sala 

Multifuncional da referida escola está em fase de implantação.

É sabido que o professor de Atendimento Educacional Especializado tem uma 

importante  função  na  sala  de  recursos  multifuncionais  e  para  que  ele  possa 
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desenvolver uma ação pedagógica que contribua para o processo e desenvolvimento 

da aprendizagem do aluno com surdez, é necessário que trabalhe numa perspectiva 

de  educação  inclusiva,  no  sentido  de  não  utilizar  somente  a  sala  de  recursos 

multifuncionais, mas que estabeleça uma relação dialógica com o professor da sala de 

aula regular para observar e pensar em estratégias que ajudem no desenvolvimento 

desta criança e o seu contexto escolar.

Desta forma, o professor de Atendimento Educacional  Especializado poderá 

trabalhar a aquisição da Língua de Sinais,  junto ao intérprete de LIBRAS - Língua 

Brasileira de Sinais. Além disso, trabalhará com atividades de comunicação alternativa 

e aumentativa, que visa atender alunos com dificuldades da fala e da escrita. Nesta 

perspectiva, a SEESP ressalta que:

Ao optar-se em oferecer uma educação bilíngue, a escola 
está  assumindo  uma  política  linguística  em  que  duas 
línguas passarão a co-existir  no espaço escolar.  “Além 
disso, também será definido qual será a primeira língua e 
qual será a segunda língua, bem como as funções em 
que  cada  língua  irá  representar  no  ambiente  escolar” 
(MEC/ SEESP, 2006).

A necessidade  que  o  homem sentiu  em  comunicar-se  com os  demais 

seres, fez com que ele criasse um jeito próprio de compreender o outro através da 

linguagem  oral.  Assim,  a  linguagem  apresenta-se  como  um  meio  facilitador  da 

comunicação oral. Mas para o filósofo francês Merleau-Ponty, “a linguagem não é nem 

simples emissão de sons, nem simples sistema convencional,  como quer um certo 

positivismo, nem tampouco tradução imperfeita do pensamento, vestimenta de ideias 

mudas e verdadeiras, como a concebe um  pensamento idealista. Pelo contrário, é 

criação  de  sentido,  encarnação  de  significação  e,  como  tal,  ela  dá  origem  à 

comunicação”.(Geraldi,2000,  p.  22).Mas  a  forma  como  as  pessoas  utilizam  a 

linguagem,  restringindo-a  a  um  público  ouvinte,  nos  faz  repensar  e  pensar  nas 

pessoas que não a utilizam de forma oralizada. A este respeito, os autores Gonçalves 

e Furtado (2015), enfatizam que: 

A organização linguística envolve processos complexos 
da  cognição  humana  relacionados  à  percepção, 
atenção,  memória,  aprendizagem,  e  a  processos  de 
recuperação  da  informação,  da  palavra  escrita  ou 
falada,  entre  outros.  A  questão  torna-se  ainda  mais 
complexa quando nestes atos estão envolvidas pessoas 
que não podem se comunicar por meio da fala, o que 
significa para elas ser capaz de nomear um objeto ou 
uma figura  ou de se comunicar  com outras  pessoas. 
(Furtado, 2015, p.55-56).
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E foi pensando nestas pessoas que foi criado a Comunicação Alternativa 

que  se  constitui  como  uma  ferramenta  em  possibilitar  a  comunicação  entre  as 

pessoas. ”Devendo, portanto ser compreendida no âmbito da complexidade envolvida 

nesta habilidade humana, qual seja a de se comunicar. Ainda não há um consenso em 

relação à nomenclatura utilizada,  podendo se encontrar na literatura denominações 

como: Comunicação Alternativa e Suplementar”.

Assim sendo, a Comunicação Alternativa é formada por um grupo integrado de 

componentes,  incluindo  símbolos,  estratégias  e  técnicas  usadas  para  realizar  a 

comunicação de pessoas  que  não  possam comunicar-se por  meio  da  fala.  E seu 

objetivo primordial  é  a facilitar  a participação dessas pessoas em vários contextos 

comunicativos, uma forma de comunicação que seja independente da assistência do 

interlocutor,  ou  de  terceiros,  e  o  mais  próximo  possível  da  comunicação  natural, 

permitindo a sua inserção social. São exemplos de Comunicação Alternativa, tablet, 

telefone celular, computador, desktop ou notebook, vocalizadores, teclados adaptados 

e virtuais, e equipamentos dedicados que são desenvolvidos exclusivamente para o 

sistema de comunicação.

É sabido que a Comunicação Alternativa desenvolveu-se as décadas de 50 e 

60,  notadamente,  com o  objetivo  de  atender  a  pessoas  que  mesmo fazendo  um 

tratamento tradicional de reabilitação fala, não obtinham êxito no desenvolvimento das 

habilidades de comunicação oral.

Neste  contexto,  a  Educação  brasileira  vem  passando  por  algumas 

modificações ao longo dos anos. E estas mudanças refletem no perfil de profissional 

que se deseja para atender as demandas sociais. Profissional este que seja versátil, 

reflexivo e capaz de compreender o outro, como parte integrante da sociedade em que 

ele também está inserido. Haja vista que para acompanhar as inovações do mundo 

moderno frente aos usos das novas tecnologias, requer que se tenha um profissional 

capacitado para desenvolver os mecanismos necessários e atender aos desafios que 

a educação aponta nos dias atuais. E partindo deste pressuposto, a escola precisa 

está  preparada  para  atender  a  todas  as  pessoas  sem  exclusão,  dando  suporte 

necessário para que todos alcancem sucesso em sua aprendizagem.

Dessa forma, há ainda muitos obstáculos a se transpor, mais não podemos 

esquecer as conquistas que foram alcançadas ao longo da história na busca pela 

promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

MARCOS  NORMATIVO  E  LEGAL  DA  EDUCAÇÃO  INCLUSIVA  NO  BRASIL: 

caminhos trilhados
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Ao traçarmos uma análise sobre a trajetória da regulamentação que envolve a 

pessoa com deficiência no Brasil, nos deparamos com alguns avanços significativos 

relacionados  aos  direitos  da  pessoa  com  deficiênciaestabelecida  apartir  da 

constituição de 1988, onde temos um marco legal fundamentado. No entanto,ao longo 

da  história  as  pessoas  com  deficiência  eram  excluídas  e  segregadas.  Faz-se 

necessário e interessante mencionarmos neste trabalho, um breve relato/recorte sobre 

as pessoas com deficiência no Brasil  ao longo da História como uma trajetória de 

regulamentação.

Em 1854 durante o Brasil Império, foram criadas duas instituições que eram 

para  atendimento  as  pessoas  com deficiência  que  foram:  o  Imperial  Instituto  dos 

Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin Constant – IBC) e Instituto dos Surdos Mudos 

(atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES), ambas ficam localizados na 

cidade do Rio de Janeiro, eram instituições especializadas no atendimento às pessoas 

com deficiências mais acentuadas, elas eram segregadas nessas instituições públicas. 

As demais conviviam com suas famílias e não se destacavam muito, uma vez que a 

sociedade,  por  ser  rural,  não  exigia  um  grau  muito  elevado  de  desenvolvimento 

cognitivo. 

Entre os anos de 1857 a 1957 o atendimento às pessoas com deficiência era 

assegurado  de  forma  segregada,  ou  seja,  os  espaços  que  frequentavam  eram 

separados das demais pessoas, pois eram tidas como “anormais”. Na época, estes 

espaços  eram  considerados  adequados  para  elas.  E  também  nesse  período  que 

várias instituições especializadas foram criadas para cuidar/atender às pessoas com 

deficiência mental, entre elas é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais  –  APAE,  e  o  Instituto  dos  Surdos  Mudos  que  mais  tarde  foram 

transformados em Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES.

A criação dessas primeiras instituições especializadas (...) 
não passaram de  umas poucas  iniciativas  isoladas,  as 
quais  abrangeram  os  mais  lesados,  os  que  se 
distinguiam, se distanciavam ou pelo aspecto social  ou 
pelo  comportamento  divergentes.  Os  que  não  o  eram 
assim  a  “olho  nu”  estariam  incorporados  às  tarefas 
sociais  mais  simples.  Numa  sociedade  rural 
desescolarizada (JANNUZZI, 1985, p. 28).

No ano de 1961 com a lei 4.024/1961, previa-seo direito dos “excepcionais” à 

educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. Já no ano seguinte, 

com a lei 5.692/1971, que alterou a LDBEN de 1961 e definiu “tratamento especial” 

para  alunos  com  deficiências  físicas  e  mentais  que  se  encontram  em  atraso 
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considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados, não promove a 

organização  de  um  sistema  de  ensino  capaz  de  atender  às  necessidades 

educacionais especiais e acaba reforçando o encaminhamento dos alunos para as 

classes e escolas especiais.

Em 1973 foi criado o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP- pelo 

MEC, que impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência e às 

pessoas com superdotação, mas ainda configuradas por campanhas assistenciais e 

iniciativas isoladas do Estado.

Com  a  Promulgação  da  Constituição  Federal  Brasileira,  em  1988,  visando 

“promover  o bem de todos,  sem preconceitos de origem,  raça,  sexo,  cor,  idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, inciso IV). Define, no artigo 205, a 

educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, 

estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, como um 

dos princípios para o ensino e garante como dever do Estado, a oferta do atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).Em 

1989  com  a  criação  da  Lei  7.853-1989que  dispõe  sobre  o  apoio  às  pessoas 

portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde institui a tutela jurisdicional de 

interesses  coletivos  ou difusos dessas pessoas,  disciplina  a  atuação  do  Ministério 

Público, define crimes, e dá outras providências.

A década de 90 foi marcada por significantes conquistas para a pessoa com 

deficiências, pois no ano de 1990, com a Declaração de Jomtien (Evento realizado na 

Alemanha) "a educação é um direito fundamental de todos, mulheres e homens, de 

todas as idades, no mundo inteiro”. Com a Lei nº 8.069/90que institui o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, tornando “os pais ou responsáveis têm a obrigação 

de  matricular  seus  filhos  ou  pupilos  na  rede  regular  de  ensino”,  já  em  1994 

marcadospela publicação da Política Nacional de Educação Especial - Orientação do 

processo de “integração instrucional” que condiciona o acesso às classes comuns do 

ensino regular àqueles que “(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver as 

atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos 

ditos normais” e a Declaração de Salamanca- que trata sobre Princípios, Políticas e 

Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais.  Influenciar  a formulação 

das políticas públicas da educação inclusiva “aqueles com necessidades educacionais 

especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma 

pedagogia  centrada  na  criança,  capaz  de  satisfazer  a  tais  necessidades” 

(SALAMANCA, 1994, p 1 e 2). 
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Em  1996foi  criada  a  Lei  9.394/1996,  atual  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação, que prever a oferta de educação “preferencialmente” na rede regular para 

os alunos deficientes, a oferta de serviço de apoio especializado na escola regular 

para  atender  às  peculiaridades  da  clientela,  o  início  da  oferta  de  educação  na 

educação infantil e restringe o atendimento em classes e/ou escolas especializadas 

aos alunos cuja deficiência não permitir sua integração na rede regular.

Nos anos de 2001 a 2010, ocorreram muitas conquistas nessa área como a 

declaração  Internacional  de  Montreal  (2001)  sobre  Inclusão.  Esta  declaração 

demonstrava um forte apelo de Direitos inerentes à pessoa humana, estabelecendo 

que o acesso igualitário a todos os espaços da vida é um pré-requisito para os direitos 

humanos universais e liberdades fundamentais das pessoas.De acordo com o Plano 

Nacional de Educação – PNE- “O grande avanço que a década da educação deveria 

produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garantisse o atendimento à 

diversidade humana”. 

Também foi  sancionada  a  Lei  10.436/2002  que  reconhecia  LÍBRAS (língua 

brasileira de sinais), como língua oficial no País juntamente com o Português, e com a 

portaria MEC 2.678/2002 foi aprovada as diretrizes e normas para o uso, o ensino, a 

produção  e  a  difusão  do  Sistema  Braille  em  todas  as  modalidades  de  ensino, 

compreendendo  o  projeto  da  Grafia  Braille  para  a  Língua  Portuguesa  e  a 

recomendação  para  o  seu  uso  em  todo  território  nacional,  inclusive  com  a 

implementação do Programa Educação Inclusiva- Direito à diversidade, com vistas a 

apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos, 

promovendo  um  amplo  processo  de  formação  de  gestores  e  educadores  nos 

municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso de todos à escolarização, à 

oferta do atendimento educacional especializado e à garantia da acessibilidade.

Com a criação da Lei 10.845/2004 que Institui o Programa de Complementação 

ao  Atendimento  Educacional  Especializado  às  Pessoas  Portadoras  de  Deficiência 

(PAED), com o decreto 5.626/2005, fica definido que a formação de docentes para o 

ensino  de  Libras  nas  séries  finais  do  ensino  fundamental,  no  ensino  médio  e  na 

educação superior deveriaser realizada em nível superior, em curso de graduação de 

licenciatura plena em Letras:  Libras ou em Letras:  Libras/Língua Portuguesa como 

segunda língua.

No ano de 2007, fora instituído o Decreto 6.094/2007, quelança o Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, reafirmado pela Agenda Social, tendo como 

eixos a formação de professores para a educação especial, a implantação de salas de 

recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, acesso 

e  a  permanência  das  pessoas  com  deficiência  na  educação  superior  e  o 
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monitoramento  do  acesso  à  escola  dos  favorecidos  pelo  Benefício  de  Prestação 

Continuada – BPC. 

Posteriormente  foi  aprovado  oDecreto  6.949/2009,  objetivando  promulgar  a 

Convenção  Internacional  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  e  seu 

Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. No ano de 

2010 com a Lei nº 12.319, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.

Entre os anos de2011 a 2015, foram sancionadas algumas leis e decretos que 

vinham a dispor sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado 

foi instituído o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, denominado de 

Plano  Viver  sem Limite.  Ainda  fica  instituída  a  Política  Nacional  de  Proteção  dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E alguns benefícios foram 

conquistados como o pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas 

com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos 

artístico-culturais e esportivos.

 No ano de 2015, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira 

de  Inclusão  da  Pessoa  com  Deficiência  (Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência)  a 

famosa LBI.

E  um  dos  pontos  principais  da  Lei  Brasileira  de  Inclusão  diz  respeito  à 

mudança de visão sobre o conceito de deficiência que deixa então de ser atribuída à 

pessoa e passa a ser vista como consequência da falta de acessibilidade que não só o 

Estado, mas a sociedade como um todo apresenta. Sob este aspecto, o Art. 1º da LBI 

(2015) afirma que: Fica instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Brasileira 

da  Inclusão,  destinada  a  assegurar  e  promover,  em  condições  de  igualdade,  o 

exercício dos direitos e liberdades fundamentais pela pessoa com deficiência, visando 

a sua inclusão social e cidadania.

Como podemos observar várias iniciativas foram conquistadas nesta área, mas 

ainda se faz necessário trabalhar na diminuição e adequações das barreiras sejam 

elas, arquitetônicas, urbanísticas e principalmente atitudinais que possam impedir o 

cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência. 

Desta forma, é preciso diminuir entre as pessoas, o preconceito e os estigmas 

que  por  muito  tempo  perdurou  relacionado  às  pessoas  com  deficiência.  Faz-se 

necessário também a sensibilidade para escutar as vozes dos sujeitos, nos vermos no 

outro, ou seja, pensar no desenho universal como direito humano universal, pensando 

a inclusão além das barreiras arquitetônicas.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com WERNECK (1997) a inclusão é necessária porque somos todos 

diferentes, todos nós temos limitações e potencialidades.Portanto, é de fundamental 

importância que o professor do Atendimento Educacional Especializado - AEE pense 

em trabalhar atividades que desafiem e proporcionem o desenvolvimento dos alunos 

com deficiência na perspectiva da educação inclusiva. Desta forma, a escola deve ser 

inclusiva, pautada numa dinâmica que favoreça o atendimento de forma humanizada 

que  atenda as  exigências  inerentes  ao bom funcionamento,  isto  é  que  ultrapasse 

todas as barreiras arquitetônicas, atitudinais, procedimentais, conceituais e que seu 

corpo  docente  esteja  preparado  para  trabalhar  com  todas  as  crianças  e  fazerem 

avançar no seu processo de ensino e aprendizagem. Faz-se necessário também a 

sensibilidade para escutar as vozes dos sujeitos, nos vermos no outro, ou seja, pensar 

no desenho universal como direito humano universal, pensando a inclusão além das 

barreiras arquitetônicas. 
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Portanto é necessário pensar a educação especial numa perspectiva inclusiva, 

libertadora,  valorizando-se  as  experiências  e  os  avanços  conquistados  até  o 

momento.E o Estado constitui-se no meio transmissor de educação para todos.A esse 

respeito,  BEDAQUE  (2015),  afirma  que  “é  preciso  mudanças  nas  concepções  e 

práticas sobre o que é ensinar e aprender, o papel da escola, do professor, do gestor, 

do estudante, da família e dos envolvidos no processo educativo e, evidentemente, 

políticas  públicas  que  fortaleçam  essas  mudanças,  sempre  em  benefício  dos 

estudantes”.

Contudo,  a  educação  inclusiva  apresenta-se  como  um  estímulo  para  a 

confirmação de bandeiras de lutas e o amadurecimento de propostas que venham 

atender a necessidade e melhorar o nível de atendimento as pessoas com deficiência. 

Nesta perspectiva,  vale destacar  que a Lei  nº  13.146,  de 6 de julho de 2015,  Lei 

Brasileira de Inclusão (LBI), foi uma conquista.

Ainda sobre esta temática,  CARVALHO (2004) afirma que “para entender a 

educação  inclusiva  deve-se  primeiro  entender  que  a  proposta  não  foi  concebida 

apenas para  determinados  alunos  e  sim para  todos,  sem distinção.  Entender  que 

somos  diferentes”.  E  é  importante  que  cada  um  contribua  para  a  cidadania, 

compreendendo que a cidadania pode ser construída em conjunto, ou seja, que esta 

construção se dê, a partir das práticas.
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RESUMO 

O presente trabalho privilegia uma discussão sobre as políticas públicas educacionais 

voltadas  para  a  inclusão  de  alunos  com  necessidades  especiais,  buscando 

compreender  que  aspectos  estão  relacionados  às  bases  legais  voltadas  para  que 

estes sujeitos possam ter acesso a Educação de qualidade em uma escola regular. 

Para melhor compreensão sobre esta temática utilizaremos como respaldo teórico os 

autores  Azevedo  (2010),  Bedaque  (2011),  Giugliani  (2007),  Kassar  (1999),  Sage 

(1999), entre outros, bem como o Plano Nacional da Educação, Lei de Diretrizes e 

Bases nº 9394/96 e a Lei Brasileira de Inclusão nº 13146/15. Deste modo o estudo tem 

como objetivo evidenciar e discutir sobre as políticas públicas educacionais nacionais 

e  as  legislações  e  decretos  que  propiciam  os  direitos  aos  alunos  a  terem iguais 

oportunidades á educação.  Para desenvolver esta pesquisa, a metodologia utilizada 

foi o estudo bibliográfico, mediante a análise de artigos científicos, onde a investigação 

se caracteriza por ser qualitativa. As considerações finais elucidam para uma visão de 

maior  compreensão  das  políticas  públicas  educacionais  e  sua  ação  na  vida  de 

pessoas  com  deficiência,  as  intervenções  voltadas  para  a  educação  asseguram 

direitos aos cidadãos, possibilitando que os mesmos possam participar de todas as 

atividades tendo iguais oportunidades. 
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         O interesse em desenvolver esta pesquisa, surgiu a partir da disciplina Políticas 

e  Planejamento  da  Educação  ofertada  no  terceiro  período  da  graduação  em 

pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN. As intenções 

estabelecidas para a construção desta pesquisa foi a partir de uma inquietação sobre 

buscarmos entender quais são as políticas públicas voltadas para as pessoas que 

possuem necessidades especiais.

          No tocante o trabalho tem a sua perspectiva fundamentada também no contexto 

Histórico do Brasil a partir da década de 1990, vislumbrando apresentar as conquistas 

das pessoas com deficiência no campo da educação e os direitos adquiridos, através 

de lutas e reivindicações para serem reconhecidos enquanto cidadãos.
Pretendemos com esse estudo investigar e apresentar os direitos que devem 

ser  respeitados  e  difundidos  amplamente,  de  maneira  que  o  cidadão  tenha  a 

oportunidade de compreender quais são as políticas públicas, legislação e decretos 

vigentes que vem sendo utilizados como justificativa de identificação e de estímulo 

para que esses alunos participem e interajam em uma sala de aula comum, tendo as 

mesmas oportunidades que as outras crianças ao acesso a uma educação formal.
            Tendo em vista a exposição da temática que será abordada,  o estudo tem 

como objetivo investigar e discutir as políticas públicas educacionais nacionais e as 

legislações  e  decretos  que  propiciam  os  direitos  aos  alunos  a  terem  iguais 

oportunidades à educação. Para desenvolver a pesquisa a metodologia utilizada foi o 

estudo bibliográfico, mediante a análise de artigos científicos, onde a investigação se 

caracteriza por ser qualitativa.
          Para nos enveredarmos nesta pesquisa adotaremos vários estudiosos que 

contribuíram, para o embasamento teórico deste trabalho sendo eles: Azevedo (2010), 

Bedaque (2011),  Giugliani (2007), Kassar (1999), Sage (1999), bem como o Plano 

Nacional da Educação, Lei de Diretrizes e Bases e a Lei Brasileira de Inclusão.  
As considerações finais elucidam para uma visão de maior compreensão das 

políticas públicas educacionais e sua ação na vida de pessoas com deficiência, as 

intervenções  voltadas  para  a  educação  asseguram  direitos  aos  cidadãos, 

possibilitando  que  os  mesmos  possam  participar  de  todas  as  atividades  com  as 

mesmas  oportunidades,  que  pessoas  ditas  como  normais  e  que  a  equidade  seja 

exercida dentro ou fora de âmbito escolar.       

Conceituando Políticas Públicas

            Para podermos desenvolver esta pesquisa é necessário compreender a 

temática  aqui  abordada,  sendo  fundamental  exploramos  o  conceito  de  políticas 
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públicas,  pois  essa  está  diretamente  vinculada  a  diversos  setores  da  sociedade, 

inclusive a educação.
             Nesta perspectiva buscamos entender o conceito, e percebemos que as 

políticas públicas partem do princípio de política e administração, onde esta é gerida 

por uma equipe multidisciplinar, que tem o intuito de permitir que todos tenham iguais 

oportunidades diante dos recursos, garantias de direitos e meios que possibilitem o 

progresso dos sujeitos na sociedade. Negrini (2009)
            Dentro  desta  ótica Azevedo  (2010)  define  que  as  políticas  públicas 

compreendem um conjunto de ações, do Estado, voltadas para a garantia dos direitos 

sociais,  bem  como  a  orientação  nas  tomadas  de  decisões  relativas  a  assuntos 

públicos. Deste modo as ações realizadas pelas políticas públicas tem o propósito de 

atender  as  necessidades  de  vários  grupos  sociais,  onde  estas  exiguidades  estão 

relacionadas a questões de dignidade dos sujeitos.
            Entretanto, muitas vezes as ações das Políticas Públicas são confundidas pela 

população, como ações políticas partidárias, ou seja, as pessoas ainda sem acesso a 

educação e com pouca instrução, acreditam que a implementação dessas políticas só 

são vigentes durante  o mandado de um determinado gestor  e que após o fim da 

gestão, todas as ações também serão encerradas, isso difere do real objetivo dessas 

intervenções,  pois  a execução de um projeto político público não está relacionada 

somente  a  um  governo,  elas  excedem  períodos  não  apresentando  um  prazo  de 

validade  especifico,  podendo  ser  renovada,  sendo  divergente  da  atuação  política 

partidária  que  tem a  sua  finalização,  juntamente  com  o  mandato  do  parlamentar. 

Negrini (2009)
             A partir da apreciação do assunto percebemos que ainda somos muito leigos 

sobre os nossos direitos e ainda temos pouco conhecimento sobre vários assuntos 

que nos desrespeitam, vários teóricos como Karl Marx (1964) afirmam que o Estado 

não  tem  o  interesse  que  a  população  tenha  acesso  ao  conhecimento  em  sua 

totalidade, para poder manter o controle sobre a classe desfavorecida, para que estes 

não se rebelem contra o governo, e reivindiquem o que lhe é de direito. 

Contribuindo, para o embasamento da pesquisa Giugliani (2007) explica que as 

políticas de governo são ações unilaterais que tem apenas a percepção do partido 

político, enquanto que, as políticas públicas:

 [...]  são ações coordenadas com o objetivo público,  isto  é,  coletivo.  São 
políticas  de  Estado  e  não  de  governo  e  pressupõe  uma  capacidade  de 
impacto  no sentido  da  construção da cidadania.  Existem para  garantir  os 
direitos  humanos  [...]  e  devem  promover  transformações  sociais  que 
trabalhem  diretamente  com  a  promoção  da  cidadania  e  provoquem  a 
participação ativa da sociedade com a sua exceção e efetividade. (p. 6)

           Sobre está prisma podemos apresentar, por exemplo, o direto a educação para 

a todos, no entanto percebemos as dificuldades que as escolas possuem em receber 

135

http://www.sinonimos.com.br/exiguidade/


III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

alunos com necessidades especiais,  contudo tais direitos podem ser concretizados 

através de um projeto de políticas públicas que tem a possibilidade de inserir  este 

aluno, viabilizando a permanecia e encaminhando profissionais especializados para 

trabalhar com este educando em uma sala de aula comum.
            Estas colocações nos conduzem para uma percepção que as políticas públicas 

têm um caráter transformador quando efetivada, pois esta visa atender os anseios da 

população levando em conta as pretensões que a sociedade possui. Por esse motivo 

que  as  políticas  públicas  devem ser  regidas  pelo  Estado,  tendo  em vista  que  as 

intervenções interferem e transformam, na maioria das vezes nas realidades sociais 

de grande parte dos indivíduos.

As falas apresentadas nos encaminham para o Plano Nacional de Educação 

que expõem na meta quatro a universalização da educação, para a população de 4 a 

17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino.

           Nesta perspectiva percebemos que a meta quatro constitui em um grande 

desafio para a implementação, à qualidade do ensino oferecido nas escolas públicas é 

considerado  um desafio  por  conta  de vários  fatores  como:  a  estrutura  é  precária, 

podemos constatar a partir de várias pesquisas que indicam que persistem problemas 

de reprovação, evasão e abandono. 
Em comparação com outros países da América Latina, a população brasileira 

possui  baixa  escolaridade,  em termos  de  anos  de  estudo.  Na  agenda  da  política 

educacional consta a universalização do ensino dos 4 aos 17 anos, a melhoria da 

qualidade das escolas e a qualificação dos professores podem contribuir  para que 

estes estudantes possam ser incluídos e consigam se desenvolver. MEC (2016)
                   Para que o atual  Plano Nacional de Educação- PNE(2014/2024), sejam 

implementado é necessário financiamento adequado e mais empenho  por parte dos 

responsáveis pela execução, também é imprescindível que a população tenha acesso, 

conheça e discuta sobre ele, para que este  não fique apenas no papel, concordamos 

com Sage (1999), quando diz que “a responsabilidade pelo processo educacional é de 

todos os envolvidos e não pode ficar na dependência de um especialista ou de um 

único  profissional,  por  isso,  consideramos  que  informações  e  diálogos  contínuos 

precisam ser compartilhados no espaço escolar e por toda sociedade.”
                 Esta colocação do autor vem ao encontro de uma perspectiva sobre a 

realidade social anteriormente exposta, no que diz respeito a execução de políticas 

publicas  em  educação,  onde  o  Estado  tem  o  dever  propiciar  decisões   que 

possibilitem   a  todos  os  cidadãos  o  direito  a  educação.  Deste  modo,  quando 

discutimos sobre os direitos, muitos são os aparatos legais que buscam garantir uma 
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educação  de  qualidade  abranja  a   todos  os  cidadãos  do  nosso  país,  dentre  os 

elementos que visam a legalidade de uma “educação para todos”.

              A respeito dos discursos apresentados, verifica-se que  a LDB 9394/96, 

apresenta em seus princípios e fins que segundo o Art. 3º o ensino será ministrado 

com base nos princípios de:

 I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

 II  –  liberdade  de  aprender,  ensinar,  pesquisar  e  divulgar  a  cultura,  o 
pensamento, a arte e o saber;

 III – Pluralismo de ideias e de condições pedagógicas; 

IV – respeito á liberdade e apreço a tolerância; 

           Dentro desta prisma, para que o ensino seja segundo a legislação  amplo para 

todos os educandos é fundamental que as ações das políticas públicas mantenham 

articulações e medidas cujos os objetivos visem a inclusão de todos os sujeitos no 

sistema educacional. Por conseguinte, que essas medidas sejam fiscalizadas por toda 

a população a fim de garantir os direitos das pessoas com necessidades especiais, de 

modo que sejam cobrados as adaptações curriculares e atendimento especializado na 

rede regular de ensino.

Conquistas a inclusão as pessoas com deficiência a escola regular 

E no contexto das lutas sociais que a partir da década de 1990, apresenta-se o 

contexto histórico de lutas dos deficientes pelos seus direitos para serem reconhecidos 

enquanto cidadãos, que se travou o debate para as ações e bases legais voltadas 

para que as pessoas com deficiência  sejam inseridas em um espaço de educação 

formal.
           Dessa forma, estes indivíduos desejavam terem uma participação ativa na 

sociedade, almejando sair da segregação, pois nas décadas anteriores estes sujeitos 

não tinha representação no meio social, e assim, acabavam por receber apenas uma 

atenção  assistencialista  e  filantrópica,  no  entanto  com  o  passar  dos  anos  os 

deficientes se inquietaram por uma atuação mais expressiva e se empenharam para 

estarem integrados no sistema de educação. 
              As inquietações dos deficientes impulsionaram vários movimentos pela 

integração escolar e pela quebra de paradigmas, de acordo com Januzzi (2004) em 

Bedaque (2011, p. 57), “as modificações na realidade educacional começam a ocorrer 

principalmente  com  diretrizes  para  serviços  educacionais  especiais nas  redes 

estaduais  de  ensino  em  todo  o  país,  por  meio  de  classes  especiais  e  salas  de 

recursos, mesmo assim longe de atender o contingente de pessoas com deficiência”. 
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             A partir dos discursos apresentados evidencia-se que partir da década de 90, 

com  a  reforma  educacional  atrelada  à  força  dos  documentos  e  movimentos 

internacionais que propunham aos países melhoria na qualidade da educação, com 

eficiência  e  equidade,  intrinsecamente  vinculada  a  novas  exigências  do  mercado 

capitalista, a história da Educação Especial no Brasil tem sido fortemente alterada.
            De acordo com a Declaração de Jontiem (1990), a Declaração de Salamanca 

(1994) e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB9394/96), 

estas bases viabilizaram ações em defesa por uma educação inclusiva que atendesse 

a todos, pretendendo modificar a situação de uma vasta quantidade de deficientes, 

que  se  encontravam  excluídas  da  sociedade,  começavam  a  terem  espaço, 

principalmente nos documentos legais. Bedaque (2011).
              Tendo em vista o contexto histórico percebemos que a educação passa a ter 

mais expressividade para os deficientes a partir desse processo de reestruturação de 

Governo na década de 1990, com a redefinição de uma gestão voltada para todos, 

com  modelos  descentralizados,  que  utiliza  como  controle  uma  administração  e  a 

participação mais efetiva da sociedade como um todo.
               Toda essa conjuntura influenciou de maneira decisiva nas diversas ações e 

programas destinados para a educação de forma significativa, de modo que trouxe 

avanços  consideráveis  no  campo  da  educação  especial.  Não  podemos  deixar  de 

mencionar a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), expõem que a inclusão escolar 

como princípio e a educação especial como modalidade de ensino, que perpassa toda 

a  educação  básica,  dando  ênfase  à  inclusão  educacional  e  ao  atendimento 

educacional  especializado  a  ser  oferecido,  preferencialmente,  na  rede  regular  de 

ensino (LDB, artigo 58). 
                 Nesta perspectiva Kassar apud Bedaque (1999) explica que, a LDBEN/96 

anuncia  como “alternativa  preferencial”  a  ampliação do atendimento ao aluno com 

deficiência na própria rede pública de ensino,  que ocorrerá independentemente do 

apoio previsto à iniciativa privada, garantindo o direito ao sistema regular de ensino. 

Neste sentido, a educação de alunos com deficiência, ao menos em termos legais, 

passa a ser função maior do Estado.
                  Dentro desta ótica a LDB 9394/96, deixa claro que é responsabilidade do 

Estado  subsidiar  uma  escola  com  infraestrutura  adequada  e  educadores 

especializados para trabalhar com diversas deficiências, onde estes devem buscando 

incentivar e propiciar o desenvolvimento e a autonomia desses sujeitos, afim que eles 

consigam está inseridos na sociedade tendo participação ativa em varias áreas que 

desejarem.
                 A partir de artigos inseridos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional  nº  9394/96,  sendo  eles  58,  59  e  60,  fica  evidente  que  o  atendimento 

diferenciado aos alunos da educação especial,  esclarecendo sua disponibilidade a 
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estes, com intuito não de substituir o ensino oferecido nas escolas regulares, mas com 

intuito  de remover  barreiras que estejam impedindo sua participação mais  efetiva. 

Assim,  o  Atendimento  Educacional  Especializado  se  coloca  como  uma  forma  de 

disponibilização de recursos educacionais de apoio a estes alunos, proporcionando-

lhe  alternativas  diferenciadas  de  atendimento,  levando  em  consideração  suas 

necessidades peculiares.

         Sobre esta prisma é notório que a partir das conquistas através das lutas dos 

deficientes por mais espaço e para estarem incluídos na educação, só se consolidou a 

partir  da  criação  de  documentos  e  leis,  onde  o  Estado  teve  que  assumir  a  sua 

responsabilidade  a  frente  de  procurar  oportunizar  chances,  condições  de  acesso, 

participação e aprendizagem em um ensino regular  aos alunos com necessidades 

especiais,  bem  como  fomentar  o  desenvolvimento  de  recursos  didáticos  e 

pedagógicos a fim de eliminar  as barreiras que ocorrem no processo de ensino e 

aprendizagem.

A Educação inclusiva e suas bases legais

             Contribuindo, para o embasamento desse estudo é fundamental abordar a 

questão sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva,  onde  a  Educação Especial  é  uma modalidade  de ensino transversal  ao 

ensino regular, que perpassa desde a educação infantil ao ensino médio bem como o 

ensino superior (BRASIL, 2008). 
           Para  o  aprofundamento  do  estudo  é  pertinente  destacar  a  visão  da 

transversalidade, conforme Menezes (2001) “uma educação transversal diz respeito à 

possibilidade de se estabelecer,  na  prática  educativa,  uma relação entre aprender 

conhecimentos  teoricamente  sistematizados  (aprender  sobre  a  realidade)  e  as 

questões da vida real e a sua transformação”. O educador que trabalha com pessoas 

com necessidades especiais deve possuir varias competências além de está situado 

da proposta do Projeto Político Pedagógico da escola, onde este profissional tem a 

obrigação de realizar atividades educacionais especiais que valorizem as habilidades 

que este o aluno da educação inclusiva já possui ou que desenvolva este educando, 

condicionando a flexibilização da ação pedagógica nas áreas do conhecimento. 
Diante do exposto a Lei Brasileira de Inclusão traz uma importante contribuição 

quando expressa no  Art. 27 que:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 

vida,  de  forma  a  alcançar  o  máximo  desenvolvimento  possível  de  seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem.
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             Uma vez que  a partir dos estudos da LBI, podemos apontar  que esta lei  

consiste em um grande avanço com relação a dimensão e o acesso à educação das 

pessoas com deficiência, pois a partir de uma base legal podemos ter uma amparo 

que nos der sustentação em nossas reinvindicações por igualdade de oportunidades 

em todas as esfera,  esta legislação abre uma leque de chances para várias áreas que 

o indivíduo deficiente deseje está inserido, onde este aluno terá suas habilidades e 

competências  estimuladas  e  trabalhadas  para  que  ocorra  o  seu  desenvolvimento, 

além disso  a escola é um local de interação social, que permitirá que o educando 

demonstre seus possíveis talentos, crie laços de amizades e tenha participação na 

sociedade,  deixando  de  lado  os  estereótipos  que  foram  criados  no  passado  de 

indivíduos sem capacidades e que não disponha de nenhum potencial a ser explorado.
        Ampliando a discussão o MEC expõem que uma educação integra consiste em:

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal 
ao  contextualizar  as  circunstancias  históricas  da  produção  da  exclusão 
dentro e fora da escola. (2008, p.01)

            Neste contexto percebemos que a educação inclusiva no passado não tinha 

espaço, no entanto estas barreiras foram sendo quebradas a partir de uma postura 

adotada  por  algumas  pessoas  da  sociedade  que  se  engajaram  e  tomaram  um 

posicionamento  diante dos obstáculos,  criaram uma visão que as coisas  precisam 

mudar que todos têm direitos de ter participação no contexto social, se estes sujeitos 

com deficiência  desejam esta  inseridos  na comunidade  porque  negar  isso  a  eles. 

Conforme a Resolução nº2 de Setembro de 2001, onde expressa que:

 Art 3º. Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se 
um  processo  educacional  definido  por  uma  proposta  pedagógica  que 
assegure  recursos  e  serviços  educacionais  especiais,  organizados 
institucionalmente  para  apoiar,  complementar,  suplementar  e,  em  alguns 
casos,  substituir  os  serviços  educacionais  comuns,  de  modo a  garantir  a 
educação escolar  e  promover  o  desenvolvimento das potencialidades  dos 
educandos que apresentam necessidades educativas especiais, em todas as 
etapas e modalidades da educação básica.

              A educação especial consiste em um apoio para que o aluno consiga se 
inserir  em  uma  sala  de  aula  regular,  bem  como  possa  se  relacionar  com  novas 
pessoas, este contato propiciar que o deficiente aprenda junto com o outro, e através 
dessa troca de conhecimentos ocorra o aprendizado, neste contexto também existe 
uma acompanhamento sobre a permanecia desses sujeitos no ambiente escolar, de 
modo que não seja interrompido o processo de aprendizado do aluno.
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             A esse respeito,  encontramos a seguinte  colocação ao se tratar  dos 
educandos  com  necessidades  educacionais  especiais  durante  o  processo 
educacional, apresentarem: 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento  que  dificultem  o  acompanhamento  das  atividades 
curriculares,  compreendidas em dois  grupos: a)  aquelas não vinculadas a 
uma  causa  orgânica  específica;  b)  aquelas  relacionadas  a  condições, 
disfunções,  limitações ou deficiências;  II  –  dificuldades de comunicação e 
sinalização diferenciadas dos demais alunos,  demandando a utilização de 
linguagens e códigos aplicáveis; 

          É importante que todos os envolvidos no processo educativo estejam atentos a 

essas  dificuldades,  observando  se  são  momentâneas  ou  se  persistem  há  algum 

tempo. Para que seja direcionado o método educacional apropriado para que a criança 

não fique excluída, deve ser revisto o currículo escolar, a metodologia, trabalhar um 

plano de aula adequado destinado a atender as habilidades que este aluno precisa 

desenvolver,  bem  como  as  suas  potencialidades  e  talentos  que  venha  a  ser 

descobertos e explorados pelo educador, a fim de tornar as aulas mais motivadoras e 

dinâmicas. Em meio a estas discussões podemos expor uma visão sobre a questão 

dos  recursos  educacionais  disponibilizados  como  apoio  para  os  alunos  com 

necessidades  especiais,  de  modo  que  este  suporte  vem  proporcionar  o 

enriquecimento  curricular  que  o  processo  educacional  ocasiona  por  meio  de 

experiências ensino e aprendizagem. 
               Em Cupertino (2008) vamos encontrar o seguinte esclarecimento, os 

elementos de questionamento para elaboração de um programa educacional para o 

enriquecimento são: o que ensinar e porquê; quando e onde podem ser obtidos esses 

ensinamentos; quem ensina e como; o quê,  como e quando avaliar.  As formas de 

avaliação devem ser realizadas a partir do processo desses alunos, de modo que vem 

avaliar em que estagio de desenvolvimento estão, que avanços foram alcançados. 
               Devemos ressaltar que o conceito da Escola Inclusiva conforme as Diretrizes 

Curriculares  Nacionais  para  Educação  Especial  (MEC/SEESP,  1998),  implica  uma 

nova  postura  da  escola  comum,  que  propõe  no  projeto  político  pedagógico,  no 

currículo, na metodologia de ensino, na avaliação e na atitude dos educandos, ações 

que favoreçam a integração social e sua opção por práticas heterogenias. A escola 

capacita seus professores a se prepararem, organiza-se e adapta-se para oferecer 

educação de qualidade para todos, inclusive, para os educandos com necessidades 

especiais.

              A propósito, quando falamos em currículo escolar, estamos relatando o 

percurso  que  o  professor  constrói  com  seus  alunos  até  o  Parâmetro  Curricular 
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Nacional  (PCN).  Também  no  documento  supracitado  explicita-se  o  conceito  de 

adaptações curriculares, consideradas como:

[...]  estratégias  e  critérios  de  atuação  docente,  admitindo  decisões  que 
oportunizam adequar  à ação educativa escolar às maneiras peculiares de 
aprendizagem  dos  alunos,  considerando  que  o  processo  de  ensino-
aprendizagem  pressupõe  atender  à  diversificação  de  necessidades  dos 
alunos na escola (MEC/SEESP/SEB, 1998, p. 15).

            Diante da discussão apresentada percebemos que as adaptações no currículo 

são necessárias, pois as modificações no planejamento requer que seja revisto os 

objetivos, atividades e métodos de avaliação, desta maneira o currículo deve ter a 

finalidade de atender  a  todos os estudantes,  observando as  peculiaridades dentre 

todos  eles  principalmente  os  alunos  com  necessidades  especiais.  Uma  educação 

inclusiva, compreendida sob uma extensão curricular, representa que o educando com 

deficiência deve esta inserido em uma sala de aula comum, aprendendo os mesmos 

conteúdos  que  os  outros  estudantes  ditos  como “normais”,  mesmo que ocorra  de 

maneira  diferenciada,   o  professor  deve  realizar  as  necessárias  adaptações  para 

facilitar o aprendizado dos seus alunos, independente de possui deficiência ou não.
            No que diz  o MEC/SEESP/SEB (1998),  essas adaptações curriculares 
realizam-se em três níveis: 

Adaptações no nível  do projeto pedagógico (currículo  escolar)  que devem 
focalizar,  principalmente,  a  organização  escolar  e  os  serviços  de  apoio, 
propiciando condições estruturais que possam ocorrer no nível de sala de 
aula e no nível individual. Adaptações relativas ao currículo da classe, que se 
referem, principalmente, à programação das atividades elaboradas para sala 
de aula. Adaptações individualizadas do currículo, que focalizam a atuação 
do professor na avaliação e no atendimento a cada aluno. (p.40)

             Inserir indivíduos com necessidades especiais em uma sala regular propõe 

uma evolução no ensino, pois requer ações adaptativas, tendo em vista a flexibilidade 

do currículo, para que ele possa ser aplicado em sala de aula de forma efetiva, a fim 

de atender exiguidade e singularidades de todos os alunos, bem como buscar formas 

de  atendimento  educacional  especializado  para  a  promoção  e  estimulo  de  suas 

capacidades e habilidades desses educandos. Virgolim (2008) apresenta importantes 

argumentos para superar os paradigmas existentes na educação:

As políticas dos sistemas de ensino devem prever a eliminação das barreiras 
à  educação  dos  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais, 
promovendo a participação a partir de novas relações pedagógicas centradas 
nos  modos  de  aprender  das  diferentes  crianças  e  jovens,  e  de  relações 
sociais,  que  valorizam  a  diversidade  em  todas  as  atividades,  espaços  e 
formas de convivência e trabalho. (VIRGOLIM, 2008, p.08)

                A partir do momento que nos dispusermos a construir um programa que 

venha a propiciar o progresso, aprimoramento e desenvolvimento escolar estaremos 
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assim aplicando as ações de políticas  públicas,  legislação e decretos  no contexto 

educacional, ou seja, permitindo com que o aluno com necessidades especiais, sejam 

o centro deste trabalho, conhecendo seus direitos, podendo ir além e se desenvolver 

no ensino regular bem como oportunizando vivencias e soma dos seus conhecimentos 

suas áreas de interesse, mesmo que estas não sejam as mesmas do currículo escolar. 
                Sendo assim, também é necessário enfatizar a importância de obter uma  

fundamentação  ou  ter  algum  conhecimento  nas  referidas  políticas  públicas 

educacionais  para  promover  ações  previstas  em  decretos  e  leis  para  suprir  as 

necessidades  educacionais  especiais  e  seus  direitos  humanos  para  um  melhor 

atendimento  escolar  o  Atendimento  Educacional  Especializado,  bem como garantir 

que  suas  habilidades  e  capacidades  sejam  reconhecidas  na  promoção  de  uma 

educação mais qualificada aos seus interesses pessoais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As considerações finais elucidam para uma visão de maior compreensão das 

políticas públicas educacionais e sua ação na vida de pessoas com deficiências, as 

intervenções  voltadas  para  a  educação  asseguram  direitos  aos  cidadãos, 

possibilitando  que  os  mesmos  possam  participar  de  todas  as  atividades  com  as 

mesmas  oportunidades,  que  pessoas  ditas  como  normais  e  que  a  equidade  seja 

exercida dentro ou fora de âmbito escolar. 
Diante dos estudos realizados podemos evidenciar que muitas vezes, mesmo 

com nossos direitos assegurados nos documentos oficiais, não são configurados na 

realidade, ou não atende a toda a sociedade em geral,  a demanda é grande e os 

investimentos voltados para ações inclusivas não supre a necessidade de todos os 

sujeitos. Infelizmente quem mais precisa sofre as consequências, no entanto é nesse 

momento que as políticas inclusivas devem se fazer presente e propiciar o que está 

estabelecido por lei. 
 A elaboração  desse  estudo  nos  proporcionou  uma  ampliação  tantos  dos 

conhecimentos  sobre  as  políticas  públicas  inclusiva,  mas  também  nos  trás  uma 

reflexão sobre a vida de pessoas que possuem necessidades especiais suas lutas 

para  conquistarem  seu  espaço,  dificuldades  e  superações,  que  muitas  vezes  as 

mesmas passam despercebidas pela sociedade, sem termos ao menor sensibilidade 

ou uma olhar inclusivo, mas o maior legado que o trabalho nos revelou é o quanto 

essas  pessoas  lutam  por  um  lugar  na  sociedade  e  que  a  políticas  públicas  vem 

viabilizar a construção juntamente com os sujeitos. 
Portanto é tarefa da escola, professores e sociedade em geral estarem abertos 

para  conviver  e  lidar  com  diversas  deficiências  e  colocando  em  vigor  os  direitos 

garantidos, e que seja qual for à deficiência, temos que garantir os mesmos direitos e 

oportunidades.  A partir das discussões o referido tema transportou em valores para 

nossa  vida  acadêmica,  profissional,  conhecendo  os  direitos  das  pessoas  com 

necessidades especiais, mas também uma reflexão de que em algum momento de 

nossas  vidas  vamos  nos  deparar  com  alguma  deficiência  seja  a  nossa  como 

profissional de não esta totalmente capacitados, seja a do outro por ter que lidar com 

suas limitações. 
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RESUMO
Este trabalho emerge a partir de observações realizadas em uma escola pública4 da 
cidade de Mossoró/RN, através de uma Disciplina Curricular, Estágio Supervisionado 
dos anos iniciais, do Curso de Pedagogia da Universidade do estado do Rio Grande 
do Norte – UERN. Esta disciplina  oportuniza-se um dos primeiros contatos com a 
escola  e  entender  como  acontece  o  fazer  didático/pedagógico  em  sala  de  aula. 
Objetivamos  com  o  presente  trabalho  analisar  a  prática  pedagógica  de  uma 
professora5 do 1º ano do ensino fundamental dos anos iniciais, que têm em sua sala 
de aula um aluno com NEE. Diante disso, pretende-se entender como essa professora 
trabalha o ensino da Leitura e Escrita com essa criança que apresenta deficiência e 
para compreender como acontece o processo de aquisição da leitura e escrita e a 
didática observaremos a prática da professora. A metodologia adotada foi à pesquisa 
empírica na escola,  observando e analisando a prática da professora durante uma 
semana; realizamos estudos documentais da Proposta Curriculares Nacionais (PCN´s) 
de  Língua  Portuguesa,  BRASIL  (1997);  BRASIL  (2015)  estudos  bibliográficos  em 
autores como: CAGLIARI (1997); CAVALCANTI (2002); FERREIRO (2010); FREIRE 
(1988); TEBEROSKY (2003); ZABALA (1998) dentre outros que abordam as questões 
sobre  o  processo  de  aquisição  da  leitura  e  escrita  das  crianças  bem  como  o 
tratamento metodológico destes. Constatamos que sem uma ação didática planejada 
de acordo com o contexto dos alunos não e possível uma aprendizagem satisfatória. 
Por  fim,  concluímos que a  apreensão da leitura  e escrita  por  parte da criança da 
alfabetização ocorre de forma singular sendo necessário para tanto, uma organização 
dos conteúdos buscando elementos significativos para aprendizagem.  

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Escrita. Inclusão.

1 Formada de Pedagogia pela UERN e Mestrando em Educação pelo Programa de Pós Graduação em 
Educação - Poseduc  na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN.
2 Mestrando em Educação no Programa de Pós Graduação em Educação - Poseduc – UERN.
3 Aluna do Mestrando em Educação no Programa de Pós Graduação em Educação - Poseduc – UERN.
4 Não iremos citar o nome da instituição.
5 O nome desta professora não será divulgado. 
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1. INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  emerge  de  observações  realizadas  em  uma  escola 

pública de Mossoró/RN, através da disciplina Estágio Supervisionado dos anos inicias 

do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte FE/UERN. 

A disciplina faz parte do Currículo do Curso de Pedagogia oferecida no 6º 

período do Curso com o intuito de obter um maior contato com o espaço escolar e 

perceber a teoria e prática. 

Com este trabalho pretendemos abordar a aproximação dos graduandos do 

Curso de Pedagogia UERN através deste Estágio, com a realidade da escola/sala de 

aula.  Diante  disso,  será  realizado  o  Estágio  Curricular  Supervisionado  e  também 

lançar  olhares  as  práticas  educativas  da  professora  de  uma  escola  de  Ensino 

Fundamental da cidade de Mossoró/RN no em  sua sala de aula encontra-se um aluno 

com NEE, com isso, pretende-se perceber como é realizado o ensino aprendizagem 

da leitura e escrita mais especificamente com a crianças com NEE.

Logo, temos como objetivo refletir sobre a prática pedagógica da professora 

no  que  concerne  o  ensino  da  leitura  e  escrita  com a  criança  com Necessidades 

Educativa Especial, assim como, sua didática no decorrer das aulas, em uma turma do 

1º ano do ensino fundamental I e tendo em vista as contribuições deste Estágio para a 

nossa prática formativa.

O percurso metodológico deste trabalho se deu através da pesquisa empírica 

na  escola,  em  estudos  documentais  com  base  nos  PCN´s  BRASIL  (1997),  e  de 

estudos  bibliográficos  em  autores  como:  TEBEROSKY  (2003),  CAGLIARI  (1997), 

FERREIRO (2010), FREIRE (1988) e ZABALA (1998), dentre outros que abordam a 

questões sobre o processo de aquisição da leitura e escrita das crianças bem como o 

tratamento prático pedagógico em sala de aula. 

Diante das observações e estudos, percebe-se que escrever e ler são duas 

atividades da alfabetização que devem ser  conduzidas paralelamente.  No entanto, 

contatamos que costuma-se dá mais ênfase à escrita do que à leitura. Isso se deve ao 

fato das escolas acreditarem que é mais fácil avaliar um aluno pelos seus acertos e 

erros durante sua escrita.

      Estruturamos o trabalho em dois tópicos. O Primeiro, abordar conceitos de 

leitura e escrita e as práticas pedagógicas adotadas pela professora na transposição 

do conteúdo escolar com seus alunos e em especial ao aluno NEE. Além de tecer 

considerações sobre a formação de leitores por parte da escola. O segundo tópico, 

trata justamente, do processo de leitura escrita em uma sala regular com criança com 
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NEE, e perceber como as crianças observadas se encontravam, suas conquistas e 

fragilidades, respaldando ainda a relevância do planejamento da ação e reflexão do 

professor quanto ao ensino aprendizagem das crianças e evolução destas. 

Por fim, tercemos considerações deste trabalho para nossa formação inicial, 

pois, acreditamos que ao observamos a prática da professora do ensino fundamental I 

durante a construção da escrita e da leitura seja um grande ganho a nossa formação 

como futuras pedagogas. 

2. METODOLÓGIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA COM 

CRIANÇA COM NEE

De acordo com FREIRE (1988) o domínio da língua tem estreita relação com 

a possibilidade plena de participação social e política na sociedade, pois, é por meio 

dela que os homens se comunicam, têm acesso à informação, expressam e defendem 

pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, produzem conhecimentos. 

Essa é uma questão defendida por autores como Paulo Freire (1988), Emília 

Ferreiro (2010); Ana Teberosky (2003); Joana Cavalcanti  (2002), dentre outros. No 

entanto, sabemos que fica muito distante a garantia de educação de qualidade para 

uma significante parcela da população brasileira tendo por consequência altos índices 

de analfabetos funcionais, diretamente ligados à dificuldade de ler e interpretar o que 

estar se lendo. E às vezes, mas ainda com crianças com Necessidades Educativas 

Especiais  –  NEE,  pois  exige  uma  formação  para  compreender  o  processo  de 

alfabetização de crianças nesta situação. 

Para Ferreiro (1987, p. 24):

O desenvolvimento da alfabetização ocorre,  sem dúvida, em um ambiente 
social. Mas as práticas sociais, assim como as informações sociais, não são 
recebidas passivamente pelas crianças. Quando tentam compreender, elas 
necessariamente transformam o conteúdo recebido. Além do mais, a fim de 
registrarem a informação, elas a transformam. Este é o significado profundo 
da noção de assimilação que Piaget coloca no âmago de sua teoria

É com base  nisso,  que  direcionamos  a  pesquisa  para  a  investigação  do 

processo de aquisição da leitura e escrita pelas crianças da alfabetização com criança 

com NEE e o processo da alfabetização ocorre em vários ambientes. Percebe-se que 

o tratamento metodológico da transposição do conhecimento é um fator fundamental 

na aprendizagem das crianças, é principalmente em se tratando de alunos NEE, pois, 
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a forma como a professora do ensino fundamental I aborda os conteúdos, tem uma 

significativa contribuição na assimilação e aquisição deste por parte dos alunos.

Diante  disso,  observamos  os  métodos  e  planejamentos  pela  professora 

utilizados para trabalhar a escrita e leitura com as crianças. Primeiramente, notamos 

um  planejamento  antecipado  das  aulas,  o  ato  de  planejar  requer  um  alto 

direcionamento nas aulas a serem administradas pelo professor, e que a mesma relata 

que está sempre refletindo sobre o aluno que apresenta NEE, e tem consciência que 

esse planejamento antecipado, contribuem para a aprendizagem e desenvolvimento 

do aluno que apresenta essa característica na sala de aula.

Para Zabala (1998) a melhora de qualquer das atuações humanas passa pelo 

conhecimento  e  pelo  controle  das  variáveis  que  intervêm  nelas.  Conhecer  essas 

variáveis  permitirá  ao  professor,  previamente,  planejar  o  processo  educativo,  e, 

posteriormente, realizar a avaliação do que aconteceu. 

Portanto,  em  um  modelo  de  percepção  da  realidade  da  aula  estar 

estreitamente vinculado ao planejamento, sua aplicação e a avaliação. Notamos isso 

nos procedimentos da professora, esta mantinha um planejamento,  que segundo a 

mesma, era semanalmente realizado e avaliado de acordo com a evolução ou não dos 

alunos, e sempre pensando na necessidade da turma em especial a criança com NEE, 

pois,  a  mesma precisava ainda  mais  de atenção e  da retomada do conteúdo por 

vezes. 

Percebemos  o  cuidado  e  capricho  da  professora  na  realização  do 

planejamento e que a mesma tinha organização dos mesmos de todo o bimestre, além 

de suas anotações sobre as fragilidades e avanços de cada aluno. 

A  professora  seguia  uma  sequencia  didática  de  conteúdo,  e  tratava  de 

administrar  os  conteúdos  curriculares  postos  pela  escola  com  cuidado,  sempre 

organizando e adaptando aos seus alunos de acordo com as necessidades vigentes, 

considerando sempre as características destes, bem como, o nível de conhecimento 

prévios das crianças. 

Pois como afirma Zabala (1998) não é possível ensinar nada sem partir de 

uma  ideia  de  como  as  aprendizagens  se  produzem.  Assim,  entendemos  que  as 

aprendizagens dependem das características singulares de cada um dos aprendizes. 

Nesse sentido, um enfoque pedagógico deve observar a atenção à diversidade dos 

alunos como eixo estruturador. E Isso, percebemos bem claro durante a observação 

das aulas. 

A professora realizava na sala um bom trabalho no que se refere a transposi-

ção do conhecimento, as crianças demonstravam os primeiros sinais de domínio da 
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leitura e escrita. E percebíamos o avanço da criança com NEE que mesmo com suas 

dificuldades demostrava interesse e buscava está sempre atento às aulas. 

A sala de aula possuía uma pequena estante com vários livros infantis, situa-

da em um dos cantos da sala, pedagogicamente conhecido como cantinho da leitura. 

Este se encontrava como as orientações de TEBEROSKY (2003, p. 106), que afirma 

que “o ambiente onde a criança aprende a ler e a escrever deve ter uma quantidade 

suficiente de material escrito”. Assim, percebemos que alguns dos procedimentos ado-

tados pela professora ao que concerne o ambiente da sala de aula geravam uma serie 

de  pontos  positivos  para  uma aprendizagem  satisfatória,  apontando,  dessa  forma, 

para a existência do letramento dentro da sala de aula. Para Soares (1978), letrar é 

mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e 

a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. 

No ensino da leitura exige-se uma aprendizagem continuada e é melhor leitor 
aquele que conseguir  adquirir  hábitos de leitura para a vida.  Deste modo, 
todo o sujeito que ao longo da vida vai, através de leituras continuadas, de-
senvolvendo as suas estruturas linguísticas, cognitivas e culturais será, certa-
mente, um bom leitor (Sardinha, 2000, apud Fernando Azevedo, 2007: p. 2).

E entre uma atividade e outra a professora, ia deixando os alunos que termi-

navam as tarefas irem a este espaço e escolher um livro para fazer a leitura de ima-

gens, e afinal da aula a mesma fazia uma roda onde todos que foram ao espaço da 

leitura pudesse fazer a contação do que foi lido. Em seguida, a professora fazia a vota-

ção de qual história ia ser lida, e assim fazia a leitura.

Para que os alunos se tornem leitores competentes, é preciso que o progra-
ma escolar seja rico em conceitos de todo o tipo: história, geografia, ciência, 
arte, literatura… Qualquer conhecimento adquirido por uma criança poderá 
eventualmente ajudá-la a compreender um texto. Um programa vazio de con-
ceitos, que só se apoia em exercícios artificiais, pode bem vir a produzir leito-
res vazios que não compreenderão o que lêem. O que não sabem constituirá 
uma desvantagem para eles (Giasson, 1993: p. 28).

 Percebemos a importância de ter livros diversos, nas salas de aulas e que os 

mesmos sejam usados. 

Outro  aspecto  relevante  relacionado  também  com  o  ensino  da  leitura  e 

escrita,  como apontam os Parâmetros  Curriculares  Nacionais  -  PCNs refere-se ao 

projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural que atribui à 

escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos 

saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de 

todos. Pois de acordo com os PCN’s a leitura é:
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A  leitura  é  o  processo  no  qual  o  leitor  realiza  um  trabalho  ativo  de 
compreensão e interpretação do texto,  a  partir  de seus objetivos,  de seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 
linguagem etc.  Não se trata de extrair  informação, decodificando letra por 
letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias 
de  seleção,  antecipação,  inferência  e  verificação,  sem  as  quais  não  é 
possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar 
o que vai  sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 
compreensão,  avançar  na  busca  de  esclarecimentos,  validar  no  texto 
suposições feitas (BRASIL, 1998, p.69 a 70).

Diante disso, salientamos a preocupação em realizar este estudo, visto que, 

acreditamos que o processo de ensino aprendizagem da leitura e escrita vai além da 

concepção tradicionalista de alfabetização das crianças, chegando a ser um divisor de 

águas se pensarmos na desigualdade social, e nesse caso, desigualdade educacional. 

Além disso, a educação é um meio por onde é possível o processo de democratização 

social dos indivíduos, por mais que os mesmos apresentem algumas NEE.  

Ainda  constatamos  como  imprescindível  ao  ensino  um  bom  planejamento 

didático, além de uma atuação comprometida com a qualidade de ensino por parte do 

professor. 

3. A ESCRITA DAS CRIANÇAS: FRAGILIDADES E CONQUISTAS 

Como  nossa  pesquisa  foi  realizada  no  1º  ano  do  ensino  fundamental 

percebemos que as crianças ainda não detém o domínio da leitura e escrita, e nas 

primeiras  tentativas  ao  escrever  elas  produzem  alguns  signos  que  já  não  são 

desenhos,  mas  tampouco  letras  convencionais.  Que  de  acordo  com  Ferreiro  e 

Teberosky (2000) são grafias que tentam se parecer com as letras,  com maior ou 

menor sucesso.

Percebemos nas palavras das autoras que as crianças têm noção do que 

está produzindo, ainda que seja momentaneamente dentro do mundo delas. Essas 

produções com o estimulo certo torna o processo de ensino-aprendizagem cada vez 

mais fácil e significativo na educação das mesmas.

Para Cagliari (1997) a atividade fundamental desenvolvida pela escola para a 

formação dos alunos é a leitura. Este considera que é muito mais importante saber ler 

do que saber escrever. Porém, a leitura é a realização do objetivo da escrita, ou seja, 

quem escreve, escreve para ser lido e o objetivo da escrita é a leitura, sendo assim, 

uma é inerente à outra. Ainda de acordo com o autor ler é um processo de descoberta, 

às vezes requerendo um trabalho paciente, outras vezes é feita de forma superficial ou 
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lúdica. Podemos entender com a afirmação de Cagliari que se ler é uma atividade que 

requer paciência e aprofundamento não pode ser feita de qualquer maneira, logo, é 

responsabilidade também da escola formar leitores. A nosso ver, esse seria um bom 

começo para diminuição do analfabetismo funcional. 

Tais reflexões também devem ser acolhidas pelos os educadores que ainda 

encontram-se fechados em um pensamento meramente tradicionalista e acaba por 

vêem a  criança  como um “recipiente  vazio”  e  assim sendo  transmissores  do  que 

FREIRE (2005) chamou de “educação bancaria” que consiste em uma educação sem 

a participação do aluno tendo o professor como o dono do conhecimento, e o aluno 

como depósito, esse tipo de atitude acaba por comprometer a qualidade do ensino e 

aprendizagem da criança.

As  primeiras  tentativas  para  desenvolver  seu  processo  de  escrita,  os 

escritos/rabisco das crianças mostram a principio apenas uma simbologia dos seus 

primeiros escritos, mas com bastante significado para elas. Ferreiro (2010) afirma que 

a escrita pode ser considerada como uma representação da linguagem ou como um 

código  de  transcrição  gráfica  das  unidades  sonoras,  ou  seja,  a  escrita  é  uma 

representação gráfica dos sons. 

Continua a autora que a escrita estar dividida nos seguintes níveis/fase de 

leitura e  escrita,  nível  pré-silábico  onde a criança tenta  diferenciar  o  desenho e a 

escrita,  utilizando  duas  ou  três  letras  no  mínimo para  descrever  palavras.  A  fase 

silábico, onde a criança encontra - se dividida entre a silábico e a silábico alfabético, 

pois na silábico ela entende que precisa usar uma forma de grafia para cada silaba.  

Enquanto  na  silábico  alfabética  apresenta  a  sua  escrita  de  forma  fonética  ou 

ortográfica,  já  no  nível  alfabético  a  criança  entende  a  sílaba  como  uma  unidade, 

identifica o som que gera cada silaba e percebe as dificuldades ortográficas a medida 

que escreve e ler.

Vimos  na  escola  que  no  inicio  de  sua  escrita,  a  criança  descobre  suas 

primeiras  habilidades  escrita/rabisco  que  são  em  forma  de  códigos,  e  elas  estão 

sempre relacionando a algum objeto ou pessoa do seu convívio social, tais como as 

letras de seu nome, observamos que algumas crianças ao escrever, repetiam as letras 

quando não sabia escrever a palavra designada a elas,  ou ainda repetia  qualquer 

palavra que ela visse escrita. 

Essas crianças já tinham contato com a escrita, pois de acordo com Ferreiro 

(2010),  o  processo da escrita  não  inicia  primeiramente  na escola,  pois  o  primeiro 

contato com a escrita e com os símbolos se dá dentro de casa, quando a criança 

manipula  livros,  folhetos,  ao  ouvir  a  mãe  ler  algo,  ou  quando  alguém  conta-lhes 

alguma história. 
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Segundo Cavazotti (2006, p.22): 

A produção da linguagem, quer oral, quer escrita, não é um processo natural, 
mas resultado de um lento esforço de produção dos homens.  Da mesma 
forma,  sua  apropriação  também  não  é  natural  ou  espontânea:  exige  a 
inserção  do  aluno  nessa  realidade  histórico-cultural  pela  mediação  do 
professor  capaz  de  desenvolver  um  processo  pedagógico  que  comporta 
encaminhamentos metodológicos bem definidos.

Percebemos que o ensinar e o aprender não se limitam somente a escola, há 

aprendizagem em seu convívio social, mas diariamente elas são instruídas a aprender 

a escrever e consequentemente a ler na escola limitando sua aprendizagem a um 

único local. Pouco se percebe que a alfabetização não é um processo mecânico, pois, 

as  crianças  usam  um  sistema  de  representação  para  o  desenvolvimento  da 

escrita/rabisco e só depois começam a escrever convencionalmente. 

Outro ponto percebido,  com o trabalho da professora foi  as  atividades de 

escrita e leitura com os seus aluno, bem como, a utilização de recursos didático, onde 

seja possível a viabilização de uma prática de leitura e produção textual mais dinâmica 

e  significativa,  levando  em consideração  o  aluno  como sujeito  ativo  do  processo. 

Percebemos que a professora estimula as crianças para que a mesma avance neste 

sentido. 

Vale salientar, que a professora se mostra sempre preocupada em inserir a 

criança com NEE para que a mesma avance dentro de suas limitações. Percebe-se 

ainda a atenção dada pela professora para poder registrar os avanços desta criança e 

assim  retomar  a  aula,  ou  seja,  aquele  assunto  e  assim  dar  continuidade  ao 

ensino/aprendizagem da leitura e escrita dos alunos.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     

 

O Estágio Supervisionado é um momento de reflexão e aprendizagens, junto 

à escola com o objetivo de unir teoria e prática e as colocando em ação, enaltecendo 

dessa maneira a formação dos futuros profissionais.  E de perceber como se dá o 

processo  inicial  da  construção  dos  primeiros  escritos/rabiscos  dos  alunos  e 

principalmente de aluno com NEE, na fase inicial da alfabetização e quais elementos o 

professor utiliza para instiga o desenvolvimento do ensino/aprendizagem das crianças. 
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 Ao final diagnosticamos que o processo de aquisição da escrita e da leitura 

das crianças do fundamental I acontece paralelamente com a prática do professor, ou 

seja, a alfabetização desses meninos e meninas não será completa se o educador não 

criar uma ponte entre sua atuação, os conteúdos e a aprendizagem da criança. E que 

mesmo com a limitação de um aluno a professora não desiste, por está insistindo para 

que este aluno tenha um rendimento igual ou próximo ao demais da turma.

Nesse caso, o planejamento se faz um elemento essencial nesse processo, 

uma vez que, ele organizará a prática do educador de forma sistematizada dando-lhe 

segurança  durante  o  desenvolvimento  da  tarefa,  corroboramos  com  Freire  (1996) 

quando diz que o educador deve estar com o aluno e não sobre ele para que haja uma 

educação comprometida com o “eu” do formando, com a construção do cidadão a qual 

a escola também tem seu papel.

A escrita e a leitura das crianças devem ser estimuladas por meio de recursos 

onde o professor poderá desenvolver inúmeras situações de aprendizagem levando 

em consideração que a criança já traz do seu meio saberes oriundos da cultura a qual 

estar inserido e partir disso.

Cabe salientar, que a escrita da criança merece um novo olhar, que entenda 

seus  primeiros  rabiscos,  passando  pelos  níveis  de  escrita  até  chegar  a  escrita 

convencional, pois em seus rabiscos estar suas leituras de vida, de mundo que eles 

representam  com  o  passar  do  tempo,  essa  aproximação  parte  do  estimulo  do 

professor a aproximação da forma convencional de escrever que se torna cada vez 

mais presente e atuante no processo de aprendizagem. 

A leitura é inerente à escrita, por isso, o professor também deve promover 

momentos de leituras de maneira lúdica, prazerosa que motive a criança perceber as 

letras, os signos e símbolos e dessa maneira, ir levando o aluno a compreender e 

associar esses dois polos bastante proeminente na aprendizagem. Isso percebe-se 

diariamente em sua sala de aula.

Para tanto, o processo que desenvolve o hábito da leitura e escrita deve ser 

constante e em “dose” adequada para que o aprendiz continue a buscar por novas 

leituras contribuindo, dessa forma, para construção da sua escrita. E que essa seja 

continuo. 
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RESUMO

Trata-se de uma reflexão sobre rituais  e espaços escolares tendo como dimensão 
central o gênero (auto) Biográfico pensado, para este artigo, como um lugar de dádiva 
no  processo  de  inclusão  de  alunos  com deficiência.  Objetiva  uma incursão  sobre 
experiências (auto) biográficas no contexto acadêmico, da Universidade do Estado do 
Rio  Grande  do  Norte,  possibilitadoras  da  inclusão  de  alunos  com  deficiência. 
Trabalharemos  com  (auto)  biografias  de  discentes  e  professores  entendendo  que 
carregam uma abundante dádiva das palavras como central para o conhecimento de si 
e do outro e para o processo de construção de saberes e do fazer saber inclusivos. 
Alimenta-se das discussões sobre a dádiva em Mauss (1979), o potlatch das palavras 
em Alain  Caillé  (1998),  a (auto)  Biografia  centrada em narrativas de formação em 
Josso  (2008).  Concluímos  sobre  a  importância  da  continuidade  das  discussões  e 
busca  de  alternativas  práticas  a  partir  das  (auto)  biografias  como  narrativas  de 
formação.

Palavras-Chave: (Auto) Biografias, Dádiva, Formação, Inclusão

1.INTRODUÇÃO

A discussão sobre inclusão,  hoje, em vários países, atravessa uma fase de 

profundas reflexões. No Brasil, especificamente, no sistema regular de ensino, para se 

efetivar na prática, possibilidades e impossibilidades vão, respectivamente, removendo 

obstáculos e abrindo uma esteira de grandes interrogações e dificuldades referentes a 

sua prática no cotidiano da escola e da sala de aula

As  reflexões,  pela  via  do  possível  e  dos  limites  de  efetivação,  provocam 

mudanças e permanências inerentes a qualquer mudança. Essas mudanças advêm de 

plurais  entendimentos  e  estas  vão  gerando  ações  dentre  elas  políticas  públicas 
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voltadas para atender situações previstas nos documentos e dispositivos em torno da 

inclusão  de  todos  em  diferentes  segmentos  sociais.  Vai  se  desenhando  em 

decorrência do leque de outras perspectivas que se abrem a partir da prática das leis 

da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.

O  processo  de  reforço  sobre  este  olhar  para  a  inclusão  atravessa  vários 

documentos,  diferentes  leis,  inúmeros  dispositivos.  Conferências  apontam  para  a 

ampliação e redefinição do conceito de inclusão, para a busca da inserção da pessoa 

com deficiência em toda a dinâmica da sociedade com autonomia e independência, 

para promoção do olhar reflexivo sobre a remoção de barreiras, para o alargamento 

dos estudos e estratégias específicos para cada deficiência, o alerta para o uso das 

tecnologias assistivas, para a chamada à reflexão de toda a sociedade no sentido da 

compreensão e sensibilização quanto ao olhar de alteridade sobre o outro. 

Com o Programa Mundial de Ação Relativo às Pessoas com Deficiência, de 

1983, às discussões contidas na Declaração de Salamanca, de 1994, o esclarecido 

pela Convenção de Guatemala, de 2001. Especificamente, no Brasil, nos reportamos à 

ratificação da Convenção e Salamanca, em 2008, sobre o Direito das Pessoas com 

Deficiência. O seu artigo 24, 1º parágrafo, assegura Santos (2005, p. 53), convoca à 

luta pela inclusão ao trazer, em seu texto, o reonhecimento do direito das pessoas 

com  deficiência  à  educação  apontando  para  a  responsabilidade  dos  Estados 

partícipes de assegurar um sistema educacional em todos os níveis e aprendizado ao 

longo  da  vida.  Este  aspecto,  especificamente,  chama  atenção,  no  nosso 

entendimento,  para a preocupação  do acesso e permanência  com qualidade,  com 

movimento e locomoção da pessoa com deficiência.

Foi neste contexto que, com as discussões em nível mundial, o movimento de 

inclusão,  no  Brasil,  abre  caminho  ganhando  força  a  partir  da  Liga  Mundial  pela 

Inclusão, da Liga Internacional pela Inclusão do Deficiente Mental, com a Conferência 

Mundial  sobre  Necessidade  Educacionais  Especiais,  realizada  em Salamanca,  em 

2004. Nesta conferência a educação para todos tem sua bandeira de luta e defesa da 

diversidade. Cabe salientar que a luta pelos direitos humanos tem seus princípios na 

Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  de  1948,  conforme  aponta  em  seus 

estudos Voivodic (2008).

O  debate  público  em  diferentes  espaços  formais  e  não  formais  vai  sendo 

aquecido  principalmente  pela  presença das comunidades de surdos,  de cegos,  de 

deficientes físicos, pais, educadores, pessoas da sociedade civil  sensibilizados pela 

luta e discussões sobre o lugar de todas as pessoas na sociedade em função de suas 

potencialidades e respeito à cidadania. As instituições escolares e as Instituições de 
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Ensino Superior reconhecem a urgência do percurso da tinta das leis para a prática 

em seus espaços de ensino e aprendizagem. 

Reconhecemos que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte está 

construindo uma história coletiva na discussão e na prática da inclusão.  O que foi 

apontado pelo Censo da Educação Superior do MEC de 2007 que apresentou a UERN 

como a 11ª dentre 225 instituições no país permite, além do reconhecimento apontado 

acima, um alerta para uma reconstrução crítica do pensar sobre o papel do educador 

na academia, bem como apostar no repensar sobre nossa formação abrindo espaço 

para ressignificações e reconstruções. Há que se reconhecer que as barreiras centrais 

e expressas por  nossa formação apontam lacunas.  No entanto,  da mesma forma, 

essas lacunas instigam. 

Este  artigo  vai  tratar  do  gênero  (auto)  Biográfico,  segundo  Josso  (2008), 

como lugar de simbólico de exploração e descoberta de formas e sentidos vários de 

existência singular e plural e, nesse sentido, formadora. Essa perspectiva de pesquisa, 

por sua vez, se beneficiou dos ensinamentos de Mauss (1979) sobre a dádiva e seu 

lugar  sobre  as  relações  de vínculo.  Em Caillé  (1998)  quando  aponta  o papel  dos 

vínculos expressos pela doação das palavras, o Potlacht, o que dizer pretende dar. 

Das releituras do seminal livro de Souza Santos no qual aborda contra a razão 

Indolente: pelo não desperdício da experiência aprofundou o por em prática vivências 

também fora dos palanques de discussão acadêmica e das plataformas dos fóruns de 

debate proporcionados pela educação em suas instâncias reguladoras. Concordamos 

sobre o valor desses lugares no processo de luta pela inclusão. No entanto, buscamos 

as utopias na margem, proposta por Souza Santos. Deslocamo-nos do centro. Esse 

movimento  vem  permitindo  aproximações  e  encontros  advindos  da  prática  das 

aproximações entre os alunos e alunas,  professores e professoras debruçados em 

outras  cartografias.  Uma delas  desenhada  no  mapa  do  cotidiano  acadêmico  é  o 

estranhamento do familiar, como ensina Roberto DaMatta.

 É a não banalização das situações que se apresentam aos nossos olhos. É o 

olhar miúdo para o dia a dia das práticas em sala de aula e nos diversos contextos e 

departamentos onde se constrói a vida universitária.

Não  queremos  desperdiçar  as  experiências  construídas  ao  sabor  da 

consistência de ações solidárias ocorridas sem que prestemos atenção para os saltos 

qualitativos que podem oferecer.

Com esse olhar e percepção sobre o outro, sobre nós mesmos e sobre o que 

estamos fazendo de nossas pesquisas e experiências, exercitamos a fala, a escuta, as 

narrativas, as buscas pelo outro, os encontros. Um exercício para além das regras e 

normas institucionais,  para além das regras do mercado,  para além das trocas na 
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relação de equivalência, para além da lógica da regulação. Muito pelo contrário, para 

bem perto do humano, da busca pelo outro, do entendimento de que temos muitos 

outros dentro de nós mesmos.

Por  fim,  é  do  lugar  das  autobiografias  que  vamos  falar  dos  processos 

formativos centrados em ações inclusivas respondendo, a partir das autobiografias dos 

alunos narradores, o que dizer pretende dar.

2. O APORTE DAS (AUTO) BIOGRAFIAS E A DÁDIVA DAS PALAVRAS

Os relatos de vida, no caso deste artigo, centrados nas (auto) Biografiasde 

formação e experiências de inclusão, acreditando no que dizer pretende dar (CAILLÉ, 

2002) em termos de ações inclusivas, discutem territórios simbólicos (auto) biográficos 

no sentido de explorar plurais sentidos da vida de alunos e professores em sua prática 

docente.

Essas (auto) Biografias carregam experiências de si e do outro, identificam a 

pertença  dos  sujeitos  que  narram  sobre  suas  trajetórias  de  vida.  Nelas  estão  as 

marcas de um tempo, os efeitos das reconstruções de vida, ressignificações pela força 

de episódios marcantes, a presença de sujeitos da vida de quem se auto narra. 

A experiência aqui trabalhada está centrada nas memórias autobiográficas de 

alunos  e  professores.  Essas  histórias  de  vida  permitiram  levantar  diferentes 

documentos dos seus narradores, a partir das quais outras histórias foram levantadas 

como: fotografias, cartas, bilhetes, diários, objetos pessoais. Para Souza (2003) nas 

(auto) biografias os sujeitos falam de sua própria vida mostrando o sujeito  no seu 

papel vivido de ator e autor de suas próprias existências. 

Nos  relatos  autobiográficos  aqui  estudados  foi  possível  ver  questões  de 

interesse, centrado nos percursos de formação, dentre eles, as razões da opção pelo 

curso de Pedagogia, pontos relacionados à origem, à pertença, as expectativas com o 

curso,  o  entendimento  sobre  as  questões  da  diversidade,  o  entendimento  sobre 

inclusão,  as  experiências  com  pessoas  deficiência,  a  possibilidade  da  Educação 

Especial  na perspectiva da Educação Inclusiva  na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, suas vivências com colegas deficientes, as políticas de inclusão e a 

UERN.

 Passegi (2011) alerta sobre não se procurar uma “verdade” nas escritas de si, 

mas estudar como os indivíduos dão forma e sentido as suas experiências. Acrescenta 

que  não  apenas  no  campo  da  língua  natural,  oral  e  escrita,  mas  para  outras 
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linguagens  no  horizonte  da  pesquisa  e  das  práticas  de  formação.  Aponta, 

corroborando com Souza (2003), já aqui aludido, sobre a linguagem das fotobiografias, 

viedobiografias como formas de contar, registrar a vida.

Bueno (1996) alude ao que diz Ferrarotti que devemos trazer, para o coração 

do  método  auto  biográfico,  materiais  primários,  aqueles  face  a  face,  e  sua 

subjetividade explosiva.  Ainda trazendo Ferrarotti,  Bueno escreve que os materiais 

secundários  serem  foram  os  mais  utilizados:  diários,  fotos,  correspondências, 

documentos oficiais. A relevância dos materiais primários, os biográficos, localiza-se 

na comunicação interpessoal complexa e recíproca entre o narrador e o observador.

Passa  a  discutir  como  as  autobiografias  podem  se  tornar  objeto  de 

conhecimento científico. E responde dizendo que cada um dos atos dos sujeitos que 

narram se manifestam como uma síntese de uma história social. Aborda sobre a não 

linearidade  da  autobiografia  dizendo  que  os  sujeitos  que  narra  é  sujeito  ativo  no 

processo de apropriação do mundo social. Ele defende que uma autobiografia é uma 

micro relação social. No mesmo entendimento (AUGRAS, 1997); (MENEZES, 2004); 

(BOM  MEIHY,  2000)  experenciam  que  as  entrevistas  semi-estruturadas,  de 

profundidade e as histórias de vida fornecida pelos sujeitos não são apenas dados, 

mas um discurso  construído no processo de  interação social  entre  pesquisador  e 

informante (AUGRAS, 1997); (MENEZES, 2004); (BOM MEIHY, 2000)

Encontramos  em  Josso  (2008)  a  mesma  noção  de  uma  existência 

singular/plural,  não  linear,  registros  de  representações,  os  contextos  de  vida 

presentes, os acontecimentos de uma vida pessoal e social, o saber fazer, o saber 

pensar, o saber estar com relação ao outro. O movimento dialético da práxis humana, 

como alude Ferrarotti, lembrando Marx, está presente. Podemos ler esse movimento 

quando afirma que as trajetórias dos sujeitos colocam um ser/sujeito relacionado com 

pessoas, com contextos e consigo próprio numa tensão permanente, e ainda, afirma 

tempo em devir.

No interior  dessa discussão  Momberger  (2008)  diz  que o  objeto  central  da 

pesquisa autobiográfica é a biografia.  E esta é a representação,  ou conjunto dela, 

construídas de existência. Sua argumentação é que a pesquisa autobiográfica, é um 

domínio  da  pesquisa  psicossocial  e,  nesse  sentido,  vai  se  interessar,  segundo  a 

autora, pela maneira com a qual os indivíduos ao uma forma as suas experiências, 

comunicam, por essa via, as situações e os eventos, inscrevem suas vidas  no seu 

ambiente histórico e social.

 O que dizer pretende dar entra, a nosso juízo, no percurso da autobiografia. O 

que dizem do que fizeram, do que construíram e do que foi possível formar, a si e ao 

outro, em seu contexto social e acadêmico, os alunos em seu percurso de vida e de 
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formação?  Momberger  acredita  que  as  (auto)  biografias  desempenham  um  papel 

central no processo de aquisição dos saberes e do saber fazer. 

É  a  partir  desse  ponto  da  aprendizagem  pela  via  da  (auto)  biografia  que 

localizamos o dom das palavras, o Potlatch das palavras, oral e escrita.

Uma dimensão central de alguém que se (auto) biografa, que fala de si para o 

outro que ouvi e para os outros que estão ao redor é a palavra. O que circula a partir 

da palavra concedida, dos escritos de uma autobiografia, é o bem mais precioso. Para 

Caillé (2003) a palavra permite estabelecer relações de aliança e de afinidade. Trata-

se da circulação livre da palavra e que a sua doação não empobrece o doador e mais 

importante  cria  relações  de  vínculo.  Caillé  diz  que  o  que  se  deve  analisar  é  a 

linguagem como dádiva da palavra falada. Ele diz que a palavra que se troca no fio da 

conversação serve para tecer vínculos,  criar  uma rede entre os conversadores.  A 

palavra  gera  os  fios  que  ligam  os  participantes.  É  na  disputa  das  palavras  no 

verdadeiro  Potlatch  das palavras  que  as  redes de  solidariedade,  de  reciprocidade 

agonística,  o  dom  aos  desconhecidos  (Godbout,  2003).  Utilizar  as  palavras  com 

riqueza de significações vir à tona os contextos sociais, as ações sociais, as práticas e 

vivências na trajetória de vida dos sujeitos.

Para  Haesler  (Apud  Godbout  2003)  na  prática  da  dádiva  é  possível  re-

encontrar  a  idéia  de  sociabilidade,  intersubjetividade  e  do  vínculo  social.  Godbout 

(2003)  por  sua  vez  trabalha  a  noção  do  homo  donator  e o  defende  como  uma 

dimensão inversa da noção do homo economicus. No primeiro caso, como eixo central 

da dádiva, não ser redutível aos determinantes econômicos, o paradigma holístico e o 

modelo  individualista.  No  paradigma do dom,  os  sujeitos  procuram se afastar  das 

relações de equivalência, de troca, de toma lá da cá. No segundo, as explicações do 

que circula está na ordem da racionalidade e da utilidade.

Os fragmentos de (auto) biografias que se seguirão apontam narrativas de si, 

narrativas  de  doações  de  sujeitos  a  conhecidos  e  desconhecidos.  Ações  nos 

percursos de formação que demonstraram um caminho que conduziu à retomadas de 

posições, às mudanças de olhares, à re-elaboração de ações acadêmicas em busca 

da inclusão de alunos com deficiência na UERN. 

3. O QUE AS PALAVRAS PRETENDEM DAR: (AUTO) BIOGRAFIAS NA VOZ E 

ESCRITA DOS ALUNOS

O que as palavras pretendem dar? O que falar quer dizer? O que as palavras 

pretendem fazer circular? 
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Caillé diz que pretendem estabelecer relações de aliança e afinidade, produz 

brilho pelo espírito, instala vivacidade e a obrigação social com o outro.

Para além da lógica de mercado, das relações de equivalência, as palavras das 

(auto) biografias aqui apresentadas estabeleceram vínculos, mexeram na auto estima 

colocando  os  discentes  com  entendimento  sobre  sua  possibilidade,  conduziram  à 

ações  de  inclusão.  A  aproximação  entre  alunos  pela  via  das  conversas  (auto) 

biográficas criou alternativas para a superação de barreiras,  sobretudo instigou um 

olhar  sobre  as  potencialidades  dos  alunos  com  deficiência  na  UERN,  sobre  as 

comunidades surdas, sobre sua língua, a Língua Brasileira de Sinais, e, por fim, sobre 

nossos próprios limites e condição de superação.

Vários  foram os momentos de narrativas  (auto)  biográficas,  individual  e em 

rodas  de  conversa.  O  que  traremos  a  seguir  são  episódios  da  vida  cotidiana 

acadêmica de pessoas que estão em meio à luta pelo reconhecimento de todos como 

sujeitos cidadãos.

Seguem  algumas  narrativas  (auto)  biográficas.  Ouçamos  a  circulação  das 

palavras nas rodas de conversa.

“Quando entrei na universidade tudo foi muito estranho desde o vestibular. Não 

sabia como me deslocar,  pois era um espaço novo para meus olhos. Sou cego e, 

embora minha locomoção e mobilidade sejam desenvolvidas eu teria que reaprender 

para aquele espaço físico novo. Foi assim que ao entrar no portão central da UERN 

ouvi uma voz que disse que iria me acompanhar até o local da minha prova. Era um 

ombro  forte,  um  caminhar  firme,  uma  voz  determinada.  Essa  pessoa  que  depois 

conheci  mais  profundamente  durante  o  curso,  nos  encontros  de  corredor,  nos 

momentos do Centro de Convivência falava de energia, de força e de coragem para 

aqueles primeiros momentos. Dizia que seria preciso eu me ver por dentro e colocar o 

que eu sei, o que eu posso à frente de tudo. Falou que acompanhava uma pessoa 

cega da família, uma prima, que aprendeu a escolher sua própria roupa, a participar 

dos eventos culturais da cidade de Mossoró, a cantar e que participa dos encontros da 

igreja da qual faz parte. Dessa pessoa, logo nos primeiros dias da faculdade, mesmo 

sem saber que seria aprovado no vestibular,  aprendi que devo reaprender com as 

minhas limitações”. (Narrador 1).

“Um dia eu estava no Centro de Convivência sentada ao lado de vários alunos 

de  cursos  diferentes.  Um  eu  percebi  que  era  um  surdo  porque  havia  uma  aluna 

conversando com as mãos com ele. Eu me aproximei e pedi para a aluna falar com ele 

por mim, pois eu não sabia a Língua de Sinais. Aprendi que esse aluno surdo chegou 

com muita dificuldade na faculdade e que sua turma pediu ao Departamento de Apoio 

à Inclusão um curso de Libras para que pudessem se comunicar com os surdos. Ele 
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me disse que era surdo, que era surdo mesmo de tudo. Esse era seu grande dilema. 

Pensava:  como eu iria  estudar  na faculdade  sem que os  outros  me ouvissem ou 

soubessem me ouvir, ou se esforçassem para me ouvir? Isso me deixou por três anos 

angustiado. Um dia disse que sentiu vontade de enfrentar e soube por um colega que 

a universidade tinha um departamento de apoio à inclusão.  Fiquei  mais forte e fui 

fazer. Passei no vestibular, mas as dificuldades foram surgindo. “Claro que eu sabia 

disso”.  Falou  que mesmo com as dificuldades  encontrou colegas  da  turma que  o 

acompanhava  nas  horas  do  intervalo  e  que  essa  aproximação  fez  com  que  eles 

percebessem como precisavam aprender a Língua de Sinais. Essa turma iniciou um 

diálogo  com  o  departamento  de  apoio  à  inclusão  da  universidade  e  desde  esse 

momento todos os anos oferecem curso de Libras para todo”.  (Narrador 2).

“Fiquei  com  tanta  vergonha  que  no  vestibular  não  disse  que  tinha  uma 

deficiência. Sou deficiente físico. Tenho dificuldade de movimento em um dos braços, 

mas tive vergonha de dizer e por isso fiquei durante as provas do vestibular em uma 

sala sem adaptações. Uma professora que fiscalizava a minha sala perguntou se eu 

não queria ir  para uma sala de apoio.  Eu respondi  que não e que queria ficar  ali 

mesmo. Quando terminei a prova senti que poderia ter procurado um apoio. Mais o 

importante é que agora tenho esse apoio e sei aproveitar para aprender e ensinar. 

Aprendi  pelos  encontros  e  conversas  que  muitas  pessoas  na  faculdade  estão  se 

dedicando a essa luta, a da inclusão”. (Narrador 3).

“Minha  experiência  é  no  que  diz  respeito  a  pensar  que  não  tenho 

necessidades.  Quando  comecei  a  me  aproximar  das  pessoas  com  deficiência  e 

conversar  com  elas  percebi  a  grande  possibilidade  de  superação  de  minhas 

limitações. Sou professora. Como professora de aluno com deficiência fui aprendendo. 

Penso que aprendi muito e continuo aprendendo.  Acrescentei  às minhas leituras o 

universo teórico e prático das discussões sobre Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. Escrevia todos os dias em meu diário de aula minhas lacunas, 

meus limites de formação. Fui buscar um curso de Educação Especial e de Libras. 

Participo das rodas de conversa e em uma delas conheci os lugares da superação de 

todos. Minha biografia também aponta dimensões de superação. Isso pude contar nas 

rodas de narrativas (auto) biografias. Em grupo de cinco pessoas narrando de si e, 

conseqüentemente narrando do outro, troquei experiências e uma delas, que todos 

ouviram  com atenção,  foi  a  superação  da  entrada  e  rompimento  de  preconceitos 

dentro da escola. Digo escola porque foi desde lá. Uma das narrativas foi quando me 

aproximei  da  atuação  como  líder  de  sala  no  hoje  chamado  Ensino  Médio.  Esse 

exercício foi importante no sentido de poder conhecer e fazer os outros conhecerem 

várias  culturas.  Falei  de  minha  pertença  camponesa,  da  minha  experiência  de 
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moradora de ilha, da minha inserção nos movimentos sociais. Esse foi meu caminho 

de superação”. (Narrador 4).

As falas acima, das muitas (auto) biografias registradas e arquivadas,em várias 

situações e lugares, apresentam momentos de vida, experiências de formação e de 

como os bens preciosos,  e para esse artigo,  a palavra,  permitem criar  laços, abre 

caminho para circular o que somos, o que fazermos, o que podemos realizar. Esse 

dom da  palavra  foi  aceito  e  é  aceito  até  hoje.  Nada  custa,  como diz  Caillé,  não 

emprobrece o doador. Percebemos nas narrativas (auto) biográficas acima, o brilho, a 

animação, a convicção das mudanças e a necessidade de colorir as vivências. Mais 

do que isso selam as relações, as amizades. Caillé ( 2003, p. 102) diz que “temos o 

dever  de  convidar  nossos  colegas,  nossos  superiores  hierárquicos,  nossos 

subordinados, nossos vizinhos, mas que a informalidade da conversação mostra que 

sua única finalidade é ela própria. Repisa que se acelerarmos o ritmo das trocas de 

palavras, nesse momento encontramos a possibilidade de ter acesso à felicidade

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essas experiências das trocas (auto) biográficas vêm se mantendo através 

dos encontros pelos diversos espaços físicos da universidade. Cabe ressaltar sobre a 

necessidade dos profissionais nela envolvidos começarem a perceber que a matrícula 

de um aluno com deficiência e sua presença em sala de aula não deve ser um ato 

burocrático. Mais do que isso é tomar consciência de que as pessoas com deficiências 

sejam elas alunos ou funcionários, são sujeitos dinâmicos, ativos, coletivo, criativos, 

instigadores.  É  central  aprendermos  que  todos  são  sujeitos  de  ensino  e  de 

aprendizagem.

Professores, alunos e funcionários entendem o grande avanço permitido pela 

ajuda  compartilhada.  Percebem  o  momento  da  colaboração,  da  comunhão,  do 

convívio  como  dimensões  fundamentais  para  a  superação  mútua.  Sim,  dizemos 

mútua, pois ambos os sujeitos tem suas necessidades e localizam seus limites em 

algum  lugar.  Da  mesma  forma  a  superação.  No  entanto,  na  prática,  caso  essa 

compreensão não ocupe um lugar prioritário, continuaremos caminhando com passos 

lentos.

Essa experiência continua. Nesse momento, foram estabelecidas algumas 

reflexões das muitas que ainda virão nessa trajetória, em rede, das narrativas (atuo) 

biografias.  Das muitas  que temos para  narrar.  Servirá,  certamente,  para  estimular 

outros  alunos,  professores,  funcionários  em seus  diferentes  cargos  e  suas  plurais 
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ocupações olharem o próximo, narrar de si e ouvir as narrativas do outro permitindo 

ensinamentos e aprendizagens com as trocas.
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RESUMO

O  artigo intitulado  “ Da Relação entre Educação e Cidadania em Cácere Privado:  

vivências  como  professora  do  PRONATEC/IFRN,  na  Penitenciária  Federa 

Mossoró/RN.  Tem  como objetivo   relatar  através  das  minhas  vivencias  enquanto 

professora visitante do PRONATEC,  como acontece o processo de Educação e a 

Cidadania no sistema prisional  da Pentênciária Federal de Mossoró/RN. Levando em 

consideração   que   no  Brasil  a  violência  cresce  asssutadoramente  e  desperta 

discussões no tocante as medidas para melhorar a segurança da sociedade. Desta 

forma, a pesquisa busca demonstrar a possibilidade de mudanças no comportamento 

dos apenados que se encontram  privados da  liberdade e no momento de retorno à 

sociedade,  ainda,  como  a  educação  possibilita  este  processo.   A metodologia  se 

fundamenta  a partir de leituras em autores renomados como:  FOUCAULT (1987 ), 

BONFIM (2011),  FERREIRA (2002), enttre outros, bem como os relatos da minha 

1 Artigo apresentado à disciplina de Educação e Cidadania do Pragrama de Mestrado em 
Educação-  POSEDUC, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN

2 Mestranda em Educação do Programa de Mestrado em Educação - POSEDUC da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte-UERN

3 Professora doutora em Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN- 
Ministrante da disciplina Educação e Cidadania
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experiência com professora do PRONATEC. O  problema de pesquisa é entender de 

que  forma  a  educação  pode  contribuir  para  a  cidadania  e  ressocialização  dos 

apenados  no  Presídio  Federal  de  Mossoró/RN.   A  escolha  pela  temática  se 

fundamenta em três momentos: o primeiro, o processo de formação: o segundo foi o 

momento a  seleção para ministrar aula na Penitenciária Federal e tomei consciência 

dos processo ressocialização de apenados; o terceiro ocorreu no na vivencia da sala 

de aula da penitenciária uma experiência exitosa  para minha prática docente com um 

olhar crítico acerca da problemática e as minhas conclusões após essa vivencia. 

Palavras-Chave: Educação no Sistema Prisional, apenado, reinserção social.1- 

1- INTRODUÇÃO

Apresentar  publicamente  o  movimento  financeiro  pelo  qual  o  Estado  é 

responsável é uma das ação  de  apoio a assistência educacional  É também 

uma das prestações básicas mais importantes tanto para o homem enquanto 

sujeito livre, com  também para àquele indivíduo que se encontra privado de 

sua  liberdade,  estabelecendo-se,  neste  sentido,  como  um  componente  do 

tratamento penitenciário como meio para a ressocialização do indivíduo, para 

que ao  retomar  sua  liberdade,   possa viver  socialmente  como um cidadão 

comun. 

De acordo com a Constituição Federal, no artigo 205:

 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. (CF.1988)

Da mesma forma no Artigo  206. 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola;  A educação é garantida para todas as pessoas e está 
direcionada para o pleno desenvolvimento da personalidade do 
ser  humano  e  o  fortalecimento  do  respeito  pelos  direitos 
humanos e liberdades fundamentais.
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Portanto, é preciso que haja políticas públicas que viabilizem os direitos 

educacionais de todos os cidadãos independente de sua condição social, livre 

ou  preso.  A partir  desse  pressuposto  o  trabalho  também visa  destinguir  e 

compreender quais possíveis medidas a serem tomadas dentro das sanções 

penais, com o intuito de oferecer aos indivíduos que estão sem liberdade o 

direito à educação, para que quando esteja fora da organização penal  tenha 

mais facilidade de convivência com pessoas e se interajam com a sociedade,. 

O estudo também tem como objetivo demonstrar tanto quanto possível, 

a  educação  das  pessoas  presas  infiltrando-as  no  processo  educacional, 

levando   em consideração  que,  após  a  volta  da  liberdade,  essas  pessoas 

possam continuar sua educação sem dificuldade, partindo do principio de que 

por  estar  presa  o  individuo  não  pare  com  seu  processo  sequencial  de 

conclusão dos estudos, permitindo assim, uma maior probabilidade de inclusão 

na sociedade com possibilidade de fazer parte do mercado de trabalho e da 

sociedade.

O  estudo  ainda  visa  relatar  de  forma  equitativa  a  vivência  como 

professora  no Presídio  Federal  de  Mossoró/RN através do PRONATEC, do 

momento  da  seleção,  da  formação  e  da  execuçõ  das  aulas  no  interior  do 

presídio, Bem como a importancia dessa participação neste progrma para a 

minha prática pedagógica e náo deixando de ressaltar o quanto foi significativo 

e emocionante enquanto ser humano viveciar algo tão irreal para grande parte 

da sociedade, que não tem noção de como é importante compreender esse 

processo. 

2- CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO.

A Penitenciária Federal de Mossoró foi  inaugurada no dia 3 de julho de 

2009, no município brasileiro de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte4. 

4 https://pt.wikipedia.org/wiki/Penitenciária_Federal_de_MossoróA Penitenciária Federal de Mossoró é 
uma penitenciária inaugurada no dia 3 de julho de 2009 ... Referências. Ir para cima ↑ Estadão - MPF-RN 
pede que Beira-Mar não fique em presídio local ...
Localização: Mossoró, BrasilCapacidade: 208 Inauguração: 3 de julho de 2009 (7 anos)
G1 - Presídio Federal de
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Com a iniciativa, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério 

da Justiça, ajuda a combater o crime organizado e a isolar criminosos de alta 

periculosidade, que comprometem a segurança dos presídios, que possam ser 

vítimas  de  atentados  ou  que  estejam  em  Regime  Disciplinar  Diferenciado 

(RDD). A idéia é evitar que os presos continuem atuando dentro dos presídios e 

cooptando outros detentos.

Toda  infra-estrutura  das  unidades  federais  foi  pensada  para  que 

rebeliões,  tentativas de fuga e de resgate sejam integralmente descartadas. 

São 12,7 mil  metros quadrados de área construída e capacidade para 208 

presos em celas individuais, divididas em quatro alas. A penitenciária também 

possui 12 celas de isolamento para presos que cumprem o RDD. O presídio 

será monitorado 24 horas por dia por cerca de 280 câmeras de vídeo, que 

enviam  imagens  em  tempo  real  para  duas  centrais  de  monitoramento:  na 

própria unidade e no setor de inteligência penitenciária do Depen, em Brasília.

3- O PRONATEC

O  Programa  Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego 

(Pronatec)  foi  criado  pelo  Governo  Federal,  em  2011,  por  meio  da  Lei 

12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de 

cursos de educação profissional e tecnológica no país5.

A LEI Nº 12.513, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011

Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec); altera as Leis no 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990,  que regula  o  Programa do Seguro-Desemprego,  o 
Abono Salarial  e institui  o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a 
organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, 
no 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo 
de  Financiamento  ao  Estudante  do  Ensino  Superior,  e  no 
11.129,  de  30  de  junho  de  2005,  que  institui  o  Programa 
Nacional  de  Inclusão  de  Jovens  (ProJovem);  e  dá  outras 
providências.

5 http://portal.mec.gov.br/pronatec
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O Pronatec busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação 

profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas 

de  transferência  de  renda.  De  2011  a  2014,  por  meio  do  Pronatec,  foram 

realizadas  mais  de  8,1  milhões  de  matrículas,  entre  cursos  técnicos  e  de 

qualificação profissional, em mais de 4.300 municípios. Em 2015, foram 1,3 

milhão de matrículas.6

3.1 Objetivos do Pronatec:

I  -  expandir,  interiorizar  e  democratizar  a  oferta  de  cursos  de  educação 

profissional  técnica  de  nível  médio  presencial  e  a  distância  e  de  cursos  e 

programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 

profissional e tecnológica; 

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio 

da articulação com a educação profissional; 

IV -  ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por  meio do 

incremento da formação e qualificação profissional; 

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos 

de educação profissional e tecnológica. 

VI  -  estimular  a  articulação  entre  a  política  de  educação  profissional  e 

tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda.

3.2 Programa Brasil Profissionalizado

O Programa Brasil Profissionalizado destina-se à ampliação da oferta e 

ao  fortalecimento  da  educação  profissional  integrada  ao  ensino  médio  nas 

redes estaduais. Por meio do programa, o governo federal repassa recursos 

para as redes de educação profissional dos estados e do Distrito Federal. O 

6 Informações extraidas de documentos referentes ao programa
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Governo Federal realizou convênios junto aos estados e ao Distrito Federal que 

totalizam  cerca  de  dois  bilhões  de  reais  para  a  construção,  reforma  e 

ampliação de escolas estaduais, instalação de laboratórios de apoio aos cursos 

técnicos e capacitação de docentes e gestores escolares. Até o final de 2015, 

foram construídas,  reformadas  e  ampliadas  342  escolas  públicas  estaduais 

aptas a ofertar cursos técnicos integrados ao ensino médio.

3.4 Rede e-Tec Brasil

Por  meio  da  Rede  e-Tec  Brasil  são  oferecidos  gratuitamente  cursos 

técnicos e de qualificação profissional, na modalidade a distância. Participam 

as  instituições  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e 

Tecnológica, as unidades de ensino dos Serviços Nacionais de Aprendizagem 

(SENAI,  SENAC, SENAR e SENAT)  e instituições de educação profissional 

vinculadas aos sistemas estaduais de ensino.

3.5 Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem

Acordo  de  Gratuidade  tem por  objetivo  ampliar,  progressivamente,  a 

aplicação  dos  recursos  do  SENAI  e  do  SENAC,  recebidos  da  contribuição 

compulsória,  em  cursos  técnicos  e  de  qualificação  profissional,  em  vagas 

gratuitas destinadas a pessoas de baixa renda, com prioridade para estudantes 

e trabalhadores. O Acordo foi celebrado em 2008 e, em 2014, as instituições 

atingiram o percentual  de alocação de 66,7% da receita  líquida oriunda da 

contribuição compulsória nos seus programas de gratuidade.

3.6 Bolsa-Formação

Além das iniciativas voltadas ao fortalecimento das redes de educação 

profissional  e  tecnológica  existentes  no  país,  o  Pronatec  criou  a  Bolsa-

Formação,  por  meio  da  qual  são  ofertados  cursos  técnicos  e  cursos  de 

formação  inicial  e  continuada  ou  qualificação  profissional,  utilizando  as 

estruturas já existentes nas redes de educação profissional e tecnológica. A 

iniciativa oferta cursos técnicos para estudantes matriculados no ensino médio 

(cursos técnicos concomitantes), para quem concluiu o ensino médio (cursos 

técnicos subsequentes, por meio do Sisutec), para estudantes da educação de 

jovens e adultos e, ainda, cursos de qualificação profissional.
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3.7 IFRN E O PRONATEC

O  Programa  Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego 

(Pronatec)  foi  criado  pelo  Governo  Federal,  em  2011,  e  implementado  no 

mesmo ano no IFRN. O objetivo é de ampliar e diversificar a oferta de cursos 

de educação profissional e tecnológica. Os cursos são gratuitos e presenciais 

nos Campi  do  IFRN,  dando direito  ao  aluno de  receber  a  Bolsa-Formação 

Estudante  e  Trabalhador,  referente  a  despesas  de  material  didático, 

fardamento, alimentação e transporte.

3.8 Cidadania

Criado  em  2013,  o  Pronatec  Presídios  é  uma  iniciativa  que  busca 

promover  a ressocialização de detentos.  Esta  oferta  exclusiva  já  beneficiou 

mais de 25 mil apenados em todo o Brasil. Entre os cursos ofertados, os mais  

buscados são da área de infraestrutura, como pedreiro e carpinteiro. No RN, a 

Escola Agrícola de Jundiaí oferta cursos de Assistente Administrativo, Auxiliar 

de Biblioteca, Auxiliar de Recursos Humanos e Eletricista Instalador Predial de 

Baixa Tensão.

Para participar do Pronatec Presídios, é necessário que a previsão de 

progressão da pena (de fechado para semiaberto, por exemplo) seja superior à 

duração  do  curso.  A cada  12  horas  estudadas  os  participantes  tem  pena 

reduzida em um dia.

4-   Relato  de  experiência  vivenciadas  na  Penitenciáaria  Federal  de 

Mossoró /Rn.

Inicialmente houve a selação de professores para atuar  no PRONATEC/ 

IFRN/  RN,como  já  tinha  uma  certa  curiosidade  em  conhecer  o  sistema 

prisional,  me increvi  no  processo seletivo.  O mesmo era  composto  de três 

etapas. A primeira era a inscrição, onde relatava  o interesse em fazer parte do 

quadro de professores. E a segunda, a seleção do currículo. E a terceira um 

treinamento  no  Presídio  Federal,  para  conhecer  o  interior  do  mesmo  e  os 

processo  de  entrada  e  saída.   Ao  ser  selecionada,  houve  a   entrega  de 

documentos  e  a  primeira  visita  ao  presídio  para  uma  conversa  com  o 

Delegado. Onde foi enfocado que tudo que vissémos lá era para deixar lá. Bem 
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como todos os procedimentos e modo de comportamento dentro do presídi, o 

vestuário, relatou-se que os professore só era permitido a cor cinza, uma vez 

que, cada segmento tem sua cor específica,  os apenados é azul, os agentes 

preto,  os  profissionais  da  saúde  branco.  Também  sou  enfocado  que  não 

poderiamos  usar  nada  que  chamasse  a  atenção  dos  apenados,  tipo, 

acessórios de beleza, cabelos soltos, nada que tivesse metal, pois poderíamos 

não passar nos detectores de metais. E para entrar na linha das ALAS, cada 

professor  tinha  um número  criado  pela  setor  da  inteligência  e  que  mesmo 

sabendo o número deveríamos trazer um documento de indentificação com 

foto sob pena de não entrar para ministrar as aulas. Ainda que deveriamos ser 

neutros, e tomar cuidado para não avançar o limite de distância da sela, os 

procedimentos de entrada e saída, horário de ambos. 

O  Interesse  pela  temática  surgiu  enquanto  graduanda  do  curso  de 

História/FAFIC- da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN. 

Pois  tomei conhecimnto a respeito do processo de ministrar aula em presídios 

no 2º  período  do  curso.  A curiosidade  foi  despertando  grandemente  minha 

inquietação de fazer parte do processo e conhecer de perto o entorno prisional,  

comunente a isso, tambem na Faculdade de Educação agora como professora 

Substituta,  onde  uma  colega  ministrava  aulas  no  presídio  e  relatava  fatos 

referente a rotina, e isso despertava ainda mais meu interesse. De forma que o 

fascínio só aumentou e o desejo de adentrar  no sistema penitenciário  para 

conhecer como se processa esse tempo na vida de um sujeito privado de sua 

liberdade, como se comporta os alunos apenados. 

O  primeiro  impacto,  ao  ser  selecionada  foi  existencial  momentos  de 

resistência, um misto de sensação de prazer e ao mesmo temppo de pavor, 

tanto  por  parte  da  minha  família,  quanto  por  mim.  Pois  os  relatos  que 

chegavam  aos  meu  ouvidos  eram  somente  referentes  ao  espaço  como 

funebre, macabro, de sofrimento, de solidão, de falata de amor, miséria, etc. 

Mas como já tinha participado do processo e não sou de volatar a trás das 

minhas decisões, resolvi enfrentar, o enfrentar fazia parte de um processo de 

mim comigo mmesma.

O segundo impaçto que quase me fez deisitir, foi entar na Penitênciária, 

mas é preciso deixar claro que este momento estavámos todos os professores 
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e  coordenadores  do  processo,  então  de  certa  forma  me  senti  meio  que 

protegida,  pois  sentia  que naquele momento não estava só. Era o primeiro 

passo do treinamento.Tivemos uma reunião com o delegado, onde repasssou 

todas as informações acima citadas, e o mais incrível foi entrar no interior da 

penitênciária, para conhecer,  mas ainda não entramos na ALA propriamente 

dita.  Fui  designada  para  ministrar  aulas  na  ALA  DELTA.  Os  professores 

elaboravam as aulas  com antecedência  de  uma semana e  enviava  para  a 

pedagóga,  ela  corrigia  e  enviava  para  a  inteligência,  para  ser  autorizada. 

Somente após a autorização a aula ppoderia ser ministrada. Era preciso tomar 

muito cuidado para não adentrar em assuntos que pudessem dar margem a 

questionamentos,  ou  incentivar  o  apenado  a  se  rebelar.  As  aulas  eram 

ministradas na presença de um agente, e os apenados tinham um limite de 

proximidade da grade. Assim os apenados ficavam de um lado da grade e eu 

do outro.

Desta forma, o primeiro dia foi um misto de sensação de alegria e medo. 

Fui selecionada para ministrar Ciências, refernte ao  Ensino Médio. Aconteceu 

todo o estado de programaçãoa das aulas, era uma novidade da qual eu me 

sentia feliz e receiosa. O mais incrivel é que ao entrar na sala de aula,  eu 

passei a ver os apenados  simplesmente como alunos. Que a prática de sala 

de aula é a mesma. Ver naqueles homens estigmatizados com a maus, agora 

como meus alunos

Segundo Freire (1996)

[…] Como professor preciso me mover com clareza na minha 
própria prática. Preciso conhecer as diferentes dimensões que 
caracterizam a essência da prática, o que me pode tornar mais 
seguro no meu próprio desempenho (FREIRE, 1996, p. 76)

O  que  na  verdade  vai  contar  para  o  professor  é  simplesmente  sua 

experiência  e  conhecimento  a  cerca  do  que  vai  ser  ensinado,  bem  como 

compreender  que aquele espaço, mesmo sendo no aspecto funébre, simistro, 

penitenciário é uma sala de aula, independente que quem sejam os alunos.

Ao  decorree  dos  dia,  cada  vez  mais  me  encontrava  enquanto  ser 

humanizada, pois percebia o quanto era terrivel estar na situação deles. Um 
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dos momentos mais relevantes e emocionentes foi quando em uma aula passei 

o filme para eles “Cartas para Deus”7 . Onde após o filme eles terim que fazer o 

resumo do filme e escrever uma carta para Deus. Esse foi realmente um dos 

mais marcantes para minha vida e prática docente. Pois tive o privilégio de ter  

contato  com  essas  pessoas  que  em  sua  essência  são  mal  vistas  pela 

sociedade  como  um  todo,  mas  que  também  são  seres  humanos  que  por 

motivos alheios as nossas presença enquanto professor e ministrante de um 

detreminado conteúdo, não nos diz respeito. E saber que mesmo estando ali, 

eles tem sonhos, desejos, fé em Deus, amam, sofrem, choram, são infelizes, 

alguns até se acostumam com a situação, etc. Mas que são seres humanos.

O processo de ministrar  aula no interior  da penitenciária  é como um 

mundo diferenciado, para  nós educadores que trabalhamos em espaços de 

salas de aula composto de cadeiras, quadros, livres, onde o mais distante que 

ficamos dos alunos é a distância entre as carteiras e o birô. Ao passo que no 

sistema penitenciário federal, a sala de aula se configura de forma diferente, a 

qual é dividida por uma grade, onde de um lado ficam os apenados e do outro  

o professor. 

Desta forma os apenados não podem chegar próximo ao professor como 

acontece nas escolas normais. Mesmo assim podemos evidenciar o quanto pe 

significativo para eles estarem neste espaço de socialização e conhecimento, 

pois  além  de  estarem  juntos,  coisa  que  é  difícil  acontecer,  eles  também 

demonstram um respeito muito grande pelo professor, sempre que ia sair eles 

me entregavam a Jesus e pediam que eu não desistisse, que  continuasse. É 

mister lembrar que eles passavam por um processo para assistir as aulas, são 

escolhidos por bom comportamento e que ao ser  escolhido para o sistema 

educacional  vai se reduzindo sua pena.  O nosso maior objetivo ao ministrar 

aula  em  um  sistema  penitenciario  é  a  prendizagem  do  aluno  atraves  da 

humanização

7 È  um filme de David Nixon. Uma história  inspiradora de esperança e redenção,  Cartas  Para  Deus 
mostra o que acontece quando a caminhada de fé de um menino vai ao encontro de um homem que  
busca um propósito – a jornada transformadora resultante desse encontro toca as vidas de todos ao  
redor deles dois. Baseado em uma história real, Cartas Para Deus é um filme profundo, comovente e até  
mesmo divertido sobre o efeito reanimador que a fé de uma criança pode ter na família, nos amigos e na  
comunidade.
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4- REFERENCIAL TEÓRICO

FOUCAULT (1987 ), retrata que antes da inauguração das prisões como 

artefato  para  punições,  ela  já  havia  sido  gestada  na  sociedade a  partir  do 

momento em que os mecanismos de poder repartiam, fixavam, classificavam, 

extraíam forças,  treinavam corpos, codificavam comportamentos,  mantinham 

sob visibilidade plena, constituíam sobre eles um saber que se acumulava e se 

centralizava sobre os indivíduos (p. 195). 

 A Lei 12.433/2011, que entrou em vigor no dia 29 de junho de 2011, 

alterou sensivelmente o panorama da remição de penas no Brasil. Ao modificar 

a redação dos artigos 126, 127 e 128 da Lei de Execução Penal passou a 

permitir que, além do trabalho, o estudo seja causa de diminuição de pena. 

BONFIM (2011),

Pelo trabalho ou pelo estudo, o apenado tem a oportunidade de diminuir 

o tempo de sua pena de condenação. Essa oportunidade de reduzir a pena, 

segundo a nova lei,  vigora aos presos cautelares e aos libertos em regime 

aberto ou em livramento condicional.

Segundo  Rosânea  Elizabeth  Ferreira  (2002)  acerca  da  frustração  do 

condenado. Pois, ao alcançar o tão esperado momento de liberdade, "deixando 

para  trás  os  portões fechados  das masmorras  nas  quais  se  transformou a 

prisão" e com a esperança de encontrar abertos os portões da sociedade, "o 

que  encontra  pela  frente  é  um  outro  portão  fechado,  muito  maior  do  que 

aqueles que deixou para trás, que é a estigmatização da sociedade.

Freire (1978)  ao se fazer opressora, a realidade implica na existência 

dos que oprimem e dos que são oprimidos. Estes a que cabe realmente lutar 

por sua liberdade juntmente com os que com eles em verdade se solidarizam, 

precisa ganhar a consciência crítica da oprssão, na praxis desta busca

Ainda podemos enfatizar  o  Programa Nacional  de  Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec) foi  criado pelo Governo Federal,  em 2011, e 

implementado no mesmo ano no IFRN.
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4- METODOLOGIA.

O processo metodológico foi viabilizado através de estudos em autores 

que  tratam  a  temática  e  como,  Foucaut,  Ferreira,  Freire,  documentos  do 

PRONATEC, entre outros que servem de subsídio para a pesqusa, bem como 

em consonância com os relatos da minha experiência enquanto professora da 

disciplina de Ciências do Presídio Federal   de Mossoró/RN, e depois como 

professora de geografia . Os relatos partem da minha inquietação de entemder 

o que não esta expicitamente evidenciado e como a educação pode trazer 

benefícios aos apenados pós retonada de sua liberadde e não exatamente um 

aparato para tornar dóceis os que praticam os crimes  e redimem sua práticas.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em linhas gerais esta  pesquisa nos mostra que a educação no sistema 

penitenciário tem causado alguns benefícios, partindo do princípio das palavras 

de  Freire  a  obra  Educação  como  Prática  da  Liberdade  “Educação  não 

transforma  o  mundo.  Educação  muda  pessoas.  Pessoas  transformam  o 

mundo”.   Nestas  perspectivas,  situa-se  o  presente  artigo  no  contexto 

educacional  do sistema penitenciário de modo geral,  de forma relevante do 

sitema  do  Presídio  federal  de  Mossoró/RN,  de  acordo  com  o  debate 

pedagógico no interior desta diversidade de culturas e comportamentos 

È notório  que às práticas escolares reproduzem os valores e a ética 

contextualizada  pela  sociedade,  consequentimente  para  nós  educadores 

devemos estar  aptos  a exercer  um novo  papel,  ampliando-se no intuito  de 

compreender  a  realidade  e  aprimorar  os  processos  avaliativos,  tramitando 

sempre no sentido de adequá-los às necessidades dos alunos, independente 

de qual seja sua especificidade. 

E por fim, a pesquisa não tem o intuito de cessar a sdiscussões a cerca 

do assunto levando em consideração que a problemática em destaque se faz 

presente de certo modo em nosso cotidiano e se fza necessário que haja mais 

enfase em suas nuanças. Assim, espero  que a pesquisa possa contribuir como 
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inspiração e como fonte para outros que estudantes que desejam enveredar no 

assunto.  
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RESUMO

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ocupa um lugar de destaque no 
processo de inclusão no Nordeste com, atualmente, 153 discentes com deficiência 
em seus vários cursos. Dentre essas deficiências, a deficiência intelectual, com um 
discente  na  universidade  que  tem  oferecido,  há  três  períodos,  oportunidade  de 
crescimento para todos os docentes do Curso de Administração. Em decorrência e, 
com a entrada de muitos discentes com deficiência, a necessidade do acesso, por 
seleção,  de  profissionais  Técnicos,  para  o  acompanhamento,  com  qualidade, 
visando a construção da independência e autonomia dos referidos discentes. Este 
projeto,  intitulado Acessibilidade  e  efetivação  de  direito  das  pessoas  com 
deficiência  intelectual:  experiências exitosas no processo de adequação da 
avaliação dos conteúdos tem por objetivo a formação continuada para educadores 
de discentes com deficiência intelectual, bem como a construção de ações para a 
quebra  de  barreiras  atitudinais,  procedimentais  e  conceituais  que  promovam  a 
consolidação da inclusão dos referidos discentes, fortalecida pelo entendimento da 
pertinência  da  perspectiva  de  inclusão  no  âmbito  da  coletividade  acadêmica.  O 
problema  da  pesquisa  está  constituído  a  partir  da  seguinte  pergunta:  quais  as 
dificuldades  encontradas  pelos  docentes  para  as  adequações  do  processo  de 
avaliação dos conteúdos acadêmicos? Quais os acompanhamentos desenvolvidos 
pela equipe multidisciplinar da Diretoria de Políticas e Ações Inclusiva/DAIN/UERN, 
no sentido das orientações aos docentes para as referidas adequações? A pesquisa 
é qualitativa, utiliza a Metodologia da História Oral, com instrumentos das entrevistas 
de  profundidade,  as  roda  de  conversas,  anotações,  registros  fotográficos, 
observação  das  fichas  de  acompanhamento  e  anotações,  com  o  discente  com 
deficiência intelectual e com os pedagogos e psicólogos da DAIN. Permitirão que os 
sujeitos percebam sua trajetória de vida em tensões, superações de barreiras se 
(auto)  formem  e  contribuam  para  a  formação  da  comunidade  acadêmica, 
considerando a necessidade de uma formação continuada em nível superior, bem 
como o olhar detalhado quanto à existência de barreiras no processo de avaliação 
dos  conteúdos  acadêmicos.  Resulta  nas  políticas  voltadas  para  a  diversidade  e 
inclusão permitindo aprofundar a Formação Humana e Desenvolvimento Profissional 
Docente  e  as  Políticas  e  Gestão  da  Educação,  com  vistas  à  acessibilidade.  É 
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urgente enfrentar esses desafios para o presente momento histórico marcado pelas 
transformações no campo do trabalho, pelos avanços nas novas tecnologias

1.INTRODUÇÃO

O  projeto  intitulado,  Acessibilidade  e  Direito  das  pessoas  com 

deficiência  intelectual:  experiências exitosas no processo de adequação da 

avaliação dos conteúdos,  implica na formação com olhar para a diversidade e a 

inclusão de discentes com deficiência intelectual na UERN, considerando o aumento 

da quantidade de discentes com deficiência nos diversos cursos da universidade.  

Permitirá  a resignificação do perfil de profissional que se encontre compatível com 

as novas exigências sociais e educacionais que se espera de um profissional da 

educação. A formação continuada de profissionais da educação não dispensa rigor 

teórico  e  metodológico  que  possibilite  enfrentar  desafios,  redimensionar  ações, 

contribuir com a qualidade da educação pública do país e, mais diretamente, da 

região na qual a UERN se insere. 

Ao reafirmar o compromisso social da universidade como forma de inserção 

nas  ações  de  promoção  e  garantia  dos  valores  democráticos,  de  igualdade  e 

desenvolvimento social, a pesquisa se coloca como prática acadêmica que objetiva 

interligar  a  universidade,  em  suas  atividades  de  ensino  e  pesquisa,  com  as 

demandas do dia a dia.  Sem dúvida o diálogo com a comunidade, o olhar atento 

para  as  barreiras  atitudinais,  procedimentais  e  conceituais  permitirão  a  troca  e 

compartilhamento  entre  os  saberes  e  fazeres,  pois  provocará  a  participação  da 

comunidade  acadêmica  na  construção  de  ações,  com vistas  ao  atendimento  às 

adequações considerando as especificidades das deficiências.

O princípio do compromisso social e  educacional  é central no  projeto. 

Projeto social se constrói com a participação dos sujeitos, forjada pelos sujeitos 

com o mundo, na práxis como diz Freire (1996). A Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte cumpre seu papel social e compromisso no resgate da dívida do 

longo tempo de exclusão de sujeitos submetidos ao silêncio. Implica ainda o 

imperativo de uma análise crítica da realidade, um olhar de estranhamento e de 

desnaturalização dos ambientes de modo a fomentar ações inclusivas e, ao mesmo 

tempo, provocar novas necessidades para o desenvolvimento individual e coletivo. 
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Essa missão encontra-se compatível  às novas exigências sociais e educacionais 

que de uma instituição de ensino superior. 

Esse projeto de pesquisa sinaliza, com a mesma pertinência, como base e 

fundamento, sobretudo quanto ao que diz a Convenção dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência, aprovada pela Organização das Nacões Unidas, em 2006, do qual 

o Brasil é signatário, também, o Decreto 5.296, de 2004, que trata das deficiências 

e, no caso específico da acessibilidade, define que as pessoas com deficiências 

sejam atendidas para viverem de forma independente e participar plenamente de 

todos os aspectos da vida. Acresce a Lei Brasileira de Inclusão, nº 13.146/2015, 

fundamentada  pela  Convenção  Internacional  de  2006,  acima  citada.  No  mesmo 

documento avisa que os Estados Partes deve tomar as medidas apropriadas para 

assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, ao meio físico dentre outras.

Diante  de  um  novo  modo  de  fazer  educação,  em  que  a  informação,  o 

conhecimento, a sensibilização para o outro, o aquecimento das energias para a 

superação e quebra de barreiras, a partir de todos e todas é fundamental. O saber  

acadêmico,  aliado  ao  olhar  para  o  cotidiano,  bem  como  para  o  processo  de 

aprendizagem,  no  caso  deste  projeto  de  pesquisa,  possibilitará  a  geração  de 

singularidades que desembocam em novos modos de produzir, em ações concretas.  

É nesse espaço que deve se inserir as atividades dos docentes e discentes, através 

da  institucionalização  da  inclusão  universitária,  na  busca  de  contribuições  que 

efetivamente conduzam à melhoria da qualidade de vida dos discentes. 

Hoje  a  UERN  conta  com  166  (cento  e  sessenta  e  seis)  discentes  com 

deficiência, em diversas condições de deficiência, e precisa cuidar da inclusão, de 

fato, que consolide a autonomia e independência dos discentes. Desse total temos 

um  discente  com  deficiência  intelectual  que  exige,  permanentemente, 

acompanhamento e necessidade de adequações sistemáticas. Argumentamos pela 

necessidade  da  realização  deste  projeto,  com  vistas  à  quebra  das  barreiras 

supracitadas,  considerando  um  trabalho  há  três  semestres  que  estamos 

desenvolvendo com o referido discente.

É preciso  efetivar  a Política de Inclusão Educacional  na  Universidade do 

Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  mediante  debates  e  intervenções  técnicas 

especializadas,  assim  como  disponibilizar  Tecnologias  Assistivas  (equipamentos 

especiais,  ajudas  técnicas,  softwares  etc.)  para  que  discentes  e  docentes  da 
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instituição possam ter acesso aos conhecimentos, informações, relacionamentos e 

ambientes de estudo, sem o entrave de barreiras.

2. Do desafio para o (re) encantamento da formação, do sujeito, da narrativa de 

si

Falar  sobre  Não  Há Docência  Sem Discência  (FREIRE,  1996)  é  procurar 

saber sobre a ideologia política conservadora ou progressista ou se o educador é 

resistente  a  mudanças.  A  importância  de  uma  reflexão  sobre  a  formação  de 

educador  em sua pratica profissional  é  legítima.  Contudo,  a  discussão sobre os 

saberes fundamentais  do educando em sua ação cotidiana devem ser alinhados 

com os conteúdos impostos para que este profissional tenha condição de construir 

com os alunos tudo o que aprendeu na sala de aula, através dos estudos teóricos 

em  sua  formação.  A  experiência  de  vida  do  formando  como  educador  é  muito 

importante  para  aprender  que  educar  não  é  transferir  conhecimento,  mas  a 

possibilidade de construção do conhecimento.

O processo de formação à docência não é só transmitir  conhecimento e 

conteúdo para o aluno,  mas precisa ter um estilo ou uma metodologia de saber 

ensinar,  já  que,  “quem ensina  aprende  ao  ensinar  e  quem aprender  ensina  ao 

aprender” (FREIRE, 1996, p. 23).

Através do tempo, o homem e a mulher compreenderam que eram capazes 

de criar novos métodos para educar.

Aprender  precedeu ensinar  ou,  em outras palavras,  ensinar  se diluía  na 
experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste 
validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz 
não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado 
que não foi apreendido não pode ser realmente apreendido pelo aprendiz 
(FREIRE, 1996, p.24).

Assim sendo, o educador precisa ter criatividade para usar novos métodos 

de  ensino  para  a  produção  do  conhecimento  e  levar  o  aluno  a  refletir  sobre  a 

aprendizagem e instigar a ambição pelo saber. De acordo com Paulo Freire (1996, 

p.26):

Faz  parte  das  condições  em  que  aprender  criticamente  é  possível  a 
pressuposição  por  parte  dos  educando  de  que  o  educador  já  teve  ou 
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continua tendo experiência da produção de certos saberes e que estes não 
podem a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo contrário, 
nas  condições  de  verdadeira  aprendizagem  os  educandos  vão  se 
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 
ensinado.

Em outras palavras,  a  função do professor  não é só transferir  a  matéria 

fazendo o aluno pensar só nela, mas ensinar o educando a refletir de forma correta. 

Além disso, o professor não pode ficar fechado a novas descobertas porque o seu 

conhecimento hoje pode ficar ultrapassado amanhã, pois “[...] o conhecimento novo 

supera outro que antes foi novo e se fez velho e se ‘dispõe’ a ser ultrapassado por 

outro amanhã” (FREIRE, 1996, p.28). 

Compreende-se que o educador ensina o saber conhecido e o educando 

trabalha  com o  saber  não  conhecido,  visto  que  “[...]  o  em que  se  ensina  e  se 

aprende  o  conhecimento  já  existente  e  o  em  que  se  trabalha  a  produção  do 

conhecimento ainda não existente” (FREIRE, 1996, p.28). 

Por outro lado, o aluno que tem necessidades especiais precisa ter uma 

escola sem barreiras arquitetônicas, um acompanhamento especial e uma avaliação 

adequada conforme a sua deficiência. Essas dificuldades são constatadas quando 

acontece um fracasso escolar em atender alunos com deficiência. Rosita (2007, p. 

43-44) contribui com este mesmo pensamento dizendo que:

[...] para atender às necessidades, dentre outros recursos educacionais, é 
preciso  promover  a  eliminação  de  barreiras  arquitetônicas;  preparo  e 
competência profissional dos educadores; a ampliação do material didático 
existente,  incorporando-se,  como  rotina,  a  aquisição  de  materiais 
específicos  para  alunos  cegos,  surdos,  com  paralisia  cerebral,  dentre 
outros:  as  adaptações  dos  equipamentos  escolares:  as  adequações 
curriculares  e  o  apoio  psicopedagógico  ao  aluno  e a  orientação  a  seus 
familiares. 

Portanto, ensinar exige pesquisa, não se pode “dar” uma aula de qualquer 

forma, porque o professor precisar estudar para poder ensinar. O educador que não 

tem  uma  formação  continuada  vai  ter  dificuldade  em  acompanha  a  evolução 

educacional. Assim, é essencial procurar encontrar formas ou métodos de ensino 

novos.  Além disso,  uma escola  com uma estrutura  de qualidade vai  atender  às 

necessidades especiais do aluno.  

Refletir  sobre  as  dificuldades  e  superações  enfrentadas  pelo  aluno  com 

deficiência  intelectual  da  Universidade do Estado do  Rio  Grande  do  Norte,  com 

vistas à quebra de barreiras atitudinais, procedimentais e conceituais dos processos 
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de avaliação acadêmica e mobilização da defesa da dignidade, dos direitos, do bem 

estar e acessibilidade é uma pista importante, no sentido de buscarmos adequações 

metodológicas  e  curriculares.  Conhecer  a  trajetória  de  vida  do  discente  com 

deficiência intelectual, a fim de entendê-los como sujeitos históricos e construtores 

da sua própria  vida.  Consideramos outro  aspecto  que irá  favorecer  dinâmicas e 

estratégias  para  a  superação  das  dificuldades  encontradas  no  processo  de 

aprendizagem dos discentes com deficiências.

Soma-se,  com  teor  de  pertinência  constatar  dificuldades  e  superações 

enfrentadas  diariamente  pelo  discente  com  deficiência  intelectual  dentro  da 

universidade, ao temo em que é possível levantar as adequações realizadas pela 

equipe multidisciplinar  da  Diretoria  de  Política  e  Ações Inclusivas  (DAIN)  para  o 

processo de avaliação dos conteúdos do discente com deficiência intelectual. Em 

decorrência será um caminho para propor ações para a continuidade da quebra das 

barreiras e adequações.

Com a mesma importância sobre a educação escolar, Carvalho (2007) afirma 

que existem duas maneiras de excluir o aluno com deficiência. Uma é aquela que 

pode impedir o acesso e o ingresso nas escolas regulares e a que expulsa as que 

ingressam, mas não conseguem permanecer. Assim, a autora afirma que há muita 

exclusão ainda nas escolas, pois as pessoas com necessidades especiais não tem 

acesso ao local, devido à estrutura física e outras até conseguem ingressar, mas 

devido  à  carência  de  recursos  materiais,  o  currículo  inflexível,  muitas  deixam a 

escola.

Pelos caminhos das narrativas temos as lições de Josso (2010) que pensa 

(auto) biografia como contribuinte à mudança pela invenção de si que é mediada 

pela sua consciência de ser, de estar, de acreditar, de ousar, de operar e que coloca 

esse sujeito da própria (auto) biografia como protagonista que analisa, através da 

reconstrução da sua memória, o passado vivido nas suas diversas formas, na trama 

que repercute no presente e cria novas possibilidades de enfrentamento, rumo a 

conquistas futuras: assim acontece o processo formativo Também Josso (2010, p. 

62) destaca que os sujeitos “nem sempre estão conscientes da perseverança que 

isso  exigirá”,  pois  como  seres  inacabados,  necessitamos,  continuamente,  da 

autorreflexão para auto gestão, isto é, exercício teórico-prático de iniciativa, tanto na 

dimensão interior como exterior
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A educação permite o espaço para se preparar o sujeito para a construção de 

sua cidadania, no sentido de ser crítico e reflexivo, a partir da realidade praticada na 

interação com outros sujeitos. Freire (1996, p. 10), “perceber as possibilidades de 

ação  social  e  cultural  na  luta  pela  transformação  das  estruturas  opressivas  da 

sociedade classista”. Desse modo, torna-se relevante conscientizar os educandos 

acerca das condições desiguais da sociedade capitalista e incentivá-los ao exercício 

do seu protagonismo como meio de libertação social das condições opressoras que 

este  sistema  impõe.  Nessa  perspectiva,  faz-se  necessário  compreender  que  o 

processo de ensino e aprendizagem parte do princípio:  “quem forma se forma e 

reforma ao formar e quem é formado, forma-se e forma o ser formado” (FREIRE, 

1996, p. 15).

Temos como base, com a mesma pertinência a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, e da qual o Brasil é 

signatário,  em seu Preâmbulo, reconhece que as Nações Unidas, na Declaração 

Universal  dos  Direitos  Humanos  e  nos  Pactos  Internacionais  sobre  Direitos 

Humanos, proclamam e concordam que toda pessoa faz jus a todos os direitos e 

liberdades,  ali  estabelecidas,  sem  distinção  de  qualquer  espécie.  Nos  Marcos 

Político  Legais  da  Educação  Especial  na  Perspectiva  da  Educação  Inclusiva, 

orientados pela mesma Convenção, e em seus Marcos Normativos, estabelece que 

os Estados Partes devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os 

níveis de ensino e em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e 

social compatível com a meta da plena participação e inclusão e que as pessoas 

com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação 

da deficiência.

Por sua vez a Lei Nº 13.146, de     06 de julho de 2015, conhecida como a Lei 

Brasileira de Inclusão- LBI.   Assegura que: 

Art.  1o  É  instituída  a  Lei  Brasileira  de  Inclusão  da  Pessoa  com 
Deficiência  (Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência),  destinada  a 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania.
Art.  2o  Considera-se  pessoa  com  deficiência  aquela  que  tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial,  o  qual,  em interação  com uma ou  mais  barreiras,  pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas.
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A criação da Lei Brasileira de Inclusão traz o uso da denominação correta 

“pessoa com deficiência”. Aponta e destaca a identidade e respeito para com os 

sujeitos com deficiência.  A referida Lei é destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Entrou em vigor 

em 6 de janeiro de 2016.

Sobre  o  capítulo,  DO  DIREITO  À  EDUCAÇÃO,  da  supracitada  Lei  nº 

13.146/2015, ao se referir ao Art. 27. Afirma que constitui a educação um direito da 

pessoa com deficiência,  assegurados sistema educacional  inclusivo  em todos os 

níveis  e  aprendizado  ao  longo  de  toda  a  vida,  de  forma  a  alcançar  o  máximo 

desenvolvimento  possível  de  seus  talentos  e  habilidades  físicas,  sensoriais, 

intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 

aprendizagem. É, portanto, urgente atenção ao que dispõe a referida lei relativo à 

progressão acadêmica de todas as pessoas com deficiência para todos os níveis 

como  um  direito  expresso  na  Lei.  Destinada  a  assegurar  e  a  promover,  em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

3.ADEQUAÇÕES CURRICULARES REALIZADAS: VOZ DOS PROFESSORES

O intuito foi o de identificar como professores do Curso de Administração (re) 

significaram formação na direção da educação Inclusiva através da experiência em 

sala de aula com um discente com deficiência intelectual em uma prática. O estudo 

foi realizado por meio de narrativas da prática docente, a partir das narrativas de 

dois  professores  do  referido  curso.  Em  um  processo  atual  que  entendemos  a 

existência de barreiras atitudinais compreendemos que pelo caminho das narrativas 

da prática docente, pois permite o exercício do  conhecer-se e vivenciar a abertura 

para a alteridade.

A pesquisa teve como enfoque o qualitativo, com levantamento bibliográfico 

sobre o objeto de estudo. Fizemos rodas de conversa; registros escritos, fotográficos 

e narrativas de vivências,  ensino e formação.  A Metodologia da História  Oral  foi 

adequada  às  narrativas  dos  sujeitos  da  pesquisa,  possibilitando  escutar  suas 

narrativas,  a  respeito  das dificuldades  enfrentadas  no  seu cotidiano,  sobre  seus 
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maiores  problemas  no  contexto  de  aprendizagem  e  avaliação,  desafios  e 

superações que encontram no dia a dia. 

Da  mesma  forma,  foram  entrevistados  os  docentes  do  curso  de 

administração,  com intuito  de  narrar  o  acompanhamento  educacional  do referido 

discente, relatos sobre sua luta diária em relação a trajetória escolar e acadêmica 

até  o  momento  presente,  as  fichas  de  acompanhamento  e  pareceres.  Foram 

realizadas análises reflexiva-crítica das narrativas dos sujeitos da pesquisa sobre as 

suas trajetórias de vida na academia, de estudo e formação em diálogo com os 

estudos teóricos realizados no momento inicial  da pesquisa, nos dando respaldo 

para  firmar  as  discussões  realizadas  nas  rodas  de  conversa  e  assim  fazer  a 

retroalimentação da pesquisa.

Segundo  o  Professor  Narrador  I  a  princípio,  não  identificou  visualmente 

nenhum  problema  aparente  no  discente  com  deficiência  intelectual,  mas  foi 

chamado  ao  departamento  de  administração  para  ter  ciência  das  necessidades 

especiais. Feito isso, o Professor Narrador I passou a observar e para sua surpresa 

constatou que o discente não apresentava muitos déficits de entendimento, sendo 

um  dos  alunos  que  mais  participa  na  aula.  No  entanto,  diz  que  “redobrou  sua 

atenção para as respostas dadas, pois em muitos momentos se tornam longas e 

perdem um pouco do foco e por isso tenho que intervir em alguns momentos”. 

O Professor Narrador I diz que nas avaliações foi possibilitada uma prova 

com questões centrais diferindo das questões para os outros alunos, no entanto, não 

houve prejuízo no conteúdo e Barboza apresentou desempenho satisfatório. 

Junto a isto, o professor Narrador II disse o seguinte: “Durante a disciplina 

procurei  realizar  perguntas  diretamente  ao  aluno  com  deficiência  intelectual,  de 

modo  a  verificar  a  real  capacidade  dele  em  interpretação  dos  conteúdos  da 

disciplina”.   Além disto, foram bastante atividades para serem realizadas em casa 

que conferiram aos alunos da turma tempo suficiente para a conclusão satisfatória 

do curso. 

A  comprovação  do  crescimento  do  aluno  se  deu  por  observações  e 

conversas  ao  longo  das  aulas.  Desta  forma,  ficou  evidenciado  a  capacidade 

suficiente para a aprendizagem, com as adequações necessárias, com qualidade, 

durante  o  curso.  Sua  dedicação  e  assiduidade  são  fatores  destacados  que 

contribuem para sua aprovação.
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Diante  dessas  falas  fica  evidente  que  para  uma  atitude  inclusiva  os 

educadores precisam dominar os processos básicos da educação para superar as 

barreiras que dificultam a aprendizagem de alunos com deficiências. É essencial que 

os professores produzam habilidades educacionais que possibilitam a aprendizagem 

dos  alunos  com  necessidades  especiais,  já  que,  “[...]  uma  estratégia  inclusiva 

desenvolvida  com  reestruturação  dos  procedimentos  de  ensino  para  ajudar  no 

atendimento a estudantes com deficiência em classes comuns, mediante um ajuste 

por parte dos professores” (FIALHO; RODRIGUES. 2012, p. 99). 

É  de  suma  importância  a  colaboração  dos  docentes  para  adotar  ações 

inclusivas que contribui para a formação de alunos com deficiências, já que inclusão 

é envolvimento de duas pessoas. Assim, pode-se dizer que os docentes precisam 

compreender  que  deficiência  não  é  sinônimo  de  doença,  de  tormento,  de  um 

cidadão sem valor entre outras. Pessoas com necessidades especiais são humanas 

e possuem inteligência e precisam nutrir nelas o pensamento que mesmo com sua 

deficiência  podem realizar  sonhos,  vencer  obstáculos  e  alcançar  uma  formação 

acadêmica. No entanto,  para isso é essencial  que os professores busquem uma 

formação continuada que contribua para  a  sua profissão e  que estimula  para  o 

ensino sem segregação e exclusão. De acordo com Mantoan (2003, p. 38):

Como não me canso de dizer, ensinar atendendo às diferenças dos alunos, 
mas  sem  diferenciar  o  ensino  para  cada  um,  depende,  entre  outras 
condições, de se abandonar um ensino transmissivo e de se adotar uma 
pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora, que se contrapões a toda 
e qualquer visão unidirecional,  de transferência unitária, individualizada e 
hierárquica do saber.

Por tanto, concluímos que a participação do professor junto com o aluno 

com deficiência  possibilitará  uma aprendizagem significativa  e  o  ajudará  na  sua 

formação. 

4.CONCLUSÃO

Neste trabalho procurou-se abordar sobre  Acessibilidade e efetivação de 

direito  das  pessoas  com  deficiência  intelectual:  experiências  exitosas  no 

processo de adequação da avaliação dos conteúdos.  Pode-se afirmar através 

desta pesquisa, que apesar da barreiras que apresentam com um empecilho para o 
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relacionamento social e para processo de aprendizagem é possível que os alunos 

com  deficiência  se  torne  uma  pessoa  que  sabe  conviver  perfeitamente  em 

sociedade e evoluir como qualquer outro que é "normal" ou muito mais quando se 

descobre sua potencialidade. 

Porém, para que seja possível tal evolução é preciso que sua deficiência seja 

identificada  para  que  este  seja  acolhido,  aceito  e  compreendido  pelos  seus 

professores e grupos sociais. 

Ainda  nesse  contexto,  é  de  suma  importância  que  o  educador  tenha 

demasiada paciência e compreensão para com o aluno com deficiência, e acima de 

tudo, que seja capacitado para trabalhar com eles, o que vai ajudar muito no seu 

desenvolvimento dentro e fora de sala de aula.

Assim, percebe-se que existem muitas possibilidades que podem ser feitas 

pelo próprio discente com deficiência intelectual. A principal é acreditar que ele tem 

potencial para aprender, mas que precisa de instruções claras e precisas. É preciso 

saber que ele enxerga o mundo de uma forma diferente, mas vive no nosso próprio 

mundo.
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     RESUMO

Este  trabalho  foi  desenvolvido  no  município  de Serra  do  Mel,  objetivando  analisar  a 
qualidade da produção do conhecimento que se processa nas classes multisseriadas da 
Educação  do  Campo.  O  artigo  relata  as  experiências  e  anseios  vivenciados  pelas 
professoras da localidade e apresenta um cenário no qual o espaço escolar das pessoas 
que lá vivem, é organizado por turmas multsérie, constituído por diferentes escolaridades, 
chegando em alguns casos, a se formar uma única turma com os níveis que compõe-se 
da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental na mesma sala de aula, e sob a 
responsabilidade de apenas uma professor(a). A metodologia aplicada foi baseada em 
um  questionário  qualitativo,  averiguando  se  as  escolas  da  referida  localidade  está 
cumprindo  o  seu  compromisso  em conseguir  fazer  com que  esses  alunos  adquiram 
conhecimento  nas  ciências,  na  cultura,  na  leitura,  na  escrita,  na  comunicação,  e 
principalmente  fazendo-lhes  perceber  que  a  cidadania  se  conquista  desde  logo,  na 
aquisição  dos  instrumentos  do  conhecimento  e  da  cultura.  Partindo  desse  enfoque, 
constatou-se através de pesquisas bibliográficas em autores como: Leite (1999), Freire 
(1980) entre outros, que as escolas multisseriadas é uma realidade presente em diversas 
cidades do Brasil, notadamente nas zonas rurais, compondo-se assim por escassez de 
professores e de recursos financeiros.

Palavras chave: Educação do Campo. Professoras. Classes Multisseriadas. 

1 Aluna especial  de disciplinas do mestrado- UERN; Orientadora educacional  da 
EMVRN- Serra do Mel.

2 Supervisora da EMVRN- Serra do Mel.

3 Aluna  regular  do  curso  de  mestrado  em  Ciências  da  Educação  do  Instituto 
Superior Interamericano de Ciências Sociais.
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I. UM RECORTE DAS CLASSES MULTISSERIADAS NO BRASIL

As escolas multisseriadas é uma realidade presente em diversas cidades do Brasil, 

notadamente nas zonas rurais, compondo-se assim por escassez de professores, alunos ou 

recursos, surgindo em nosso país como maneira de promover a prática agrícola, objetivando 

sustentar a economia agrária no Brasil.

O  Brasil  é  um  país  de  origem  agrária  e  tratando-se  de  um  sistema  econômico 

predominantemente  alicerçado  no  colonialismo,  no  latifúndio  e  no  trabalho  escravo,  a 

educação do campo não é contemplada nas constituições de 1824 e 1891. 

 Os primeiros registros de preocupação com a educação do campo se deram no 

início  do  século  XX,  nos  Anais  dos  seminários  e  congressos  rurais  realizados  naquele 

período. Mas, somente a partir dos anos 30 é que começa a delinear-se um modelo de 

educação  voltado  para  o  campo amarrado ao  programa de governo  da candidatura  de 

Getúlio Vargas a Presidência da República.

A Constituição de 1934 traz uma maior abrangência de tratamento dos aspectos da 

educação, marcada pelo Manifesto dos Pioneiros. A mesma assegura o financiamento para 

o atendimento escolar do campo como responsabilidade do poder público. 

Em 1937, é decretada a Constituição que sinaliza para a importância da educação 

profissional  no  contexto  da  indústria  e  não  traz  proposições  para  o  ensino  agrícola.  A 

Constituição  de  1946  retoma  o  incremento  ao  ensino  na  zona  rural  contemplado  na 

Constituição de 1934, mas diferentemente desta transfere à empresa privada, inclusive às 

agrícolas, a responsabilidade pelo custeio desse incremento; fixa como um dos princípios a 

ser adotado pela legislação de ensino, a responsabilidade das empresas com a educação; 

retoma  a  obrigatoriedade  de  as  empresas  industriais  e  comerciais  ministrarem,  em 

cooperação, a aprendizagem de seus trabalhadores menores.

O  modelo  escolar  brasileiro,  a  partir  da  década  de  40,  segundo  LEITE  (1999) 

incorporou três características:

A) Conteúdos  focados  no  processo  de  urbanização  e  industrialização;  b) 
Privilegiava interesses de certas classes sociais e não considerava a diversidade 
dos  sujeitos  sociais  existentes  no  Brasil  rural  e  urbano,  a  sua  cultura,  as  suas 
diversas formas de organizar o trabalho e a vida e c) Privilegiava conhecimentos 
relativos ao mundo ocidental industrializado. (p.30,31)

Em 1967 e em 1969, se estabelece a obrigatoriedade das empresas convencionais 

agrícolas e industriais, com o ensino primário gratuito para seus empregados e seus filhos 

de 7 a 14 anos.

Em 1970, o ensino ficou a cargo da iniciativa de particulares e das comunidades. Na 

década  de  1980,  os  movimentos  ganharam mais  força  e  visibilidade  entre  as  pessoas 
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comprometidas  com  a  educação  para  o  meio  rural.  A necessidade  de  uma  educação 

diferenciada  que  atendesse  aos  anseios  dos  jovens  rurais  e  suas  famílias  começou  a 

ganhar força a partir de teses defendidas por pensadores como Paulo Freire, que ao longo 

da vida desenvolveu a educação libertadora. “Seu enfoque principal é a conscientização do 

cidadão  ante  as  pressões  advindas  do  capitalismo exploratório  e  seu  papel  diante  das 

distorções histórico-sociais por ele produzidas” (LEITE, 1999, p. 35). 

A Constituição de 1988 passou a discutir como seria a escola, mais adequada aos 

interesses dos sujeitos do campo. Anos depois, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB – Lei Nº 

9394/96) abriu a perspectiva de consolidação de um novo modelo, no artigo 28, ao enunciar:

[...] Na oferta de educação básica para a população rural, aos sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida 
rural  e  de cada região,  especialmente:  a)  conteúdos curriculares e metodologias 
apropriadas  à  reais  necessidades  e  interesses  dos  alunos  da  zona  rural;  b) 
organização escola própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 
ciclo agrícola e às condições climáticas; c) adequação à natureza do trabalho na 
zona rural.

As políticas educacionais para a Educação do Campo são relevantes e precisam ser 

discutidas,  analisando  sua  eficácia  e  atuação  no  contexto  escolar  das  classes 

multisseriadas.  Considerando  que  nesse  espaço  escolar  (zona  rural)  é  constituído  por 

crianças, adolescentes, jovens e adultos com suas culturas, conhecimentos e identidades 

que vem sendo silenciados ao longo de nossa história.

As políticas desenvolvidas na atualidade voltadas para a educação rural apresentam 

uma  grande  quantidade  de  pontos  desfavoráveis  nas  práticas  do  cotidiano  escolar. 

Elencamos como exemplo os aspectos sociopolíticos; a visão de rebaixamento cultural da 

zona rural em relação a zona urbana; a assistência profissional de um professor menos 

preparado para ministrar as aulas; a existência de alunos que exercem o trabalho laboral 

agrícola  em  suas  comunidades;  as  salas  compostas  por  alunos  multisseriados  e  as 

circunstâncias  de  moldar  as  ações  didático-pedagógicas.  Embora  a  Lei  nº  9.  394/96 

apresente avanços, ainda são confirmadas deficiências nas políticas aplicadas.

Quando  fazemos  uma  análise  da  zona  rural  nos  anos  90,  averiguamos  que  as 

consequências e peculiaridades apresentadas na educação é produto da trajetória histórica 

educacional  brasileira.  O  modelo  usado  da  Escola  Ativa4 resultou  em  déficits  de 

aprendizagem  nas  turmas  que  fizeram  uso  do  modelo  multisseriado,  provocando  a 

reprodução de um padrão tradicional, passivo e autoritário, diante disso, houve a indicação 

em alterar esse quadro avaliado como de má qualidade do ensino, com moldes deficitários. 

4 Escola Ativa: um programa do MEC que visa melhorar a qualidade do desempenho escolar em classes  
multisseriadas das escolas do campo.
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Constituindo este molde, os alunos apresentaram dificuldades de aprendizagem em relação 

aos alunos das escolas seriadas, com elevados índices de repetência e evasão. Para alterar 

esta realidade,  a busca de soluções e mudanças,  as escolas rurais seguiram o modelo 

colombiano Escuela Nueva- Escuela Activa, em 1996, o projeto de Educação Básica foi 

instituído na Região Nordeste do país, através do Ministério da Educação, conduzido pelo 

Projeto Nordeste, unindo técnicos dos Estados de Minas Gerais e Maranhão a pedido do 

Banco Mundial para colaborar no desenvolvimento deste modelo de ensino vivenciado a 

princípio pelo país da Colômbia.

Ainda  neste  ano,  ocorreu  um  seminário  em  Brasília  com  um  representante  da 

Colômbia nesta área, para transmitir  aos secretários e diretores da educação da Região 

Nordeste este método. Acontecendo sua implantação no ano de 1997, abrangendo todos os 

estados e cidades do Nordeste em 1998. A proposta foi posta em prática por outros estados 

e  municípios  das  Regiões  Norte  e  Centro-oeste  através  do  Programa  Fundescola, 

constituindo como base para 19 Estados, 264 municípios e 2084 escolas destas Regiões.

Historicamente, o projeto Base da Escola Ativa demonstra que a educação do campo 

revela  desigualdades  sociais  e  estabelece  obstáculos  para  que  a  população  do  campo 

obtenha a almejada educação pública e de qualidade, indicando esta realidade no censo 

Escolar de 2009:

A existência de 5.999.179 matrículas no ensino regular nas escolas de educação 
básica situadas no campo. Do total da matrícula, 4.863.574 (81%) diz respeito ao 
ensino fundamental, 882,826 (14%) à educação infantil e apenas 252.779 (4,3%) ao 
ensino  médio.  Dentre  os  educandos  do  ensino  fundamental,  3.295.399  (79,3%) 
estão  matriculados  nos  anos  iniciais,  em  que  se  concentram  as  classes 
multisseriadas. (Brasil. MEC. Secad, 2010, p.11).

Tais  dados  coletados  expressam  um  contingente  significativo  de  alunos  que 

procuram a escolarização como elemento para melhoria de suas condições sociais. Este 

registro documental diz que “quanto mais se eleva o nível de ensino, menor é o atendimento 

escolar das pessoas do campo no próprio campo” (Brasil. MEC. Secad, 2010, p. 11)

É comprovado que a escolaridade da população da zona urbana está numa média 

de 7,9  anos,  ao  mesmo tempo que  na zona  rural  confere-se uma média  de 4,6  anos, 

demonstrando o histórico de abandono escolar da população residente em zonas rurais. O 

Censo Escolar do ano de 2008 indica o número de 48 mil instituições de ensino nas zonas 

rurais constituídas de classes multisseriadas, com a matrícula de 1,3 milhões de estudantes, 

desenhando um quadro inadiável e essencial de apoio técnico e de investimentos de capital 

financeiro por parte da União, Estados e Municípios. (Brasil. MEC. Secad, 2010, p. 11-12).

A estrutura escolar brasileira é constituída por dificuldades que se apresentam como 

empecilho  para  o  segmento  escolar,  na  efetivação  de  seus  propósitos  de  ensino  e 

aprendizagem.  Azevedo  (2010,  p.163),  em  sua  tese,  apresenta  os  problemas  dos 
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educadores  que  desenvolvem  seu  trabalho  nesta  realidade  de  classes  multisseriadas, 

devido a: 

Precariedade  de  infra-estrutura  física  das  escolas,  as  limitações  materiais  e 
pedagógicas, a falta de condições apropriadas para a realização do trabalho docente 
nessas turmas e a falta de um projeto político-pedagógico que orientasse práticas 
condizentes à identidade e particularidades dos que vivem, trabalham e estudam no 
meio rural.

A educação consiste na mediação pela qual  se processa a formação integral  do 

indivíduo  em  uma  dimensão  mais  ampla,  a  qual  envolve  aspectos  individual  e  social, 

entendendo que o educar não é apenas ensinar para o viver bem, e sim, para que o homem 

possa conviver bem em sociedade (coletividade).

Partindo  desse  pressuposto  é  importante  ressaltar  que  as  escolas  do  campo não 

devem  estar  desarticuladas  de  um  contexto  global  e  local,  mesmo  apresentando  suas 

especificidades, e que precisam ser atendidas de forma condizente com suas necessidades. 

É relevante estudar, investigar e ter claro quais políticas se destina à Educação do Campo, 

para melhor compreender como estas políticas educacionais, vem sendo desenvolvidas no 

contexto escolar das classes multisseriadas. 

1.1 As classes multisseriadas: uma realidade da zona rural de Serra do Mel

A pesquisa foi realizada no município de Serra do Mel, que está localizado no Estado 

do Rio Grande do Norte. O citado município está constituído de uma área de tabuleiro, com 

altitude variável entre 50 e 271m acima do nível do mar. O clima é semiárido, com períodos 

de chuvas entre 3 a 5 meses no decorrer do ano. Tem a temperatura média de 27C e a 

umidade relativa do ar gira em torno de 60%. A vegetação primitiva é a caatinga, havendo 

alteração no meio ambiente pela ação do homem, que realizou o cultivo dos cajueiros, ao 
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habitar  esta  região.  (BNDES,  2001).

I-Foto do arquivo pessoal da professora Themis Gomes. 

Para que houvesse habitação na área, o município de Serra do Mel foi povoado por 1.196 

famílias divididas em 23 núcleos residenciais, formados por 22 vilas rurais e uma principal, 

posicionada em uma extensão singular,  em território  aonde o sertão alcança o litoral.  A 

iniciativa deste projeto progrediu eficazmente, sustentada numa economia cooperativista, 

dirigida para a produção sistematizada na agricultura.

Cada vila tem uma infraestrutura com: residências, rede de eletrificação, uma fonte, 

uma escola, um posto de saúde, um depósito e espaços para centro comercial, serviços, 

praças entre outros. As famílias adquiriram um lote de 50 há, sendo 15 há destinados para 

os  cajueiros,  com distanciamento  de  10m X  10m,  totalizando  1.725  pés  em cada  lote, 

repartidos em 69 fileiras, totalizando 25 plantas em cada; existindo ainda 10 há desmatados 

para o plantio de outras culturas e 25 há imantados.

 A princípio o projeto proporcionava 2.063.100 cajueiros, cultivados em 17.940 há. As 

vilas compreendidas como zona urbana abrange as Vilas Brasília,  Rio Grande do Norte, 

Pernambuco, Sergipe e Goiás, compreendendo o território de 30 km² para a quantidade de 

1800 habitantes, distribuídas em um espaço de cinco quilômetro de distância de uma para 

outra. (PRODER, 1999).

As  atividade  econômicas  desenvolvidas  como  forma  de  rendimentos  para  a 

população  estão  direcionadas  para  a  produção  de  mel  e  castanha  de  caju.  Ofício 

desenvolvido e apropriado as circunstâncias climáticas e ambientais desta região constituída 
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pelo semiárido. A relevância destas culturas de produção de mel e castanha de caju são as 

matérias primas para as indústrias caseiras, integrando o valor  a mercadoria,  ampliando 

ainda mais os rendimentos e os serviços dos produtores desta cidade.

Considerando  a  importância  da  educação  para  a  formação  do  ser  humano,  o 

presente  trabalho  faz  uma análise  das experiências  de professores  para  constituir  uma 

concepção verídica das classes multisseriadas no município de Serra do Mel.

II. METODOLOGIA

Para  a  efetivação  da  pesquisa  realizamos  um  estudo  bibliográfico  sobre  a  Lei 

9394/96 e acervos históricos sobre as classes multisseriadas,  visita  a escolas rurais  de 

Serra do Mel e entrevista as professoras que ministram as aulas. Diante da proposta aqui 

descrita,  pretendeu-se  realizar  uma abordagem investigativa  das  ações  que  norteiam a 

educação na zona rural  de Serra do Mel.  Ao que se refere à abordagem teórica  deste 

trabalho constituiu-se o cunho qualitativo.

Diante da proposta aqui descrita, pretendeu-se realizar uma abordagem investigativa 

das ações e fundamentos que norteiam a realidade das classes multisseriadas da zona rural 

de Serra do Mel.  Ao que se refere à abordagem teórica deste trabalho constituiu-se de 

cunho qualitativo. Segundo Denzin e Lincoln (2006), 

A pesquisa qualitativa engloba comportamentos que são reflexos do mundo, onde o 
pesquisador  observa  as  coisas  em  suas  determinadas  especificidades, 
compreendendo  os  fenômenos  em  relação  aos  significados  que  os  indivíduos 
expressam, procurando manter uma relação direta com o local estudado. Enfatizam 
que  o  pesquisador  qualitativo  confia  nas  circunstâncias  apresentadas,  obtendo 
proximidade com o indivíduo através da entrevista e da observação direta, dando 
mais crédito ao processo da pesquisa mais que os resultados obtidos. (LINCOLN, 
2006, p.15).

Dessa forma, a pesquisa qualitativa apresenta o direcionamento a aspectos sociais e 

educacionais.

a. Resultados da pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida com perguntas a professoras que haviam trabalhado em 

turmas multisseriadas na zona rural da cidade de Serra do Mel, no período da última década 

(2006 a 2016).

A primeira  pergunta:  Quanto  tempo  de  experiência  você  tem  na  modalidade  de 

educação de séries multisseriadas?
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Gráfico l: Tempo de experiência

MENOS DE 1 ANO ENTRE 1 A 3 ANOS TRÊS A 6 ANOS ACIMA DE 10 ANOS

Gráfico I: Tempo de experiência da professoras com classes multisseriadas

As professoras entrevistadas tinham o tempo de trabalho variados, lecionando em 

turmas da zona rural de Serra do Mel em classes multisseriadas, com uma média de 10 

(dez) meses até acima de 10 (dez) anos de experiência. 

Segunda pergunta: Qual a média de alunos matriculados em suas turmas?

 Gráfico ll: número de alunos por turma

entre 10 e15 a lunos entre 15 e 20 a lunos entre 20 e 30 a lunos

Gráfico II: número de alunos por turma

As  classes  multisseriadas  destas  professoras  que  foram  entrevistadas  nesta 

pesquisa era constituída por quantidades variadas, entretanto em sua maioria, formadas por 

turmas com a quantia entre 20 e 30 alunos matriculados.

Terceira  pergunta:  Quais  anos  (séries)  presentes  em  suas  turmas  de  alunos 

multisseriados?
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Gráfico III:Séries/anos que lecionaram

1º, 2º e 3º anos 4º e 5º variadas  turmas

Gráfico III: Séries/anos que as professoras entrevistadas lecionaram.

As  professoras  entrevistadas  possuíam  experiências,  na  última  década  (2006  a 

2016) em 1º, 2º e 3º anos juntos ou 4º e 5º juntos, tendo ainda uma porcentagem delas que 

tinham experiência em turmas variadas, onde poderiam ensinar em determinado ano o 1º, 2º 

e 3º e no outro ano o 4º e 5º ano, ou o contrário. Também teve uma professora entrevistada 

que disse estar com as turmas de 2º, 3º, 4º e 5º juntos. Esta seleção de turmas era realizada 

a  critério  da  secretaria  de  educação,  que  todos os  anos  estabelece,  de acordo  com a 

demanda, interesse e necessidade de cada Vila da cidade de Serra do Mel.

Quarta pergunta: Com relação as competências e habilidade a serem alcançadas na 

proposta pedagógica, são atingidas da mesma forma como se fosse uma turma de alunos 

com a mesma faixa etária/série?

Gráfico IV: competências e habilidades
alcançadas

alcançavam as competências

não alcançavam as competências

as vezes alcançavam as competências

Gráfico IV: Habilidades e competências alcançadas pelos alunos

As  habilidade  e  competências  são  destinadas aos alunos,  mas é  o  professor 

quem deve realizar um trabalho voltado a alcançá-las, e estas são definidas pela proposta 

pedagógica. São relacionadas a cognição, a interpretação, reflexão, pensar abstratamente e 
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realizar  a  generalização  dos  conhecimentos  adquiridos  em  cada  série/ano/idade  dos 

educandos.  Portanto,  cada ano em que a criança se encontra,  deverá  desenvolver  tais 

habilidades e competências. De acordo com a pesquisa realizada, podemos perceber que a 

maioria  das  professoras  responderam  que  não  alcançavam  estes  objetivos.  Outras  em 

menor quantidade disseram que alcançavam de vez em quando e a minoria responderam 

que seu trabalho tinha como o produto final o desenvolvimento total de cada criança em 

suas turmas. 

Quinta pergunta:  Os recursos disponíveis na escola são adequados para uma 

turma multisseriada?

Gráfico V: Recursos disponíveis

HAVIAM RECURSOS NÃO HAVIAM RECURSOS RECURSOS LIMITADOS

Gráfico V: Recursos disponíveis nas classes multisseriadas.

A pergunta  feita  a  essas  professoras  na  entrevista  diz  respeito  aos  recursos 

disponibilizados  pela  secretaria  de  educação  para  realizar  o  trabalho  nas  classes 

multisseriadas. A maioria das entrevistas disse não possuir o material adequado para suas 

turmas. Tendo até algumas que mencionaram: “o livro didático adotado na zona urbana era 

usado na zona rural” e ainda disseram: “o que a gente podia fazer era adotar uma apostila, 

que era financiada pelo professor, não tinha ajuda da secretaria de educação”. 

Sexta  pergunta:  Com relação aos alunos especiais,  a  secretaria  de educação 

realiza  um  olhar  especial  no  acompanhamento  destes,  disponibilizando  os  recursos 

necessários?
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Gráfico VI: Acompanhamento dos alunos especiais

ACOMPANHAMENTO DEVIDO NÃO HAVIA O ACOMPANHAMENTO DEVIDO
ACOMPANHAMENTO LIMITADO

Gráfico VI:  O acompanhamento da secretaria de Educação de Serra de Mel as crianças 
especiais

A pergunta feita as professoras diz respeito ao acompanhamento da secretaria de 

educação de Serra do Mel quanto aos alunos especiais matriculados nestas séries/anos da 

zona rural. 

Ao que foi  respondido por estas entrevistadas,  demonstrou que a minoria teve a 

assistência devida com os materiais adequados para o desenvolvimento de seus trabalhos. 

Uma parcela  maior  respondeu  que  havia  o  acompanhamento  limitado,  onde  se  faziam 

visitas esporádicas com a psicopedagoga, porém tais ações não haviam continuidade nem 

orientações, e a maioria respondeu não terem acompanhamento devido e necessário para 

desempenhar um bom trabalho com os alunos especiais.

Decerto que conhecer as necessidades educacionais dos estudantes é fundamental 

para que o processo de aprendizagem ocorra. Para tanto, a compreensão e o respeito à 

pessoa com deficiência implica em considerar que esse aluno precisa ser incluído e tem 

direito a educação como qualquer outro, para isso é importante que sejam criadas situações 

que de fato ele possa ser incluído nesse processo de fazer e aprender.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Neste artigo, relatamos as experiências vivenciadas por professoras da rede municipal 

de ensino, do município de Serra do Mel/RN. O enfoque da pesquisa foi à qualidade do 

conhecimento que se processa na sala de aula; os recursos pedagógicos disponíveis;  a 

organização  do  espaço  escolar;  e  a  assistência  financeira  e  pedagógica  por  parte  da 

Secretaria de Educação, disponibilizada aos alunos que estudam nas classes multisseriadas 

e os alunos com necessidades especiais. 

O trabalho de pesquisa apresentou dados que nos permitiu  inferir  que,  a população 

educacional do município vive um processo excludente de educação, tendo na maioria dos 
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casos,  seus  direitos  educacionais  negados  com  relação  à  garantia  de  acesso  a  uma 

educação de qualidade, ou seja, uma educação que lhes permitam ter a apropriação dos 

conhecimentos da cultura, o domínio da ciência, da escrita, da leitura e da arte.

Com  relação  aos  profissionais  que  participam  do  referido  sistema  de  ensino,  foi 

constatado que, na sua maioria, o trabalho é desenvolvido de forma solitária, com pouca 

ajuda  por  parte  do  poder  público  da  localidade.  Tal  diagnóstico  é  preocupante,  pois,  o 

verdadeiro objetivo da educação, é ter como foco a aprendizagem, e os alunos como centro 

desse processo, na busca por uma transformação social. 

Por tanto, o que se constatou é que, o ensino do município precisa buscar alternativas 

que favoreçam a qualidade da educação, permitindo assim; que a população que lá vive em 

situação de vulnerabilidade educacional e consequentemente social,  tenha direito a uma 

educação de qualidade, direito de todo cidadão brasileiro.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA 
A EDUCAÇÃO FORMAL: O OLHAR DOS EDUCADORES

Francisco José Alencar de Paiva¹
Umberiana Maniçoba de Almeida Brilhante²

Resumo

Este  artigo  tem  como  objetivo  identificar  a  importância  do  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente  –  ECA-  (Lei  8.069/90)  que  juntamente  com  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação – LDB (Lei 9495/96), orientam e direcionam as políticas públicas para a educação, 

além de buscar compreender o papel da criança e do adolescente antes e depois do ECA. 

Reflete a relação entre essas duas leis e os avanços na área através de uma pesquisa de campo 

em duas Escolas na cidade de Mossoró/RN, sendo uma Estadual e outra Municipal. Realiza 

uma  pesquisa  bibliográfica  na  literatura  relacionada  ao  tema,  e  faz  uma  análise  dos 

documentos oficiais das instituições, dentre eles o Projeto Político Pedagógico e o Regimento 

Escolar. Analisa a fala dos sujeitos com destaque para a gestão, apoio pedagógico e docentes 

através  da aplicação de questionários  semiestruturados.  Apresenta a  relação entre  teoria  e 

prática e como a escola se apropria desses conhecimentos para efetivar o direito à educação, 

compreendendo avanços e desafios. Conclui apresentando os resultados obtidos e apontando 

possíveis contribuições para a melhoria da educação formal de crianças e adolescentes, tendo 

o ECA como ferramenta de apoio para as escolas.

Palavras-chave: Educação Formal. Criança. Adolescentes. Direitos.

 

O interesse em desenvolver essa pesquisa surgiu das reflexões feitas no cotidiano do 

meu trabalho como conselheira tutelar na cidade de Mossoró. Há doze anos trabalhando com 

a  efetivação  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  em parceria  com as  escolas  deste 

município, tive a oportunidade de vivenciar a realidade da educação, dos educadores e seus 

questionamentos sobre o ECA.

¹ Professor Ms. do Departamento de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 
UERN.
² Aluna do curso de Pedagogia do Departamento de Educação da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN.
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Através de contato com professores, gestores, alunos, familiares e profissionais que 

integram o sistema educacional de ensino, foi possível observar que existem posicionamentos 

distintos acerca do que seria o ECA e qual a sua contribuição para a educação. Para algumas 

escolas, o ECA é tido como um aliado do sistema educacional, para outras é visto como um 

inimigo criado pelo Estado para proteger delinquentes. Até que ponto estas afirmativas sobre 

o ECA são verdadeiras? O ECA é um aliado ou um vilão para educação formal?

A escola tem um papel relevante para efetivação da garantia aos direitos fundamentais 

e, especialmente, ao direito a educação, mas para isso, se faz necessário reconhecer a criança 

e  o  adolescente  como  sujeitos  de  direitos,  bem  como  o  ECA  como  uma  ferramenta 

indispensável na efetivação da garantia à educação formal, visando a inclusão dos sujeitos no 

processo de ensino e aprendizagem. Porém, o ECA seria o único responsável para promover o 

direito a educação? Quais suas reais contribuições? Ele aponta outros sujeitos responsáveis na 

construção deste processo de desenvolvimento intelectual das crianças e adolescentes?

Partindo da afirmativa de que a educação é prioridade à criança e ao adolescente, e que 

a  família,  o Estado e a sociedade têm responsabilidade direta  na efetivação desse direito, 

pode-se inferir que o ECA contribui de forma positiva para a educação. Amparando-se em 

autores  como:  BASTOS  (2015),  CALISSI  E  SILVEIRA (2013),  FREIRE  (2006)  e  na 

legislação  já  citada,  analisaremos  a  temática,  na  perspectiva  de  que,  diante  dos 

questionamentos  a  respeito  de  suas  contribuições,  efetivação  e  aplicação,  percebe-se  a 

necessidade de estudos que apontem quais as contribuições do ECA para a Educação Formal.

1.  O ECA E O DIREITO A EDUCAÇÃO.

Trataremos  aqui  especificamente  sobre  a  legislação  brasileira  acerca  do  direito  à 

educação de crianças e adolescentes, abordando como o ECA determina de forma relevante as 

outras legislações que regulamentam a educação formal neste pais, inclusive apontando os 

responsáveis por sua efetivação. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar,  com absoluta prioridade,  a  efetivação dos direitos referentes à  vida,  à 
saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  
(BRASIL, 1990)

Considerando  os  direitos  fundamentais  atribuídos  aos  menores  de  dezoito  anos 

através do ECA, faz-se necessário a implementação de políticas públicas que visem garantir a 
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efetivação destes direitos; nesta perspectiva, as leis e instituições que compõem o sistema de 

proteção à  infância  começam a tomar nova forma afim de se adequar  à nova política de 

atendimento e proteção à infância em todas as áreas, inclusive na área de garantias ao direito a 

educação.

1.1 A LDB e o ECA

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – foi criado em 1990. Seis anos depois, 

foi  promulgada a Lei de Diretrizes e  Bases da Educação Brasileira,  Lei  nº 9.394/96, que 

discorre acerca de como deve ser a educação no Brasil, a quem compete o dever de educar e 

quais os deveres da União dos Estados e Municípios, para garantir a efetivação do direito à 

educação  formal  em  nosso  país,  distribuindo  assim  responsabilidades  e  competências, 

conforme preconiza em seus artigos 2º e 3º, que assim dispõem:

Art.  2º  A educação,  dever  da  família  e  do  Estado,  inspirada  nos  princípios  de 
liberdade  e  nos  ideais  de  solidariedade  humana,  tem  por  finalidade  o  pleno 
desenvolvimento  do  educando,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua 
qualificação para o trabalho.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extraescolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 
2013). (BRASIL, 1990)

Fica clara sua identificação e relação direta com o ECA, considerando que as diretrizes 

aqui  estabelecidas  visam  garantir  o  direito  à  educação  formal  de  qualidade  para  nossas 

crianças  e  adolescentes,  priorizando  a  igualdade  de  condições  para  todos  ao  acesso  e  a 

permanência na escola, através da gratuidade do ensino público, a valorização da experiência 

extraescolar e do próprio profissional da educação. Sendo assim, podemos afirmar que o ECA 

e a LDB caminham de mãos dadas para promover uma educação formal de qualidade. 

2 O ECA NA TEORIA E NA PRÁTICA.
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Embora  algumas  instituições  não reconheçam e  não identifiquem contribuições  do 

ECA para infância ou para o próprio sistema educacional, BASTOS (2015) aponta alguns 

avanços após a promulgação da Lei nº 8069/90, como por exemplo, a criação da Doutrina da 

Proteção integral, que procura identificar as crianças e os adolescentes em sua plenitude como 

indivíduos  em  fase  de  desenvolvimento  que  devem  ter  todos  os  direitos  fundamentais 

garantidos.  Cita  ainda  o  Princípio  da  Prioridade  Absoluta,  que  coloca  a  infância  como 

prioridade em toda e qualquer circunstância, inclusive tendo direito a ser o primeiro a ter seus 

direitos  efetivados.  Outra  contribuição  seria  o  reconhecimento  de  que  estes  sujeitos  são 

pessoas  em  fase  de  desenvolvimento  que  merecem  atenção  especial  e  ações  integradas 

visando seu bem-estar pleno.

Diante  destas  prerrogativas,  foi  instituído  um  Sistema  de  Garantias  de  Direitos 

formados por instituições governamentais e não governamentais, que deve contemplar todas 

as  áreas  do  direito,  como  saúde,  educação,  esporte,  lazer,  cultura,  profissionalização  e 

proteção no trabalho visando atender  as  necessidades  das crianças  e  adolescentes em sua 

totalidade, como prevê a teoria da proteção integral. Sobre o tema, Bastos (2015. p. 99):

A  compreensão  dos  mecanismos  de  promoção  dos  direitos  das  crianças  e 
adolescentes previstos no ECA pressupõe uma análise maior das políticas públicas 
implementadas ao longo dos mais de 20 anos do Estatuto, que deve ser interpretado 
através de uma visão interdisciplinar e em diálogo com outras legislações setoriais, 
como a Lei 8069/90, que institui o SUS(Sistema Único de Saúde);a Lei 9.394/96, 
que  instituiu  a  LDB(Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Brasileira):  a  Lei  
8.742/93,  que  institui  a  LOAS(Lei  Orgânica  da  Assistência  Social);a  Política 
Nacional da Assistência Social(PNAS).

É na perspectiva de investigar estas problemáticas que esta pesquisa se estendeu a duas 

escolas públicas de Mossoró, através da aplicação de um questionário semiestruturado, que 

nos possibilitou, através da fala dos gestores, supervisores e professores, identificar a partir de 

seu olhar e suas práticas pedagógicas como se dá a efetivação do ECA nas escolas e quais as 

suas contribuições para educação formal.

              Na teoria, o ECA prevê que todas as crianças e adolescentes sejam reconhecidas  

como sujeitos de direitos, indivíduos em fase de desenvolvimento que devem estar a salvo de 

toda e qualquer ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Afirma que toda criança e 

adolescente deve ser criado e educado preferencialmente na sua família de origem. Como 

garantia à convivência familiar e comunitária, visando seu pleno desenvolvimento integral, o 

Estado tem a obrigatoriedade de ofertar o ensino público gratuito, inclusive para aqueles que 
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não tiveram acesso na idade certa, compete aos pais ou responsáveis matricular seus filhos, 

sejam  eles  crianças  ou  adolescentes  na  rede  regular  de  ensino,  tendo  ainda  o  dever  de 

acompanhar seu desenvolvimento escolar, conforme a LDB.

Na prática, ainda é comum ouvir o discurso que com a criação do ECA, as crianças e 

adolescentes só obtiverem direitos e que não receberam nem uma obrigação. A família,  o 

Estado e  a  sociedade ainda têm dificuldade em perceber  ao público infanto-juvenil  como 

sujeitos de direitos. Algumas crianças e adolescentes não são criadas e educadas no seio de 

sua  família  de  origem,  algumas  vivem  em  instituições  de  acolhimento  porque  foram 

abandonadas,  negligenciadas  e  violentadas  por  seus  familiares.  Estas  crianças  também 

integram o número de alunos nas instituições de educação formal.

2.1 A análise dos documentos escolares.

O Projeto Político Pedagógico e o Regimento interno são documentos que orientam o 

enfrentamento dos desafios no cotidiano das escolas, que determina objetivos, diretrizes e 

ações  do processo educativo  a  serem desenvolvidos,  expressando as  exigências  legais  do 

sistema educacional, bem como as necessidades, propósitos e expectativas da comunidade 

escolar. Revela os modos de pensar e agir  dos atores que participam da sua elaboração e 

contribuem para a promoção do direito à educação formal.

.  O  Regimento  interno  aponta  como  principal  diretriz  para  o  trabalho  da  equipe 

pedagógica  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais (PCNS) e  as  propostas  curriculares  das 

Secretarias de Educação do Município e Estado, no entanto, as ações a serem desenvolvidas 

pelos professores devem garantir a efetivação do direito de seus educandos.

Na perspectiva de observar como se coloca o ECA nos documentos escolares e nas 

práticas educativas, entrevistamos três profissionais de cada escola, sendo eles os diretores, os 

supervisores e professores com o intuito de identificar seu olhar sobre o ECA.

3-O OLHAR DOS EDUCADORES.

O pedagogo na sociedade atual se apresenta como um profissional polivalente que 

deve estar apto a lidar com as problemáticas vivenciadas na escola e espaços não escolares, 

tendo em vista que não está posto como um mero transmissor de conhecimento, mas como um 

profissional que promove a construção e produção do saber através das práticas educativas e 

mediação  de  conflitos.  Tem papel  relevante  na  análise  das  contribuições  do  ECA para  a 
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educação  formal,  seu  olhar,  sua  fala;  o  que  pensa  a  respeito  deste  documento  reflete 

diretamente em sua prática pedagógica, no dia a dia da sala de aula, no trato com seus alunos, 

na forma de conduzir o processo de ensino aprendizagem. De acordo com Freire (2006, p. 

36):

Saber que devo respeitara autonomia, a dignidade e a identidade do educando, e na 
prática, procurar a coerência com este saber, me leva inapelavelmente à criação de 
algumas  virtudes  ou  qualidades  sem  as  quais  aquele  saber  vira  inautêntico, 
palavreado vazio e inoperante de nada serve, a não ser para irritar o educando e 
desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade, mas 
impor ao educando a vontade arrogante do mestre.

Buscamos  através  de  um  questionário  semiestruturado  e  uma  análise  documental 

identificar  qual  o  olhar  do  pedagogo  sobre  o  ECA.  Considerando  que  estes  sujeitos  são 

responsáveis pela promoção da efetivação não apenas do direito à educação formal, mas das 

garantias de todos os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Não basta ao educador 

apenas conhecer o ECA, se faz necessário o exercício deste conhecimento na prática docente 

do dia a dia em sala de aula através do respeito a autonomia de seus alunos, a identidade 

destes. 

A partir das falas dos sujeitos que promovem a educação na escola, foi possível 

identificar que estes apontam algumas contribuições do ECA para educação. Todos afirmaram 

conhecer  a  Lei  8.069/90  através  de  estudos  de  extra  regência,  palestras  com Conselhos 

Tutelares e agentes de proteção em reuniões de conselho escolar e até de leituras individuais, 

também enfatizaram que a escola reconhece a criança e adolescente como sujeitos de direito. 

Para estes profissionais, o ECA trouxe a família para perto da instituição escola, fortaleceu a 

instituição na tomada de decisões,  regulamentou a forma da oferta de ensino e  restringiu 

condutas  abusivas  na  sala  de  aula,  orientou  e  embasou  os  documentos  da  escola  para 

elaboração das propostas pedagógicas e as práticas educativas.

A partir da análise dos documentos escolares como o PPP e o regimento escolar, foi 

possível identificar que o ECA não está como diretriz principal destes documentos.  Ele é 

mencionado de forma superficial e genérica. O artigo 56 não está explicito, embora algumas 

propostas pedagógicas contemplem a garantia ao direito a educação formal.

Quanto aos  demais  direitos  fundamentais,  também é possível  identificar  que ainda 

existem  nos  regimentos  orientações  para  aplicação  de  medidas  punitivas  às  crianças  e 

adolescentes  indisciplinados,  entre  elas,  advertência  verbal  e  em  particular;  advertência 
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escrita;  reparação  de  dano;  suspensão  temporária  de  participação  em  qualquer  tipo  de 

atividade escolar; transferência de turno; transferência para outro estabelecimento de ensino.

Algumas medidas se confrontam com o ECA e colocam a escola como agente violador 

de direito a educação, considerando que segundo a legislação, este direito é fundamental e não 

pode ser  negado sob circunstância  alguma.  O regimento escolar  não tem base legal  para 

aplicar  a medida de suspensão ou expulsão do aluno,  considerando que a  Lei 8.069/90 é 

superior ao regimento escolar. O ECA é uma lei federal, e a medida socioeducativa de reparar 

o dano também não é responsabilidade da escola; compete exclusivamente ao juiz da vara da 

infância  e  juventude  que  aplicará  esta  medida  somente  ao  adolescente  que  comete  ato 

infracional.

Diante desta constatação, percebemos que há ainda um longo caminho a ser percorrido 

para  que  de  fato  o  direito  a  educação  seja  efetivado,  se  faz  necessário  mais  do  que  o 

conhecimento do ECA pelos profissionais que efetivam a educação, é preciso que ocorra uma 

mudança de atitude e uma revisão das propostas pedagógicas aplicadas nas escolas. Temos 

que  abolir  a  punição  e  repressão.  É  preciso  refazer  e  repensar  nossa  didática  e  proposta 

pedagógica para que ela seja educativa e socializadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Portanto, é nesta perspectiva de que a escola deve ser uma instância de promoção e 

defesa dos direitos das crianças e adolescentes, que se espera que a mesma reflita em suas 

práticas educativas e disciplinares a  promoção dos direitos  humanos e pleno exercício da 

cidadania  de  seus  educandos,  responsabilizando  sim  as  crianças  e  adolescentes  quando 

necessário,  mas  sem  ferir  seus  direitos  fundamentais,  e  possibilitando  a  reflexão  e 

ressocialização de seus alunos.

Construir um novo modelo pedagógico de combate à indisciplina sem ferir o 

direito fundamental a educação é possível. Existem escolas e professores que já conseguem se 

apropriar do ECA como uma ferramenta de fortalecimento ao sistema educacional, incluindo 

em suas disciplinas curriculares a cultura dos direitos humanos, refletindo e repensando a 

educação como prática libertadora e não repressora. Já existem educadores que desenvolvem 

projetos  buscando  trabalhar  a  prevenção  e  combate  à  violência  sofrida  por  crianças  e 

adolescentes, e desenvolver a cidadania plena nas escolas através de práticas educativas que 

possam resolver os conflitos existentes dentro da própria escola.
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Embora desenvolver projetos e ações que visam à resolução de conflitos escolares, 

que combatam a violência e violações de direitos sofridos por nossas crianças e adolescentes, 

seja o modelo ideal de política pedagógica explícita no ECA a serem desenvolvidas na escola 

como forma de garantir a efetivação da educação e tantos outros direitos atribuídos aos seus 

educandos, para CALISSI e SILVEIRA (2013), ainda existem educadores que desconhecem o 

ECA e não conseguem identificar sua importância para a educação formal, não vislumbram 

este documento como uma ferramenta indispensável e necessário a garantia e efetivação de 

direitos, que deve esta como base orientadora e princípio lógico dos documentos e práticas 

educativas em sala de aula, desconhecem que a Lei nº 8.069/90 consiste em uma conquista de 

direitos  para  nossas  crianças  e  adolescentes  que  foram  renegadas  e  violados  em  sua 

integridade  física,  psicológica  e  moral  ao  longo da  história  deste  pais,  e  que  ainda  hoje, 

mesmo após 26 anos do ECA, estas mesma violações ainda assombram a vida de muitas 

crianças e adolescentes.

REFERÊNCIAS 

BASTOS,  Angélica  Barros.  Direitos  Humanos  das  Crianças  e  Adolescentes:  As 
Contribuições  do Estatuto da Criança e  do Adolescente para efetivação dos Direitos 
Humanos infanto-juvenis. Curitiba: Juruá, 2015.

______.  Lei  nº  8.069,  de  13  de  julho  de  1990. Disponível  em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 13 ago. 2016.

______.  Lei  nº  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996. Disponível  em:  < 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em 28 ago. 2016.

CALISSI,  Luciana  -   SILVEIRA, Rosa Maria,(org).  O ECA nas  Escolas:   Perspectivas 
Interdisciplinares. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2013.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. 34ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006.

212



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

COMUNIDADE CATU-RN: Preservação da cultura indígena como 
prática da educação escolar

                                                                            JOSÉ ALBERTO DA SILVA   

Contato eletrônico: josebetojs@hotmail.com

MOSSORÓ-RN/2017

213



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

RESUMO

Aula  de campo realizada pela disciplina  Antropologia  da Educação para o Município  de 

Canguaretama-RN,  em  visita  a  comunidade  indígena  Catu,  que  nos  proporcionou  a 

oportunidade de estar em contato a um campo de maior diversidade cultural. A antropologia 

e a educação têm em comum os modos de vida, os valores, e as formas de socialização, 

exigindo um olhar descentrado, que estranha estereótipos, buscando um ponto de vista em 

relação aos significados do outro nos seus próprios termos. A educação no âmbito escolar, 

ainda não é relativizado de maneira  comum aos educadores,  eis  aí  uma das principais 

reflexões da antropologia para tentar  ajudar a educação a ter uma nova visão sobre as 

diferenças. A antropologia tem dado uma enorme contribuição ao debate educacional, ao 

trazer uma visão alargada de educação, tal perspectiva está presente na obra de alguns 

autores.  A  preservação  da  cultura  indígena  como  prática  da  educação  escolar,  abri 

discursões  a  respeito  dessas  práticas  na  disciplina,  aqui  presente  neste  artigo.  A 

importância de discutirem em sua amplitude é uma das garantias de construção de uma 

escola realmente diferenciada, mas que tem recebido pouca atenção na produção reflexiva 

sobre as experiências escolares indígenas. Todo processo legislativo garantido por lei tem 

como objetivo assegurar e garantir o direito da diferença étnico-cultural das comunidades 

indígenas em todo país. Dessa forma a legislação garante os direitos dos povos indígenas, 

inclusive a uma educação diferenciada capaz de fortalecer a afirmação étnica e cultural.

Palavras-chave: Antropologia, Cultura, Educação, Escola.
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1 – Introdução

O presente artigo foi produzido em decorrência da aula de campo realizada 

no  Município  de  Canguaretama-RN,  em  visita  a  comunidade  Catu  pela  disciplina 

Antropologia da Educação lecionada pela Prof.ª Dr.ª Eliane Anselmo em 07/05/2016. A visita 

in locu, nos proporcionou esta aula tão rica em aprendizado, na oportunidade de estar em 

contato com os “Catu’s” e podermos vivenciar  as condições em que vivem, como são e 

como,  acima de tudo,  suas práticas educacionais,  onde nos deu a dimensão,  por  mais 

minimalista  possível,  da  importância  de  manter  e  preservar  as  nuances  existentes  em 

determinadas  culturas.  O tema da  aula  de  campo  está  relacionados  a  Antropologia  da 

Educação, na observação dos processos de aprendizagem. Sabendo-se que o estudo da 

antropologia é a cultura e que no meio educacional a existência de um campo onde se 

encontra uma maior diversidade cultural, compreendemos que a educação é um dos focos 

da antropologia destacado na disciplina, no sentido de que esta se preocupa com questões 

ligadas à diversidade cultural e como elas estão sendo trabalhadas pelos educadores. 

2 – Desenvolvimento

As práticas educacionais têm partido de valores muitas vezes etnocêntricos 

para discutir  questões ligadas às heterogeneidades presente no cotidiano  da educação, 

portanto se faz necessário que os educadores tenham uma postura relativista não julgando 

a cultura do “outro”, a partir dos seus próprios valores. De acordo com as ideias de alguns 

antropólogos entende-se por antropologia uma ciência que estuda a natureza do homem e 

sua  cultura  que  busca  explicar  como  se  dão  as  relações  humanas  na  sociedade, 

abrangendo todas as dimensões e levando em consideração os fatores biológicos e sociais.

No campo educacional, a discussão sobre esse tema se torna cada vez mais 

importante,  devido  à  grande  diversidade  cultural  que  podemos  encontrar  na  educação 

propriamente dita. Sendo que cada vez mais a antropologia é questionada a se posicionar 

ante  a  problemática  educacional.  Antropologia  e  educação  constitui-se,  um  campo  de 

confrontação em que a compartimentação do saber atribui  à antropologia a condição de 

ciência  e  a  educação  a  condição  de  prática.  A  importância  em  falar  da  relação  entre 

antropologia  e  educação  está  também,  no  fato  das  duas  se  completarem,  abre-se  um 

espaço para um debate que vai desde o acolhimento do contexto cultural da aprendizagem 

até  os  sucessos  e  insucessos  do  sistema  escolar,  possibilitando  um  melhor 

desenvolvimento das práticas educativas. Tal interface, em termos de debate teórico, busca 

superar a dicotomia em que tem se instaurado historicamente, que situa a educação como 
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prática e a antropologia  como ciência.  É com essas abordagens sobre a antropologia e 

educação que no dia 07/05/2016 aproximadamente ás 5h:00min (cinco horas) da manhã 

chegamos  ao  nosso  destino  da  aula  de  campo.  Onde  fomos  recepcionados  pelo  líder 

cacique e professor Luiz Catu, morador e representante da população local indígena junto a 

FUNAI. Iniciou-se advertindo que os alunos estavam pisando em território indígena do Rio 

Grande do Norte. Em seguida falou sobre a história de seus antepassados, a perseguição 

que seu povo sofreu e como teve que viver durante muitos anos em um lugar escondido. Em 

seu território cultural, a população apresenta uma grande área de abrangência. Segundo 

Luiz, a existência de tal território é importante para manter a identidade do lugar bem como 

a preservação do espaço sociocultural,  e principalmente a conscientização da população 

externa acerca da comunidade existente e os problemas por eles enfrentados. Destacando 

sempre ainda como é importante que a sociedade conheça a luta do povo indígena do Rio 

Grande do Norte pelos seus direitos e contra a invisibilidade sofrida durante séculos de 

resistência.

Foto - 01

A origem da comunidade Catu remonta ao período colonial brasileiro, época 

marcada pela grande expansão das missões jesuíticas por todo o território nacional.  Os 

jesuítas, com seu projeto educacional padrão de educação próprio da Europa. O projeto 

educacional jesuítico não era apenas um projeto de catequização, mas sim um projeto bem 

mais  amplo,  um  projeto  de  transformação  social,  pois  tinha  como  função  propor  e 

implementar mudanças radicais  na cultura indígena brasileira principalmente nas regiões 

litorâneas do nordestes, onde existiam maior presença de índios. Essa preocupação com a 

transformação do indígena em homem civilizado justifica-se pela necessidade em incorporar 

o índio ao mundo burguês,  à nova relação social  e ao novo modo de produção.  Desse 

modo, havia uma preocupação em introduzir no índio o hábito do trabalho, pelo produtivo, 

em detrimento ao ócio e ao improdutivo.

De acordo com os estudos da história da educação, podemos observar que 

em todos os períodos, a educação foi sempre pensada como um método de domínio, por 
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aqueles que se mantem hegemônicos no poder, mesmo nos dias atuais nos submetemos a 

interesses conservadores e tradicionais de modelos de educação. A comunidade do Catu 

ocupa o vale do rio Catu, segundo pesquisadores a origem da comunidade Catu, é formada 

por dois grandes grupos familiares, os “Eleotério” e os “Serafim”. Sua população é de cerca 

de 900 pessoas, que vivem numa região chamada Catu (na língua tupi significa “bom”). É 

uma área localizada nos municípios de Canguaretama e Goianinha, dividida pelo Rio Catu, 

distando  cerca  de  80  km  de  Natal,  na  microrregião  sul.  São  pessoas  com  costumes 

parcialmente urbanos e que se identificam como indígenas a partir do conhecimento próprio 

sobre seus descendentes com costumes bastante preservados.  Seus traços da herança 

indígena  estão  por  toda  parte.  O  estilo  de  vida  dos  moradores,  a  alimentação  e, 

principalmente, os traços físicos denunciam a hereditariedade indígena. Suas terras foram 

gradativamente sendo ocupadas, a mata virgem foi substituída por quilômetros de canavial.

A  comunidade  acabou  ficando  isolada,  resistindo  no  meio  do  canavial, 

vivendo  espremidos  pelas  plantações  de  cana  de  duas  empresas  e  queixam-se  da 

degradação  ambiental  que  interfere  em  suas  plantações,  criações  e  principalmente  na 

qualidade de vida das pessoas que ali moram uma vez que estas têm contato direto com 

estes  produtos  químicos  utilizados  nas  usinas,  e  estão  expostos  a  áreas  onde  estes 

agrotóxicos  são  utilizados,  podendo  chegar  a  impossibilidade  de  desenvolverem  suas 

atividades tradicionais de subsistência que para sobreviver plantam entre as margens do rio 

e da plantação açucareira, cultivam produtos da terra como batata doce, mandioca, coentro 

entre outros, em perfeita harmonia com a natureza. 

A relação do Catu com a mata denota o caráter diferencial de suas raízes 

étnicas,  esses  índios  aplicam  saberes  e  costumes  em  seus  cotidianos,  construindo  a 

diversidade e peculiaridade dessa identidade. Durante visita a comunidade Catu, dentre os 

principais saberes e costumes é ressaltado como diferencial, a pratica educacional, na qual 

a comunidade resgata o tupi-guarani, considerada a única escola indígena do Rio Grande 

do  Norte,  que  requerem  saberes  específicos  e  próprios,  desenvolvidos  no  cotidiano  e 

praticadas na comunidade, que descritas expõem a maneira peculiar como eles lidam com a 

educação  e  a  importante  ligação  com  técnicas  ancestrais,  na  manutenção  de  suas 

tradições.

Nesta escola, os pedagogos responsáveis desenvolvem atividades cotidianas 

como: pintura corporal, produção de arco e flecha como também o ensino da língua Tupi. 

Toda a escola é identificada na linguagem tupi, salas, banheiros, cozinha, tudo é descrito 

através a fim de uma melhor apropriação da linguagem por parte dos alunos.
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Foto - 02

Em suas atividades  deve se destacar  também a importância  da caça,  da 

pesca e da agricultura familiar que foram fundamentais para as manifestações da memória 

ancestral na comunidade, bem como sua própria subsistência. Para a produção e consumo 

familiar  no Catu,  as mulheres contribuem largamente nas atividades produtivas e atuam 

também na comercialização dos produtos nas feiras locais,  encontra-se várias faixas  de 

plantação de hortaliças, frutas e legumes em pequenas unidades de produção familiar. 

Foto - 03

Em seu contato com a natureza os Catu’s nos faz buscar a compreensão da 

educação ambiental a partir de Paulo Freire, que pretende ser transformadora precisando 
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assumir-se  com  práticas  pedagógicas  desveladoras  das  contradições  existentes  na 

sociedade no meio ambiente, nos processos sócio históricos ambientais, evidenciando-os 

com vistas a sua superação, de modo que uma educação ambiental  possa assumir  sua 

função de emancipar os sentidos humanos para o desvelamento da realidade.  Como parte 

integrante  das  reivindicações  indígenas  da  comunidade  Catu,  que  vivem  em  perfeita 

harmonia como natureza, por meio de suas práticas sustentáveis, ecologicamente corretas e 

socialmente  justas,  frente  à  evidência  cada vez  maior  da ordem capitalista,  portanto,  a 

sociedade  na  qual  vivemos  sem  o  qual  não  podemos  nos  omitir  como  vem  se 

desenvolvendo essa degradação ambiental condicionada a este contexto da comunidade 

Catu, na qual poderemos conduzi-la diretivamente para a transformação de uma educação 

ambiental de consciência crítica, e a expressão do máximo aprofundamento possível que 

pode alcançar a consciência humana na compreensão das questões que delimitam o meio 

ambiente enquanto a totalidade das ligações e relações dos seres humanos em sociedade e 

com a natureza. Nesse sentido a prática da educação ambiental precisa ser transformadora, 

não só estar em movimento, mas como educação, se constituir em uma teoria da realidade 

e do conhecimento que dela se tem como necessária. É preciso ler o mundo mais próximo, 

identificar  potencialidades  e  desafios,  compreendê-los  e,  em uma estreita  relação  entre 

escola e vida, livros e mundo, construir coletivamente possibilidades de intervenção.

Segundo Freire, a educação como prática da liberdade, ao contrário daquela 

que é prática da dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado 

do mundo,  assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente de 

homens. A reflexão que esta educação propõe, é sobre os homens e sua relação com o 

mundo,  que  principalmente  no  espaço  escolar  permanece  ser  uma  das  principais 

propulsoras da transmissão entre o processo sócio histórico, na transmissão dos saberes 

acumulados pelas gerações passadas às novas gerações, mas não é só na escola que 

apreendemos  os  saberes  passados,  ao  menos  este  é  o  modelo  implementado  nas 

sociedades  ditas  complexas,  em  que  o  processo  educacional  ocorre  de  forma 

institucionalizada, e não dissolvida, como ocorre em outros modelos de sociedades.

Entender como a cultura está sendo transmitida nas escolas também tem sido 

uma das preocupações dos estudos antropológicos. Nos sistemas educacionais tradicionais 

tem predominado uma cultura escolar homogênea e padronizada, cheia de estereótipos que 

são transmitidos aos alunos, como por exemplo, a figura do índio que é mostrado como 

bárbaro e sem religião, ainda que caibam críticas às teorias reprodutivistas da educação.

Falar sobre Educação também não é uma tarefa simples, já que a mesma 

está presente em todas as sociedades e acontece entre inumeráveis práticas do aprender. A 

definição o que é educação, que segundo autores não existe uma única forma nem um 

único modelo de educação, pois a mesma não só acontece no ambiente escolar, com livros 
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e professores, pois sabe-se que a instituição escolar é uma conquista ainda recente, que 

nas sociedades  primitivas  não havia  escola  e  nem por  isso pode-se afirmar  que nessa 

época não existia a educação. A antropologia tem dado uma enorme contribuição ao debate 

educacional, ao trazer uma visão alargada de educação, tal perspectiva está presente na 

obra de autores. A educação pode existir livre e entre todos, pode ser uma das maneiras 

que as pessoas criam para tornar comum, como saber, como ideia, como crença, aquilo que 

é comunitário com bem, como trabalho ou com vida. 

Desse modo entende-se que a educação não se dá exclusivamente em uma 

escola, pois o conhecimento acumulado histórico e socialmente nem sempre é transmitido 

na escola, as crenças, a diversidade histórica cultural e social, nem sempre são levadas em 

consideração pela escola, pois na maioria das vezes a escola tenta uniformizar, ou seja 

tornar padrão um único modelo, em que consiste em tornar como correto ou superior aquilo 

que acredita,  centrando-se nos próprios  valores  e na própria  cultura.  A preservação da 

cultura indígena como prática da educação escolar, abre as discursões a respeitos dessas 

práticas, aqui presente neste artigo, relacionados as leituras da disciplina antropologia da 

educação. Que os processos próprios de ensino e aprendizagem e a escola indígena de 

Clarice  Cohn,  nos  relatam  que  muitas  são  as  experiências  recentes  de  implantação  e 

consolidação de escolas indígenas que cumpram as exigências constitucionais do respeito à 

diferença e das manifestações culturais dos povos indígenas, entre as discussões sobre o 

currículo, a temporalidade própria da escola indígena, a formação de professores indígenas, 

o bilinguismo e o diálogo dos conhecimentos indígenas e aqueles transmitidos pela escola 

“para brancos” têm sido frequentes e estimulantes. Como também em seus escritos Carlos 

Brandão nos remete, desde o horizonte da antropologia, toda a educação é cultura. Toda a 

teoria da educação é uma dimensão parcelar de alguns sistemas motivados de símbolos e 

de significados de uma dada cultura, ou do lugar social de um entrecruzamento de culturas.

Assim  também,  qualquer  estrutura  intencional  e  agenciada  de  educação 

constitui uma entre outras modalidades de articulação de processos de realização de uma 

cultura,  seja ela a de nossos indígenas.  São também as várias espécies duradouras ou 

transitórias de metodologias de ações motivadas, assim como são as práticas instrumentais 

de algum trabalho destinado a lograr determinados objetivos. Para a antropologia todo o 

acontecimento da educação existe  como um momento motivado da cultura.  Mas toda a 

cultura humana é um fruto direto do trabalho da educação. A importância de discutir mais a 

fundo um dos requisitos que aparece em diversos textos legais e é uma das garantias de 

construção de uma escola realmente diferenciada, mas que tem recebido pouca atenção na 

produção reflexiva sobre as experiências escolares indígenas. Trata-se da garantia de que 

no  ambiente  escolar  respeite  os  processos  próprios  de  ensino  e  aprendizagem  das 

220



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

populações  indígenas  que  atende.  A  questão  é  de  fato  difícil  de  abordar.  Uma  das 

dificuldades está em desvelar o que seriam esses processos, e ela se estende ao problema 

de  como  eles  podem  ser  incorporados  às  experiências  escolares  frente  à  diversidade 

sociocultural indígena do país. Assegurando-se, entre outras especificidades, que a escola 

indígena tenha autonomia para formular seu projeto pedagógico e nele garantir o respeito a 

seus modos próprios de constituição e transmissão do saber.

A essas indagações nos prospera a trabalhos futuros em relação comunidade 

Catu:  Preservação  da  cultura  indígena  como  prática  da  educação  escolar,  assunto  de 

bastante relevância para a comunidade acadêmica e evidentemente para as comunidades 

indígenas existentes em sua preservação e manutenção educacional. Outro fator importante 

observado para pensar a questão da permanência de sua cultura, são as apropriações feitas 

em relação ao toré, sendo um ritual sagrado, comum aos povos indígenas. No ritual do toré, 

os participantes entoam cânticos tradicionais e ancestrais para buscarem integração com as 

forças da natureza, entendido como uma tradição dos índios do Nordeste que se identificam 

nesse ritual, articulando em seus discursos e memórias, um grau de parentesco entre eles.

Os indígenas  do Catu  se apropriam e  reelaboram segundo  suas  próprias 

definições  e  tradições  a  prática  do toré,  tendo  realizado  apresentações  sistemáticas  ao 

longo do período que vai até os dias de hoje.

Foto -04

Dentro de uma visão antropológica a cultura é uma complexidade de hábitos, 

de crenças, artes, moral, leis, costumes, ou seja, tudo que é adquirido pelo o homem como 

membro de uma sociedade, e ainda mais que isso, considerando que a prática humana é 
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sempre inventiva, significativa e simbólica. O que diferencia os homens uns dos outros são 

os seus hábitos que são obtidos de acordo com o grupo social  do qual ele faz parte. A 

cultura é tudo aquilo que aprendemos independente de uma transmissão biológica, ou do 

clima de onde estamos situados. O homem é o único ser capaz de possuir uma cultura, pois 

ele  é capaz de se comunicar  e  de fabricar  instrumentos que o auxiliem,  mais  ainda,  o 

homem é aquele  ser cuja inventividade ultrapassa o limite  da natureza,  construindo um 

universo  simbólico  que  ultrapassa  o  instinto  ou  qualquer  outra  pré-disposição.  A 

comunicação  no  exercício  da  linguagem  sendo  uns  dos  principais  símbolos  da  nossa 

cultura, pois é através dela que podemos socializar tudo que aprendemos a outros povos ou 

pessoas.

As  diferenças  culturais  só  podem  ser  analisadas  dentro  do  seu  próprio 

contexto, a antropologia busca relativizar as diferenças culturais presentes nas sociedades, 

sem  tomar  como  padrão  uma  única  cultura  para  comparar  outras.  Uma  educação 

problemática,  conscientizadora  defende o  desenvolvimento  de uma consciência  crítica  e 

libertadora  como  meio  de  superação  das  contradições.  O  olhar  antropológico  sobre  a 

educação considera o contexto social e cultural em que a criança, o jovem e o adulto estão 

inseridos. Os hábitos, os costumes e valores presentes nas famílias, na comunidade a qual 

pertence,  interferem na sua percepção de mundo e na sua inserção,  como também os 

hábitos, os costumes e valores dos profissionais que atuam junto a eles no ambiente escola, 

precisam ser considerados e discutidas. 

A  escola  tem  se  mostrado  como  um  campo  conflituoso,  onde  uma  das 

maiores dificuldades tem sido saber  lidar  com as culturas existentes no âmbito escolar, 

relativizar ainda não é algo comum aos educadores, eis aí uma das principais reflexões da 

antropologia para tentar ajudar a educação a ter uma nova visão sobre as diferenças. No 

entanto, ainda que sejam reconhecidas pelo órgão oficial, estas comunidades sofrem com 

diversas violações aos seus direitos básicos e não têm a garantia de efetivação dos seus 

direitos específicos e buscam somar forças se articulando umas com as outras em busca de 

reorganizações,  reestruturações  culturais,  sociais  e  políticas.  A  dimensão  política  que 

envolve o tema das identidades étnicas são latentes e consta para os procedimentos de 

compreensão histórica da identidade indígena,  os conceitos de aculturação ou civilidade 

ainda obtêm um papel central dentro do contexto jurídico em muitos casos necessitando do 

auxílio  de  antropólogos,  historiadores  e  outros  profissionais  no  sentido  de  emitirem 

pareceres uma ideia de ciência iluminada ou de documentos oficiais.

Os  índios  do  RN  colocaram-se,  na  tentativa  de  reconhecimento  e  seus 

direitos através de audiências públicas como sujeitos políticos coletivos, requerendo a sua 

imediata  incorporação nos direitos  legais  que lhes  competem pela  Constituição Federal. 

Para isso,  baseiam-se na reinterpretação do seu passado de grupos discriminados e se 
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colocam como portadores  de projetos  de  futuro  coletivos,  cujas  principais  metas  são  a 

recuperação de seus territórios étnicos e a viabilização de suas condições de reprodução 

social e cultural diferenciada, da educação escolar indígena e de projetos sustentáveis de 

produção econômica. 

É importante perceber que os índios passaram por processos históricos que 

ajudaram a delinear a diversidade da identidade brasileira. As diversas pressões externas e 

internas,  dentro  do  formato  político  nacional  atentaram  o  Estado  brasileiro,  para  a 

importância do ensino e da valorização da cultura indígena por meio da lei  11.645/08 o 

Estado torna obrigatório o ensino e a valorização da cultura indígena.

É  preciso  que  se  crie  mecanismo  para  pensar  o  sujeito  indígena  no  Rio 

Grande  do  Norte,  que  sejam  incluídos  nos  livros  didáticos  e  nos  projetos  políticos 

pedagógicos, valorizando os processos históricos da emergência étnica e da valorização da 

diversidade. O papel da educação indígena é reafirmar as identidades étnicas, valorizando 

suas línguas e garantindo aos índios e as suas comunidades, o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e das demais sociedades seja 

elas indígenas ou não. Através desse contexto, podemos perceber uma preocupação em 

preservar a identidade e a culturas dessas comunidades. Dessa forma, os índios deixam de 

ser  considerados como uma categoria  social  em processo de extinção  e passam a ser 

respeitados  como  grupos  étnicos  diferenciados,  com seus  costumes,  crenças  e  direitos 

preservados.

A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  de  1996  garante  aos  índios  o  acesso  ao 

conhecimento  proveniente  de uma educação especializada,  com programas e currículos 

específicos  para  a  comunidade.  As  bases  legais  que  constituem  a  educação  escolar 

indígena  perpassada  pela  Constituição  Federal  de  1988,  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação  Nacional,  resolução  de  1999  e  o  Decreto  Presidencial  de  2004.  Todo  esse 

processo legislativo teve como objetivo assegurar e garantir o direito da diferença étnico-

cultural das comunidades indígenas em todo país. De acordo com o Conselho Nacional de 

Educação de 1999, a estrutura e o funcionamento das escolas indígenas deve reconhecer a 

condição  de  escolas  com  normas  e  ordenamento  próprios,  além  de  fixar  diretrizes 

curriculares do ensino intercultural e bilíngue. Dessa forma a legislação garante os direitos 

do povo indígena, inclusive a uma educação diferenciada capaz de fortalecer a afirmação 

étnica e cultural. É com esse intuito de preservação ideal para a comunidade Catu.

3 – Conclusão

Recorro  a  esse  trabalho  para  importância  da  aula  de  campo  a  uma 

comunidade que aborda os assuntos discutidos na disciplina Antropologia  da Educação, 
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como um método bastante utilizado em disciplinas que exigem análises empíricas sobre o 

assunto em estudo. Compreende-se que esse tipo de metodologia possui grande eficácia no 

processo  ensino  aprendizagem,  permitindo,  aos  alunos,  um contato  com aspectos  mais 

amplos referentes ao temas abordados na disciplina, aspectos estes, que não poderiam ser 

identificados ou compreendidos apenas com leituras. São lições praticadas fora do ambiente 

de sala de aula que favorecem a interação disciplinar através de uma abordagem de temas 

educacionais  relevantes  para a compreensão crítica e reflexiva  da realidade.  São aulas 

enriquecedoras  diferentes,  interativas,  prazerosas  e  criativas  onde  professor  e  alunos 

estreitam os laços da confiança e amizade e carregam esses sentimentos de volta para o 

espaço da sala de aula.

Nesse modo,  todas as emoções e sensações surgidas  durante a aula  de 

campo em um ambiente natural podem auxiliar na aprendizagem dos conteúdos, à medida 

que os alunos recorrem a outros aspectos de sua própria condição humana, além da razão, 

para  compreenderem  os  fenômenos.  O  desenvolvimento  de  atividades  em  espaços  de 

comunidades  indígenas  com  essas  características  traz  a  vantagem  de  possibilitar,  ao 

estudante,  a  percepção  de  que  fenômenos  e  processos  naturais  estão  presentes  no 

ambiente como um todo, possibilitando explorar aspectos relacionados com os impactos 

provocados pela ação humana no ambiente escolar.
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Resumo: Este artigo emergiu de uma monografia intitulada: AS CONTRADIÇÕES ENTRE A 
PRÁTICA PEDAGÓGICA E A POLÍTICA DE INCLUSÃO, defendida na Pós-Graduação, lato 
e com base nas discussões das disciplinas Educação e cidadania e Pesquisa em Educação, 
na linha de pesquisa Formação Humana e Desenvolvimento Profissional Docente, cursadas 
na UERN, no Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC). Esse artigo aborda 
a condição do ser humano de tornar-se, do constituir-se cidadão a partir da mobilização 
social  e  da  luta  pela  conquista  de  direitos  no  estado  que  se  propõe  democrático. 
Traçaremos a trajetória política linear do processo de inclusão educacional que culminou na 
elaboração  da  Lei  Nº  13.146/15  Lei  brasileira  de  inclusão-Estatuto  da  Pessoa  com 
Deficiência  trazendo  à  tona  trecho  do  texto  lei  passível  a  interpretações  divergentes  e 
narraremos  relato  de  experiência  educativa,  com aluno  com deficiência  auditiva,  como 
forma de compreender o homem em processo de constituição. Fundamentaremos nosso 
estudo na Psicologia Sócio-Histórica ancorados nos pressupostos teórico-metodológicos de 
Vigotski  (2007).  Traremos  Mantoan  (2006)  que  contribuíra,  significativamente,  com  a 
discussão acerca da inclusão. Constatamos que a democracia não está dada, apesar de 
garantida por lei. Esta se apresenta como possibilidade de ser e acontecer, é trabalho, ação, 
luta. E nessa luta, constante, à condição humana do tornar-se, na busca pela efetivação de 
direitos para suprir necessidades impostas à sua existência.   
PALAVRAS-CHAVES: Democracia. Cidadania. Inclusão. Constituição do ser.

1. INTRODUÇÃO

Na compreensão de democracia como exercício de cidadania trataremos nesse 

artigo da constituição do ser cidadão a partir do esforço e luta (busca incessante pela 

garantia  de  direitos).  Neste  sentido,  traçaremos  a  trajetória  linear  da  política  de 

inclusão,  na  educação  brasileira,  culminando  na  elaboração  da  Lei  Brasileira  de 

Inclusão (LBI)– Estatuto da Pessoa com Deficiência Lei Nº 13.146/15, quinze anos de 

tramitação no congresso,  de ampla  abrangência,  na qual  pretendemos destacar  o 

processo de elaboração e suas entrelinhas, brechas a outras interpretações, além de 

um breve relato de experiências profissional com aluno com deficiência em sala de 

aula na tentativa de ilustrar a condição de homem como ser inacabado e suscetível a 

mudanças. 

O aporte teórico-metodológico que sustenta nossa discussão está ancorado na 

abordagem  da  Psicologia  Sócio-Histórica  desenvolvida  por  Vigotski  (2007) 

fundamentada nos princípios do materialismo histórico dialético, os quais, concebe o 
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homem como ser social e historicamente constituído. “A perspectiva Sócio-Histórica 

em  psicologia  radicaliza,  frente  a  outras  teorias  da  psicologia,  a  importância  do 

fenômeno social e de sua relação com a constituição da subjetividade” (GONÇALVES; 

FURTADO, 2016, p. 28). 

A Psicologia Sócio-histórica se contrapõe a concepção de natureza humana, a 

ideia  de  ser  inato,  acabado  e  determinado,  compreendendo  o  homem  em  sua 

condição humana de vir a ser, constituir-se. E conhecer o homem, implica em analisá-

lo  no  seu  processo  histórico  de  constituição  e  desenvolvimento,  na  sua  relação 

dialética com o mundo e com os outros homens.

De acordo com Saviani (2004, p. 28), Marx enfatiza nos Manuscritos de Paris 

que “o ser do homem, a sua existência, não é dada pela natureza, mas produzida 

pelos próprios homens” por meio do trabalho/ação. Dessa forma, o homem não se 

adapta a natureza,  mas transforma-a e adequa a natureza às suas necessidades. 

Marx ainda afirma que a essência humana está contida no trabalho, e é por meio dele 

que os homens se produzem a si mesmo. 

Utilizaremos como subsídio à discussão acerca da inclusão Mantoan (2006), 

além do estudo da LBI Lei Nº 13.146 e a voz de outros autores que trazem à tona os 

conflitos do Estado democrático. 

2.  A NAÇÃO BRASILEIRA É DEMOCRÁTICA?

Segundo o dicionário Aurélio, (2001, p.208) democracia é: “governo  do povo; 

soberania popular; doutrina ou regime político baseado nos princípios da soberania e 

distribuição equitativa do poder”. O povo em oposição à aristocracia, forma de governo 

em que predomina a nobreza (hierarquia de poder/dominação política e ideológica).
No  percurso  histórico  do  país  pode-se  considerar  a  conquista  da 

“independência”,  no  grito,  mesmo  contrariado,  ecoado  pelo  nobre  D.  Pedro  I  as 

margens  do  Ipiranga  em  1882,  como  um  dos  primeiros  passos  rumo  ao  regime 

democrático.  Logo  em  seguida,  a  condição  de  República  Federativa  do  Brasil, 

proclamada em 1889, pelas forças armadas sobre o comando do Marechal Deodoro 

da Fonseca, o voto, etc. Reconhecemos nesses, e em tantos outros feitos, não uma 

atitude nobre de um governo virtuoso em prol do bem comum de um povo, mas a 

legitimidade da soberania popular, o poder emanado do povo, símbolo de lutas pela 

efetivação de direitos - democracia. 
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A democracia como sistema político tem uma longa história. A maior 
característica dela é comportar uma constante tensão, no sentido de 
ampliar numérica e qualitativamente a participação das pessoas nos 
espaços  de  decisão  das  comunidades  em  que  estão  inseridas, 
ressignificando e reinventando as suas práticas. Assim, a democracia 
não é algo pronto, mas algo que se constrói com participação, através 
da qual  vai  sendo estabelecidos pactos entre os diferentes grupos 
que compõe a sociedade. A cada novo pacto, novas situações vão 
sendo vivenciadas pela população, influindo na condição cidadã dos 
indivíduos. (GIRARD, 2009, p.31).

A República, “forma de governo em que um ou vários indivíduos eleitos pelo 

povo exercem o poder  supremo por  tempo determinado”  (dicionário  Aurélio,  2001, 

p.599),  nos  traz  a  possibilidade  de  exercer  poder,  governar  junto,  votar  e  eleger 

alguém que nos “represente”. Ao contrário, votar para destituir do poder, impeachment, 

fica a cargo do poder constituinte. Interpretado pelo dicionário Aurélio como: 

Processo  instaurado  com  base  em  denúncia  de  crime  de 
responsabilidade  contra  alta  autoridade  do  poder  executivo  (p.ex., 
presidente  da  República,  governadores,  prefeitos)  ou  do  poder 
judiciário (p.ex.,  ministros do S.T.F.),  cuja sentença é da alçada do 
poder legislativo; destituição resultante desse processo.

No impeachment,  processo longo e gradativo,  gerido pelo poder  legislativo, 

câmara dos deputados e senado federal se configura, na verdade, como impedimento 

ao poder de agir. Para que de fato ocorra tal impedimento alguns passos devem ser 

cumpridos: denúncia, acusação, julgamento. Esse procedimento está descrito da Lei 

nº 1.079/50 que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo e 

julgamento no  Art.  34.  “Proferida a sentença condenatória,  o acusado estará,  ipso 

facto destituído do cargo”.  Como podemos observar no artigo abaixo mencionado a 

Constituição Federal não contempla em seu texto o referido procedimento. 

Dos Direitos Políticos
Art. 14.  A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos 
da lei, mediante: (ECR no 4/94 e EC no 16/97). 
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.

A destituição de poder (impeachment) não provém do povo, propriamente dito, 

do povão, da população que elege, coloca no poder (ascende ao poder). Essa ação é 
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renegada pela própria Constituição Federal. 
No que tange aos direitos legais, o poder do povo é restrito, eleger é um ato 

democrático, mas destituir do poder cabe tão somente ao poder legislativo. A brecha 

para o exercício da cidadania é a sua construção coletiva e/ou individual, em termos 

legais, a iniciativa popular. 
A  democracia  precisa  ser  efetivada  e  constituída,  permanentemente,  pelo 

cidadão “indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um estado livre” (AURÉLIO, 

ONLINE,  2016).  Conforme  a  Constituição  Federal  (2012)  a  cidadania  em  si  está 

condicionada ao gozo de direito, sem restrição. Destaca-se no Art. 1º Parágrafo único 

nos termos desta Constituição que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 2012, 

p.13).
O poder que emana do povo não emana com o fervor necessário, pois muitas 

são as interpretações,  múltiplos  e divergentes  são os interesses e poucos são os 

indivíduos que se propõem a engajar na luta em prol do cumprimento e respeito aos 

seus direitos, direitos de exercer a soberania “[...] nossa cidadania depende da forma 

como os processos sociais são conduzidos. Eles são os provocadores de mudanças e 

a direção que esses podem tomar é dependente dos esforços do cidadão, do sujeito” 

(GIRARD, 2009, p.36). 
Portanto, a democracia só existirá quando os sujeitos de direito se propuser a 

efetivá-la, a trancos e barrancos, afirmá-la, legitimá-la e incorporá-la como condição de 

sobrevivência, razão pela qual se mantêm vivo em condições dignas de existência. A 

efetivação de direitos torna-se condição para a constituição do ser cidadão.

3. TRAJETÓRIA  LINEAR  DA  POLÍTICA  DA  INCLUSÃO  EDUCACIONAL  NO 

BRASIL

No período colonial,  as  deficiências  no Brasil,  especificamente  a  intelectual 

eram percebidas como loucura.  As pessoas tidas como alienados eram confinados 

dentro  de  casa,  escondidos,  segregados,  e  ao  provocarem  atos  de  desordem, 

encaminhados às Santas Casas ou prisões. A fundação do Hospício D. Pedro II, no 

Rio de Janeiro no ano 1841 volta-se ao atendimento das pessoas classificadas como 

alienadas. 
A Educação Especial no Brasil iniciou na época do império com a criação do 

Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamim Constant (IBC) e o 

Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da Educação de Surdos 

(INES),  o  Instituto  Pestalozzi,  1926,  para  o  atendimento  pessoas  com  deficiência 

mental e, em 1954 a associação de pais e amigos dos excepcionais1(APAE) ambas no 
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Rio de Janeiro.
A seguridade ao atendimento especializado garantido aos excepcionais, como 

eram considerados as pessoas com deficiência mental, à educação dentro do sistema 

geral  de  ensino  era  regido  pela  Lei  Nº  4.024/61,  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação  Nacional.  Alterada  em  seguida  pela  Lei  Nº  5.692/71  abrangendo  o 

atendimento a outras deficiências como física, atrasos no ano escolar e superdotados. 
Em  seguida,  a  carta  Magna  -  Constituição  Federal  de  1988,  estabelece 

igualdade de condições de acesso e permanência na escola e garante como dever do 

Estado o atendimento educacional especializado, preferencialmente, na rede regular 

de ensino (art.208).  
Na Conferência mundial de Educação Especial, representada por 88 governos 

e 25 organizações internacionais, em Salamanca, Espanha no ano de 1994 reafirma-

se o compromisso com a educação para todos, abrangendo a inserção de pessoas 

com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. Na 

declaração de Salamanca o conceito de necessidades especiais é ampliado e engloba 

todas as crianças que não conseguem, por motivos diversos, se beneficiar da escola 

(MENEZES, 2001). O termo necessidades educacionais especiais, de acordo com a 

declaração de Salamanca (1994),  refere-se a todas as necessidades educacionais 

especiais  que  se  originam  de  deficiência  ou  dificuldades  de  aprendizagem.  É  na 

defesa  do atendimento  inclusivo  a  todas  as  necessidades  educacionais  especiais, 

emergentes na escola, que se institui o conceito de escola inclusiva. 
Um dos  maiores  desafios,  percebidos  pela  referida  declaração,  trata-se  do 

desenvolvimento de uma pedagogia capaz de educar “bem-sucedidamente” todas as 

crianças inclusive as que apresentam desvantagem severa. Em seguida, o PNE/2001 

e  os  desdobramentos  da  política  em  resoluções  e  normais  propõe  mudanças  na 

formação docente de modo a atender as necessidades especiais, o reconhecimento 

da  LIBRAS  como  língua  brasileira  de  sinais  e  o  ensino  de  brailler  em  todas  as 

modalidades de educação.  O fim da segregação de pessoas com deficiência  está 

regulamentado  pela  Política  Nacional  de  Educação  Inclusiva  na  perspectiva  da 

Educação Inclusiva. Em 2008, a Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com 

Deficiência  é  incorporado  ao  ordenamento  jurídico  brasileiro  com  equivalência  de 

emenda Constitucional,  nos termos do § 3º do Art.  5º da Constituição Federal,  no 

entendimento de que, o que determina a deficiência não é o limite individual, mas as 

barreiras existentes no espaço, serviço, informação, comunicação sendo as barreiras 

atitudinais mais severas. 
Nesse contexto de reformas e mudanças discute-se, a elaboração da Lei Nº 

13.146/15 – Lei Brasileira de Inclusão/Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esta traz 

em suas entranhas os traços desenhados em seu corpo/lei das mutações, no tempo e 
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na história, seja de termos de expressão, concepções e políticas de gestão. 

4. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO E SUAS 

ENTRELINHAS 

As leis existem, mas antes delas existirem, o ideal, alguém a pensou. A ideia, 

geralmente,  parte  daqueles  que  reconhecem  as  necessidades,  sejam  elas  físico-

biológicas e/ou sociais  como legítimas,  cujas  necessidades são vividas  e sofridas. 

Sabemos  que  nas  políticas  muitos  interesses  estão  envolvidos  e  a  quem cabe  à 

elaboração  das  leis  as  faz  segundo  interesses  próprios  como  um  jogo  de  poder, 

moeda de troca ou “favor” político. Na verdade, as leis deveriam ser elaboradas para o 

povo e pelo povo a fim de atender as necessidades percebidas pela sociedade no 

contexto  em  que  as  vivenciam  e  fazer  valer,  ou  melhor,  reforçar  os  direitos 

democráticos que a Constituição Federal Brasileira lhes garante. 
A inclusão  é  uma discussão internacionalmente  abordada  e  defendida pelo 

povo, a qual tem se manifestado como bandeira de luta pela conquista do direito e do 

respeito  as  diferenças  como  princípio  de  igualdade.  As  diversidades,  nessa 

perspectiva, são percebidas como característica de um todo coletivo que, por sua vez, 

em sua essência, carrega suas particularidades na condição de indivíduo singular. 
A luta, mesmo com conquistas tardias, é válida, pois como diz o ditado popular: 

antes tarde do que nunca. O longo e árduo percurso desde a discussão, processo de 

elaboração e sansão da Lei Nº 13.146/15 – LBI -Estatuto da pessoa com deficiência 

se configura como ato democrático de soberania popular, após 15 anos de tramitação, 

num extenso contexto de conflitos e desafios. A LBI traz uma nova visão acerca do 

conceito  de  deficiência  antes  atribuída  a  pessoa,  indivíduo  incapaz,  e  passa  a 

atribuição a falta de acessibilidade apresentada pelo estado e sociedade. Na nova 

conjuntura o indivíduo é capaz dentro das possibilidades singulares e dependendo do 

acesso que lhe é permitido. 
A primeira proposta/projeto de elaboração da LBI foi de iniciativa de Paulo Paim 

enquanto  deputado  da  assembleia  legislativa,  em  2000,  tomando  como  base  a 

convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No ano seguinte, 

Paulo  Paim,  na  condição  de  senador,  leva  adiante  o  projeto  de  sua  autoria  na 

apresentação  de  proposta  de  teor  semelhante.  O  referido  projeto  é  elaborado 

alinhando-se a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Em 2008,  grupos de pessoas alegam divergência  entre a redação do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e a Convenção da ONU. Em 2012, para ajustar a redação da 
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LBI à Convenção da ONU, um grupo de trabalho é composto por juristas, especialistas 

e sociedade civil. Nesse mesmo ano, Mara Cristina Gabrielli é designada relatora do 

texto na câmara dos deputados e sob o lema “Nada sobre nós sem nós” inicia em 

2013, junto à sociedade civil, um processo de construção coletiva.
Nessa  perspectiva,  o  projeto  torna-se  público  no  portal  e-democracia  que 

disponibilizado numa plataforma acessível promove uma ampla participação cidadã. A 

inclusão  é  percebida  a  partir  da  elaboração  da  lei  quando  considera  os  diversos 

olhares e as vozes silenciadas que sempre estiveram ocultas. Destacamos, a título de 

exemplo, a participação e contribuição da população surda por meio de conteúdos 

disponibilizados na Língua Brasileira de Sinais. 
Presente em todo o processo de elaboração da LBI, nos encontros regionais 

através de debates abertos, a expressão popular,  sem fins partidários, uma escuta 

sensível  do  olhar  do  outro,  manifestação  do  povo  colocando  suas  necessidades 

efetivas.  Em 2014,  a  apresentação,  na  Câmara  dos  Deputados,  do  texto  final  de 

autoria da relatora Mara Cristina Gabrielli sendo o texto final aprovado no senado, em 

2015, de autoria do senador  Romário de Souza Faria e finalmente sancionado pela 

presidenta Dilma Rousseff.
Não  há  como  negar  a  importante  conquista  para  a  sociedade  civil, 

particularmente, das pessoas com deficiência, das contribuições advindas da Lei Nº 

13.146/15 para a luta da efetivação de direitos. A Lei é uma conquista, mas a luta 

continua outros decretos, resoluções serão necessárias para que ela se materialize e 

aconteça no real.  O texto de lei,  como tantos outros textos de lei,  em si,  não nos 

garante direitos concretos, precisam ser exigidos e cobrados. 
Além da luta  para  a  garantia  dos  direitos  elencados,  na lei  devemos estar 

atentos a artigos que funcionam como escape,  porta aberta para indeferimento de 

direito. As adaptações razoáveis do que trata o Art. 3º inciso VI da LBI, para um mal 

entendedor  os  ajustes  e  modificações  para  garantia  de  direitos,  em  igualdade  de 

condições as pessoas com deficiência sem acarretar ônus é passível a interpretações 

distorcidas e uma forma de permitir negligência de direitos por parte do poder público.

                                         Faça a LBI valer na prática e denuncie o seu não cumprimento. A Lei 
Brasileira  de Inclusão é um instrumento de diretos elaborado pelo 
Poder Legislativo, que tem por dever fazer leis que melhoram a vida 
dos cidadãos. Mas o que fazer se a Lei não estiver sendo cumprida? 
Nesse  caso  é  preciso  denunciar  e  buscar  ajuda  nos  órgãos 
responsáveis pela fiscalização e defesa de direitos (LBI, 2015, p.99).

A  elaboração  da  LBI  representa  avanços  na  perspectiva  da  inclusão.  A 

mobilização das pessoas na luta pela efetivação da lei torna-se a condição do ser 

humano constituir-se cidadão. Portanto, não há conquista sem luta, nem tão pouco, 

humanidade sem história.
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5. RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ALUNO SURDO: PRIMEIRAS IMPRESSÕES E 

MUDANÇAS DE PARADIGMAS.

Ancorados  nos  pressupostos  teórico-metodológicos  de  Vigotski  (2007)  e 

fundamentados na abordagem da Psicologia Sócio-Histórica, a qual concebe o homem 

como ser mutável, histórico, cultural, biológico e ao mesmo tempo social, a atividade 

docente é compreendida em processo de constituição, permanente e contínua, como 

assim é considerado o ser humano. 
Neste  sentido,  o  relato  de  experiência  de  aluno  com  surdez  trará  um 

demonstrativo  de  significações  e  ressignificações,  do  sujeito  da  experiência,  na 

configuração de sua formação pessoal e profissional, as quais não se diluem, mas se 

completam, em processo recíproco de constituição.
Iniciei a carreira docente no ano de 1996, aos dezenove anos de idade, numa 

escola  particular  sem  fins  lucrativos  (filantrópica)  na  periferia  da  cidade  de 

Mossoró/RN. A escola, antes instituição de caridade, de caráter missionário centraliza 

a catequese à sua missão pedagógica norteada pelos princípios da religião Católica 

Apostólica  Romana.  A solidariedade,  o  doar-se pelo  outro,  a partilha,  a comunhão 

entre os irmãos, o caráter assistencialista, o incluir os que se encontram à margem 

justificavam sua razão de existir.
A  inserção  nesse  contexto  de  relações  múltiplas  e  diversidades  carência, 

necessidades  físicas  e  psíquicas,  educacionais  ou  não,  permeava  minhas 

significações. Numa sala de aula, com a mínima formação exigida, Curso Normal de 

nível  médio  –  Magistério,  no  exercício  da  profissão  e  na  formação  continuada 

construo, descontruo, transformo e mudo minhas primeiras impressões/concepções de 

mundo, de educação, de inclusão, de homem. Afinal,  ensinar exige consciência do 

inacabamento com retrata Freire:

Gosto  de  ser  homem,  de  ser  gente,  porque  não  está  dado 
como certo, inequívoco, irrevogável que sou ou serei descente, 
que testemunharei sempre gestos puros, que sou e que serei 
justo, que respeitarei os outros [...] gosto de ser homem porque 
minha  passagem  pelo  mundo  não  é  predeterminada, 
preestabelecida (FREIRE, 1996 p.58).

Assim como a constituição de homem, a constituição da profissão docente não 

é predeterminada, preestabelecida, e sim processo caminho árduo, porém prazeroso a 

quem de fato tem, em sua essência, não sei se vocação, um pouco de mestre, um 
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pouco da semelhança do ser supremo-Deus. Lembro-me, nos meus primeiros passos 

à docência, de uma criança surda, nas primeiras séries do Ensino Fundamental, de 

cabeça baixa no cantinho da sala de aula, integrado, porém não inserido no espaço 

escolar. E eu, como tanto (as) outro (as) professor (as), ignoro a diferença, inerente a 

todo ser humano, como oportunidade de formação profissional. Essa experiência traz 

inquietações, indagação e reflexão: de quem é mesmo a deficiência? 
Eu  não  conseguia  compreendê-lo,  nem  ele  a  mim,  não  acompanhava  os 

diálogos entre os amigos,  as tarefas trabalhadas,  as brincadeiras.  Nada,  nenhuma 

reação,  manifestação,  expressão  de  alegria,  entusiasmo...  sempre  triste,  calado, 

sozinho distante de tudo e de todos. Aquela situação me intrigava. E naquele contexto, 

pesava sobre a criança impressões negativas/preconceitos, estigmas, discriminação e 

exclusão. 
Incorporava-se  a  concepção  de  homogeneidade  alheia  à  diversidade, 

deficiências  e  ritmo  de  desenvolvimento  e  aprendizagem  percebida  nas  práticas 

educativas padronizadas e comuns a todos. Estereótipos como preguiçoso, desatento 

e desinteressado eram direcionados ao aluno surdo como uma carga pesada inerente 

a sua condição de ser. Eu não o alcançava nas suas e minhas limitações. Não sabia o 

que fazer/procedimentos didáticos e as dificuldades sempre eram colocadas à cima 

das possibilidades de agir. 
Aquela  criança  “passou”,  assim como outros  com dislexia,  hiperatividade  e 

ritmos  diferentes  de  aprender.  Dessa  forma,  a  sensação  de  incompetência, 

insuficiência, falha, falta de compromisso se apoderou de mim e a situação começa a 

me incomodar e impulsionar a sair da minha zona de conforto. A lei obriga, mas não dá 

a mínima condição de atender ao que se propõe. Esse era o meu discurso, desculpa, 

justificativa, defesa e indignação. 
Na verdade, aquela situação me incomodava, me tirava do prumo, abalava a 

minha  “estrutura”.  Uma  revolta  e  indignação  com  a  política  pública  de  inclusão 

verticalizada,  a Lei de Diretrizes e Bases da educação 9394/96,  em tramitação no 

congresso nacional, a possibilidade de inserção do aluno com deficiência na sala de 

aula, que a meu ver, reforçava a exclusão. A base de sustentação do meu argumento, 

a princípio, era a alegação da falta de preparação/formação para o atendimento das 

necessidades educacionais, porém, numa interpretação mais profunda denunciava o 

medo do novo, a saída pressionada da minha zona de conforto, no íntimo, a visão de 

mundo, o sentido subjetivo do todo. 
A concepção  de  formação  profissional  capaz  de  superar  minhas  limitações 

quanto ao atendimento das necessidades educacionais especiais seria a apropriação 

de técnicas como se houvesse uma receita pronta, um manual de instrução específico 

para  cada  deficiência,  um  modo  de  operar  e,  os  alunos  com  deficiência  objetos-
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máquinas manipuláveis. 
Esses  e  outros  paradigmas  acerca  da  inclusão  precisam  ser 

rompidos/quebrados pela sociedade, especificamente pelos que compõem o espaço 

escolar professores, alunos, família e gestão. Mantoan (2006), contrapondo-se a essa 

visão desnorteada de inclusão, defende a inclusão a partir das relações mantidas no 

cotidiano das salas de aula com as diversidades apresentadas, o que faz sentido, não 

dá para se inteirar dos conflitos educacionais fora desse contexto. É na e com as 

deficiências que se constroem juntos as possibilidades de inclusão.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil vive hoje uma tremenda desordem social provocada pela corrupção 

desenfreada,  castração  e  negação  de  direitos,  alienação  política  e  crescimento 

devastador  do  capitalismo  acentuando  o  individualismo  e  perpetuando  a 

monopolização  do  poder.  A  luta  está  “morta”,  o  povo  dorme!  Assim  sendo,  a 

democracia  pode  ser  comparada  a  um gigante  que  precisa  ressuscitar.  Já  não  é 

possível afirmar, com tanta convicção, que o Brasil é um país democrático. “Governo 

do povo, para o povo e  pelo o povo”, é esse o slogan da democracia, sendo esse 

último, a expressão maior da cidadania. 
 Observa-se no cenário político atual, Medidas Provisórias impostas de cima 

para  baixo,  totalmente  descontextualizadas,  onde  o  governo  não  garante  mais  a 

gratuidade do ensino público básico e isenta o Estado, da obrigação de garantir  a 

educação infantil para todos. Que democracia é essa que diz dá o direito ao cidadão 

de ir e vir conquistar o seu espaço na sociedade, de ser o protagonista da história, 

mas atua com práticas excludentes, onde através do “jogo do poder”, toda a sociedade 

é  penalizada.  Isso  é  um  retrocesso  e  um  “pontapé”  inicial  para  a  priorização  da 

privatização. O povo precisa acordar e fazer uso da cidadania que lhe é de direito, 

para mudar esse contexto. Não se deve deixar contagiar pelos falsos discursos, que 

não leva a lugar algum. É preciso aprender a refletir e a saber fazer escolhas. Neste 

ínterim,  necessário  se  faz  o  uso  de  práticas  ousadas  e  bem sucedidas  como as 

promovidas pelo   Departamento  de Apoio  à Inclusão – DAIN,  da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN/ Mossoró), o qual viabiliza o cumprimento da 

legislação vigente  -  Lei  Nº  13.146/15,  articulando vários  segmentos  da sociedade, 

como:  arquitetos,  enfermeiros,  assistentes  sociais,  advogados,  educadores,  dentre 

outros profissionais  e a comunidade de um modo geral, promovendo regularmente 

Rodas  de  Conversas  na  busca  por  parcerias  com  Instituições  Especializadas, 

fortalecendo os direitos dos cidadãos, quanto ao respeito às diferenças no convívio 
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com a diversidade, propiciando a eliminação de barreiras que limitam ou impedem a 

participação social da pessoa com deficiência. 
Respaldado na perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica, salienta-se que é na 

existência vivenciada de forma ativa, que a história humana deixa de ser coleção de 

fatos, sem vida, onde o sujeito é mero expectador e passa a ser significada pelos 

homens.  Resta  cumprir  os  deveres  que  são  designados,  e  fazer  valer  os  direitos 

garantidos por lei, bem como assumir o papel de protagonista no espaço, no qual está 

inserido.
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RESUMO

Este  artigo  retrata  uma  experiência  realizada  no  Centro  Regional  de  Educação 
Especial (CREE-MOS) no município de Mossoró-RN, utilizando a horta orgânica como 
ferramenta no processo ensino aprendizagem durante os atendimentos educacionais 
realizados, estimulando o interesse e a participação dos alunos. O CREE-MOS é uma 
instituição  estadual  de  Atendimento  Educacional  Especializado  (AEE)  que  atende 
estudantes com necessidades especiais, promovendo sua inclusão na comunidade e 
na sociedade. Com a intenção de dinamizar as atividades, surge o projeto CRE-MOS: um 
ambiente muito especial, contribuindo com a inclusão social: uma experiência da utilização da 
horta orgânica como recurso didático no atendimento educacional especializado do CREE-
MOS,  tendo  como,  objetivos  colaborar  para  melhoria  no  processo  ensino 
aprendizagem; trabalhar teoria e prática integrando as temáticas utilizadas nas salas 
de AEE;  contribuir  para promoção de hábitos alimentares saudáveis  e  favorecer  á 
interação  entre  os  educandos.  Esse  projeto  foi  desenvolvido  em  quatro  fases: 
realização de parcerias, promoção de manhãs verdes, inclusão da horta como recurso 
teórico  prático  nos  atendimentos  educacionais  especializados  (AEE)  e  oficinas 
educativas e de culinária. Entre os resultados, citamos: envolvimento e interesse dos 
alunos  no  atendimento  educacional  especializado,  aquisição  de  novos  saberes, 
conhecimento da importância de algumas hortaliças, novas atribuições nas práticas 
alimentares, ampliação  na  conscientização  da  problemática  do  meio  ambiente,  a 
disponibilidade  de  hortaliças  livres  de  contaminantes  no  preparo  das  refeições  do 
CREE-MOS.  Assim, conclui-se  que  o  projeto  foi  positivo,  enriquecendo  de  forma 
prazerosa as atividades desenvolvidas na instituição, contribuindo assim para melhoria 
do processo ensino aprendizagem e para promoção da educação alimentar nutricional 
e ambiental, bem como para o exercício da cidadania dos educandos.   

Palavras-chaves: Horta. Inclusão Social.  Processo Ensino Aprendizagem. Educação 
Alimentar e Nutricional. 
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1-INTRODUÇÃO

Atualmente os estudos pedagógicos destacam que o uso de recursos didáticos 

diversificados  e  atrativos  em sala  de  aula,  subsidia  o  processo  de  aquisição  dos 

saberes dos alunos.   A prática educativa deve ser  vista como parte integrante da 

dinâmica  das  relações  educacionais  e  sociais,  criar  condições  metodológicas  e 

organizativas  para  o  processo  de  transmissão  e  assimilação  de  conhecimentos  e 

desenvolvimento da capacidade do educando.    

Partindo desse pressuposto surge o projeto  CREE-MOS: um ambiente  muito 

especial  com o subprojeto contribuindo com a inclusão social:  uma experiência da 

utilização  da  horta  orgânica  como  recurso  didático  no  atendimento  educacional 

especializado  do  CREE-MOS,  no  município  de  Mossoró-RN”,  tendo  como  foco 

contribuir  para  melhorias no  processo  de  ensino  aprendizagem,  promovendo  a 

educação  ambiental  e  alimentar,  bem  como  o  fortalecimento  das  relações 

interpessoais, favorecendo a interação entre todos os envolvidos. Cabe assinalar que 

o referido trabalho foi desenvolvido como pré-requisito para conclusão da capacitação 

para docentes – “EDUCAÇÃO, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES: 

parceria que dá certo”  promovida pela Universidade do Estado do Rio  Grande do 

Norte- UERN, no qual  participaram docentes da referida instituição. 

O CREE-MOS é uma instituição estadual de Atendimento Educacional Especial 

que atende educandos com necessidades específicas, promovendo sua inclusão na 

comunidade e na sociedade, necessitando de atividades estimulantes e criativas que 

atraiam a atenção e  interesse do aluno para  proporcionar  melhores  resultados no 

processo ensino aprendizagem e para promoção da cidadania. Tendo em vista esses 

desafios, a junção de esforços de toda equipe do CREE-MOS e parceiros resultou na 

execução deste projeto, delineando os seguintes objetivos: Colaborar para melhoria do 

processo de ensino aprendizagem; trabalhar teoria e prática integrando as temáticas 

utilizadas nas salas de recursos no Atendimento Educacional Especializado com a 

utilização da horta como ferramenta no processo de ensino aprendizagem; contribuir 

para promoção de hábitos alimentares saudáveis nos educandos e família; favorecer á 

interação entre os educandos com a prática de trabalhos coletivos e colaborar para o 

respeito ao meio ambiente. 

Desenvolvido  com  a  atuação  de  toda  equipe  do  CREE-MOS,  parceiros  e 

principalmente  com  a  participação  ativa  dos  educandos,  esse  projeto  produziu 

resultados  satisfatórios,  entre  esses  um  maior  envolvimento  dos  alunos  nos 

atendimentos  educacionais  especializados,  aquisição  de  novos  saberes, 

conhecimento da importância de algumas hortaliças, adquirindo novas atribuições nas 
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práticas  alimentares,  ampliação  na  conscientização  da  problemática  do  meio 

ambiente,  a  disponibilidade  de  hortaliças  livres  de  contaminantes  no  preparo  das 

refeições  do  CREE-MOS,  favorecendo  práticas  alimentares  mais  saudáveis, 

beneficiando assim toda comunidade. 
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1 MANTOAN, Maria Teresa Edler. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? 2 ed. São 
Paulo: Moderna, 2006.
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2 RIBEIRO, M. J. L.; RODRIGUERO, C. B.; ALENCAR, G. A. R. de;  SILVA, M. A. M. 
Atendimento Educacional Especializado -AEE,  2010
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promoveu  um  maior  envolvimento  dos  alunos  no  atendimento  educacional 

especializado, bem como em todas as atividades desenvolvidas, colaborando com o 

processo ensino aprendizagem, contribuindo também para uma maior participação das 

famílias na Instituição.

Trabalhar com a diversidade na escola não é um apelo romântico do 
final do século XX e início do século XXI. Na realidade, a cobrança 
hoje feita em relação à forma como a escola lida com a diversidade 
no seu cotidiano, no seu currículo, nas suas práticas faz parte de uma 
historia mais ampla (GOMES, 2007, p. 22).    

 A horta orgânica como espaço didático oportunizou aos educandos vivenciar 
atividades  interdisciplinares  estimulando  o  desenvolvimento  em  várias  áreas  do 
conhecimento para trabalhar a conscientização da problemática do meio ambiente, 
uso  de  agrotóxicos  e  hábitos  alimentares  inadequados,  incentivando  a  adoção  de 
posturas positivas enquanto cidadãos. 

Na verdade as formas de produção de alimentos na sociedade contemporânea 

necessitam priorizar a promoção da saúde em detrimento de interesses econômicos, 

sendo  um  elemento  de  reflexão  no  projeto,  pois  como  assinala  Brasil  (2012)  a 

alimentação adequada e saudável também deve atender as formas de produção de 

alimentos  sócio  e  ambientalmente  sustentáveis,  livres  de  contaminantes  físicos, 

químicos, biológicos e orgânicos. Assim, a certeza da utilização de hortaliças livres de 

contaminantes no preparo das refeições do Centro Regional de Educação Especial 

CREE-MOS, foi um aspecto motivador, sendo ainda distribuída parte da colheita para 

as famílias dos alunos. Essa dimensão ecológica da prática educativa, bem como do 

respeito á vida é defendida por Freire3 na seguinte citação: 

Urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais 
fundamentais como do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos 
outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. 
Não creio  na  amorosidade entre  homens e  mulheres,  se  não nos 
tornamos  capazes  de  amar  o  mundo.  A  ecologia  ganha  uma 
importância  fundamental  neste  fim  de  século.  Ela  tem  de  estar 
presente em qualquer prática educativa de caráter radical, crítico ou 
libertador. (FREIRE, 2000, p. 67)

Nesse  sentido,  a  demanda  apresentada  por  Freire  (2000)  foi  trabalhada 

durante a execução do projeto direcionando as atividades para promoção da saúde e 

respeito ao meio ambiente.   Entre as oficinas, a de reaproveitamento de alimentos 

promoveu o conhecimento da importância de algumas hortaliças, antes desconhecidas 

pelos  alunos  e  familiares,  adquirindo  novas  atribuições  nas  práticas  alimentares. 

3 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação: Cartas pedagógicas e outros 
escritos. São Paulo: UNESP, 2000
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Assim,  esta  atividade  veio  confirmar  o  que  reforça  Garcia  e  Castro4 (2011)  ao 

colocarem que saber preparar o próprio alimento gera autonomia e permite ampliar o 

conjunto de possibilidades dos indivíduos, e mesmo quando o preparo dos alimentos 

não é  viável  nas  ações educativas,  é  necessário  refletir  com as pessoas sobre  a 

importância e o valor da culinária como recurso para alimentação saudável. 

Favorecendo  á  interação  entre  os  educandos  (foto  5)  com  a  prática  de 

trabalhos coletivos observou-se melhorias nas relações interpessoais, no respeito ao 

outro e na cooperação, e como fruto de um trabalho coletivo houve a produção de um 

cordel,  onde  os  educandos  relataram  sobre  a  importância  da  vivencia  na  horta, 

destacando resultados positivos do projeto.

Foto 5-Os alunos interagindo no momento de manejo diário com a hora

Fonte: Arquivo Pessoal Agrônomo Roberto Brígido

Assim, vale salientar que a constatação desses resultados se deu através de 

um  processo  de  avaliação  contínua  e  diagnóstica,  onde  toda  construção  do 

conhecimento  dos educandos era alicerçada pelo  processo de ação-reflexão-ação, 

com relatos orais e escritos. 

3-CONCLUSÃO

Diante do exposto conclui-se que o projeto CREE-MOS: um ambiente muito 

especial, contribuindo com a inclusão social, uma experiência da utilização da horta 

4 GARCIA, R. W. D; CASTRO, R. R. A culinária como objeto de estudo e de intervenção no 
campo da Alimentação e Nutrição. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, RJ, v.16, n.1, 
2011.
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orgânica como recurso didático no atendimento educacional especializado do CREE-

MOS, no município de Mossoró apresentou várias contribuições para enriquecer a 

prática pedagógica da instituição, favorecendo a autonomia nos educandos, deixando 

visível  a  importância  da  utilização  de  metodologias  criativas  para  a  melhoria  do 

processo ensino aprendizagem.

 Atualmente verifica-se que no contexto educacional existe a necessidade de 

transformação da cultura escolar,  pois os valores que sustentaram anteriormente o 

complexo ideário de ensino e as práticas sociais não se aplicam ao contexto atual.

A  ideia  que  um  indivíduo  faz  de  si  mesmo,  de  seu  “eu”,  é 
intermediada pelo reconhecimento obtido dos outros em decorrência 
de  sua  ação.  Assim  como  a  diversidade,  nenhuma  identidade  é 
construída no isolamento.  Ao contrario,  ela  é  negociada durante a 
vida  toda  por  meio  do  diálogo,  parcialmente  exterior,  parcialmente 
interior, com os outros (GOMES, 2007, p. 22)5. 

 Destaca-se a necessidade de desenvolver o potencial dos alunos e oferecer 

lhes estímulos para que avancem na construção dos saberes e usufruto dos direitos 

legais,  bem  como  é  preciso  repensar  as  atividades  realizadas  no  Atendimento 

Educacional Especializado, direcionando-as a um fazer reflexivo e criativo, pois é em 

função  do  processo  de  ensino  aprendizagem  e  mediações  específicas  que  os 

estudantes progridem na construção de saberes.

“a educação se constitui no processo em que a criança ou o adulto 
convive  com  o  outro  e,  ao  conviver  com  o  outro,  se  transforma 
espontaneamente,  de  maneira  que  seu  modo  de  viver  se  faz 
progressivamente  mais  congruente  com o  do  outro  no  espaço  de 
convivência”. Maturana (2005, p. 29)6

Nesse  sentido,  favorecendo  o  exercício  da  cidadania  dos  educandos  e  a 

promoção da educação alimentar,  nutricional  e ambiental,  esse projeto  apresentou 

aportes para um fazer reflexivo e criativo, bem como para o avanço do potencial dos 

alunos,  constatando  que  os  mesmos  conheceram  diferentes  tipos  de  alimentos 

saudáveis, que passaram a fazer parte da sua rotina alimentar, resultado esse advindo 

da  participação  também  da  família  nas  atividades  desenvolvidas.  A ampliação  na 

conscientização  da  problemática  do  meio  ambiente  foi  também  outro  resultado 

plausível  ao  verificarmos  os  cuidados  dos  educandos  no manejo  com a terra,  no 

5 GOMES, Nilma Lino. Indagações sobre currículo: diversidade e currículo; organização do 
documento Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.

6 MATURANA, H. Emoções e linguagens na educação e na política. 4ª reimp. Belo Horizonte: 
UFMG, 2005.
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racionamento de água,  representando um aspecto motivador o acesso a hortaliças 

livres de contaminantes. (Foto 6).

Foto 6-Tomates orgânicos colhidos na horta do CREE-MOS

Fonte: Arquivo Pessoal Agrônomo Roberto Brígido

Portanto, a experiência vivenciada com o uso da horta no CREE-MOS permitiu 

o  envolvimento  dos  alunos  em  diversas  atividades  como  manejo  com  a  terra, 

orientação para o trabalho coletivo, oficinas educativas, produção textual entre outras, 

colaborando de forma satisfatória com o Atendimento Educacional Especializado dos 

estudantes  com  Necessidades  Educacionais  Especiais  (NEE),  bem  como  com  o 

ensino regular e as demandas de inclusão, trabalhando uma educação voltada para o 

respeito ao sujeito e ao meio ambiente, valorizando as habilidades de seus discentes e 

a socialização de todos. 

Ao  se  pensar  na  avaliação  da  aprendizagem  em  um  projeto  educativo 

Hoffmann (2003)7 assim se expressa:

O ato de  avaliar  se faz presente em todos os  momentos  da vida 
humana [...] ele também está presente em todos momentos vividos 
em  sala  de  aula.  [...]  A  avaliação  efetiva  vai  ocorrer  durante  o 
processo, nas relações dinâmicas de sala de aula, que orientam as 
tomadas  de  decisões  frequentes,  relacionadas  ao  tratamento  do 
conteúdo  e  à  melhor  forma  de  compreensão  e  produção  do 
conhecimento  pelo  aluno.  [...]  É  nas  relações  cotidianas  entre 
professor e aluno que vai se dar a aprendizagem.

 Os  resultados  permitem  afirmar  que  o  estímulo  e  a  valorização  das 

potencialidades desses sujeitos possibilitam elementos necessários para que se possa 

7 HOFFMANN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. 20. ed. Porto Alegre: Mediação, 2003.
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construir uma representação de mundo e sejam capazes de transformá-los, tornando-

se adultos participativos, conscientes, críticos e autônomos.
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RESUMO

A sustentabilidade é um assunto que vem sendo discutido frequentemente nas escolas, 
empresas e meios sociais. Atualmente falar de meio ambiente e os principais impactos 
oriundos da ação humana tem sido algo mais acessível à população, independente de 
seu nível  de escolaridade e classe social.  É justamente nesse contexto que aparece 
conceitos importantes,  como é o caso da sustentabilidade e da Educação Ambiental, 
educação esta que vem sendo introduzida na sociedade como fundamental ferramenta 
de  transformação.  Este  trabalho  é  fruto  da  conclusão  do  Estágio  Supervisionado  II, 
disciplina que compõe a Matriz Curricular do Curso de Pedagogia da Universidade do 
Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  –  UERN,  que  correu  no  período  de  no  dia  12  de 
Setembro de 2016 e se estendeu até dia 20 de Outubro do mesmo ano, estando dividido 
em três partes: observação, regência e projeto de intervenção. Tem por objetivo realizar 
uma análise sobre a visão dos alunos da EJA sobre o tema sustentabilidade no cotidiano, 
a partir  das observações e regências no desenvolvimento do Estágio Supervisionado. 
Para tanto, utilizamos como procedimentos metodológicos levantamentos bibliográficos, 
as observações em turma de EJA e as regências do Estágio Supervisionado. Concluímos 
ao falar de EJA também abordamos a inclusão social  de pessoas que tiveram a sua 
escolar interrompidas por inúmeros fatores, e que em primeiro contato para os alunos, a 
Educação Ambiental se resumia apenas ao lixo domiciliar, e que no decorrer das aulas 
eles perceberam que o mundo a nossa volta é instrumento da Educação Ambiental.  

PALAVRAS-CHAVE:  ESTÁGIO  SUPERVISIONADO.  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL. 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. INCLUSÃO SOCIAL. 

1

2
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1. INTRODUÇÃO

A  sociedade  contemporânea  enfrenta  diversos  problemas  envolvendo  aspectos 

socioeconômicos, os quais são marcados por temporalidades na história da humanidade. 

Alguns  acontecimentos  desencadearam  sérios  impactos  sociais,  bem  como  problemas 

ambientais, os quais acabaram por serem mais exaltados nas últimas quatro décadas. 
Com todo o surgimento e discussões relacionadas as questões envolvendo o meio 

ambiente e associado a essa temática o ser humano, enquanto agente transformador do 

meio, é que acontece por parte dos poderes constituídos a iniciativa de realizar discussões 

mais  amplas  a  nível  mundial  relacionadas  aos  problemas  de  ordem  mundial,  e  nesse 

contexto  surgiram alguns  conceitos  importantes  que  permeiam tais  debates    nos  dias 

atuais. 
Atualmente  falar  de  meio  ambiente  e  os  principais  impactos  oriundos  da  ação 

humana  tem  sido  algo  mais  acessível  à  população,  independente  de  seu  nível  de 

escolaridade  e  classe  social.  Uma  vez  que  os  discursos  relacionados  a  abordagem 

ambiental  vêm sendo disseminada de diversas formas e variadas escalas.  É justamente 

nesse contexto que aparece conceitos importantes, como é o caso da sustentabilidade e da 

Educação  Ambiental,  educação  esta  que  vem  sendo  introduzida  na  sociedade  como 

fundamental ferramenta de transformação.
A sustentabilidade  é  um  assunto  que  vem  sendo  discutido  frequentemente  nas 

escolas, empresas e meios sociais. A ação do homem vem ao longo do tempo devastando 

as riquezas naturais e gerando uma decadência em nossa qualidade de vida. Atualmente os 

dias estão mais quentes, os alimentos mais caros, o ar mais poluído, mais pessoas em 

hospitais enfermas, e tudo isso é fruto da atuação desenfreada do homem na natureza. 
Quando falamos em Educação Ambiental e Sustentabilidade logo surgem diversos 

temas e preocupações relacionadas à proteção e conservação do meio natural. Desta forma 

alguns com maiores frequências nos debates ambientais,  como é o caso da produção e 

tratamento  dos  resíduos  sólidos  urbanos.  Discute-se  também  sobre  queimadas,  sobre 

tratamento  de  água  e  esgoto,  reflorestamento,  animais  silvestres,  matas  ciliares,  entre 

tantos outros.
Portanto o presente trabalho originou-se a partir das ações desenvolvidas no Estágio 

Supervisionado II, onde sentiu-se a necessidade de iniciar discussões relacionadas ao tema 

“Resíduos  Sólidos”  por  conter  muito  lixo  espalhado  por  toda  cidade  de  Mossoró  e  nos 

arredores da escola. 
O Centro de Educação de Jovens e Adultos Professor Alfredo Simonetti – CEJA é 

uma escola que atende a jovens e adultos que por motivos diversos não concluíram sua 

trajetória  escolar  em  tempo  período  normal  e  que  estão  com  pendências  para  a  sua 

certificação no Ensino Regular. A escola está localizada no município de Mossoró – RN. O 
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estágio supervisionado começou no dia 12 de Setembro de 2016 e se estendeu até dia 20 

de Outubro do mesmo ano, estando dividido em três partes: observação, regência e projeto 

de intervenção. O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise sobre a visão dos 

alunos  da  EJA sobre  o  tema sustentabilidade  no  cotidiano,  a  partir  das  observações  e 

regências no desenvolvimento do Estágio Supervisionado.
Ao ler o Projeto Político Pedagógico da escola – PPP percebe-se que o perfil dos 

integrantes do corpo docente da escola é um perfil bem singular, já que exigi do professor 

uma  prática  atrativa  que  venha  a  dialogar  os  temas  da  realidade  dos  alunos  com  as 

disciplinas e as relações culturais dos mesmos. O alunado, por sua vez, está em busca da 

conclusão  do  Ensino  Regular  e  compõem  um  quadro  mesclado  de  jovens/adultos 

desempregados  e  sem  qualificação  técnica  profissional,  e  outros  que  trabalham  e  as 

empresas exige que esses alunos concluam no mínimo Ensino Médio. 

 

2. METODOLOGIA.

O trabalho se desenvolveu primeiramente a partir de um levantamento bibliográfico nas 

aulas de Estágio Supervisionado II  disciplina que compõe a Matriz Curricular do Curso de 

Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 

Houve a observação no período entre 12 à 19 de Setembro de 2016 no Centro de 

Educação  de Jovens  e  Adultos  Professor  Alfredo Simonetti  –  CEJA,  na turma de Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Logo após teve a regência de 26 de setembro de 2016 à 18 

de outubro do mesmo ano, e o projeto de intervenção que foi aplicado no ultimo dia de 

regência. 

3. O CURRICULO FE/UERN: A PROPOSTA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EJA.

O Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 

traz em sua Matriz Curricular a disciplina de Estágio Supervisionado II3, que é ministrada no 

sexto período da graduação. De acordo com a Resolução do CONSEPE (CONSELHO DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UERN) nº 06/2015 Art. 2º, o Estágio é:  

3 Ementa da disciplina: Organização e ação didática a partir do diagnóstico dos processos educativos escolares 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O Projeto Pedagógico, o planejamento e a ação docente como 
elementos indissociáveis da prática pedagógica escolar. Materiais didático-pedagógicos e diferentes 
metodologias no ensino-aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. A avaliação mediadora no 
processo ensino-aprendizagem.
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[...]  concebido como um campo de conhecimento teórico-prático e interdisciplinar, 
que  possibilita  ao  educando  a  aproximação,  reflexão,  interação  e  atuação  no 
contexto social, ético, político, tecnológico, cultural e educacional no qual o trabalho 
docente está inserido, configurando-se, assim, como espaço de convergência dos 
conhecimentos científicos pertinentes a cada área e das experiências pedagógicas 
vivenciadas  no  decorrer  dos  Cursos,  sendo  essencial  para  a  formação  de 
competências docentes do futuro profissional licenciado (UERN, 2015).

A vista  disso,  o  Estágio  Supervisionado  leva  o  estagiário  a  ter  contato  com  a 

realidade no campo de atuação profissional. Ainda no Art. 2° a Resolução do CONSEPE, 

aponta no inciso § 3º que,

O  Estágio  Curricular  Supervisionado  Obrigatório  deve  ocorrer  tanto  através  do 
exercício direto in loco quanto pela participação do estagiário em ambientes próprios 
da área profissional, objeto de sua formação, desde que estes espaços atendam às 
condições necessárias apontadas pela legislação em vigor.

Como  o  Estágio  Curricular  deve  ser  no  ambiente  de  atuação,  o  Estágio 

Supervisionado II é desenvolvido nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e a pesquisa foi 

aplicada na modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA. O objetivo do Estágio, 

segundo o Projeto Pedagógico do Curso (UERN, 2012, p. 60) é: 

Contribuir para a formação de um profissional reflexivo, pesquisador, comprometido 
com o pensar/agir diante das problemáticas educacionais evidenciadas nos espaços 
escolares e não escolar de ação profissional do futuro Licenciado [...]. Desenvolver 
um olhar sensível e interpretativo às questões da realidade educacional escolar. 

O  Estágio  Supervisionado  se  divide  em  3  momentos:  observação,  regência  e 

intervenção. O primeiro contato com a escola foi no período de observação, que ocorreu no 

período entre 12 à 19 de Setembro de 2016, em que nos foi permitido ouvir as pessoas que 

compõem o  ambiente  educacional:  professor,  gestor  e  aluno.  Em  quem  pude  ressaltar 

características que fossem me aproximar da realidade do meu espaço de trabalho. Lima 

(2012, p. 63) ressalta:

A  observação  se  caracteriza  pelo  contato  pessoal  e  estreito  do  “estagiário 
pesquisador” com a escola, permitindo que esse chegue mais perto da realidade 
para depois, nela intervir [...] O período de observação tem como objetivo a coleta e 
a  organização  do  registro  de  dados,  utilizando  o  diário  de  campo,  entre  outros 
recursos que possibilitem o registro e a compreensão da experiência vivenciada. 

O estagiário  ao  entrar  em contato  com o ambiente  profissional,  deve percebe-lo 

como espaço de pesquisa e construção docente. Enquanto pesquisa, anotando todos os 

detalhes  e  o  máximo que  pode  ser  absorvido  do ambiente  para  que depois  possa ser 

concretizado como dados da pesquisa. Já como construção docente, deve ser percebido 

como espaço de práxis e aperfeiçoamento dos conhecimentos e da ação docente em si.
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A regência ocorreu no período de 26 de setembro de 2016 à 18 de outubro do 

mesmo ano.  Segundo  Lima (2012,  p.  124):  “Conhecer  a  profissão  e  seus  profissionais 

aproxima o estagiário do magistério, levando-os a perceber as possibilidades do trabalho 

desenvolvido pelos professores na realidade do cotidiano escolar”. A luz disso, a regência é 

o momento que vai nos ajudar a decidir se esse é mesmo o caminho que queremos seguir. 

Assim traz uma importantíssima fala, Lima e Costa (2014, p. 49) quando diz que:

A narrativa  dos  professores  nos  aproxima  desses  profissionais,  levando-nos  a 
compreender a rotina e a realidade da escola e, ao mesmo tempo, ao levantamento 
de questões alusivas o fazer docente, suas aprendizagens, limites e possibilidades 
no complexo mundo da educação na sociedade atual.

Esse contato com o funcionamento da escola nos possibilita perceber a essência do 

ser professor. Entender suas reais dificuldades e suas vitórias diárias dentro de uma sala de 

aula. Cada aprendizagem de um aluno, é motivo de orgulho que aquele profissional sente 

por ter conseguido fazer seu papel como educador e transformador de vidas.

3.1. SUSTENTABILIDADE: UM BREVE HISTÓRICO. 

Uma definição para “desenvolvimento sustentável” ou “sustentabilidade” foi descrita 

por Satterthwaite, 2004, apoud Barbosa (2008, p. 04) como:

A resposta  às  necessidades  humanas  nas  cidades  com  o  mínimo  ou  nenhuma 
transferência  dos  custos  da produção,  consumo ou lixo para  outras  pessoas  ou 
ecossistemas, hoje e no futuro 

É  de  amplo  conhecimento  que  um  marco  histórico  que  desencadeou  sérios 

problemas ambientais  foi  a  Revolução  Industrial  no  final  do  Séc.  XVIII.  O  século  XX é 

marcado por várias discussões no âmbito dos impactos relacionados ao meio ambiente, 

acontecendo  em diversas  partes  do  mundo.  Ressalta-se  portanto,  que  esses  encontros 

entre  diversos  países  proporcionou  uma  maior  discussão  em  relação  aos  problemas 

ambientais,  principalmente  as  ações  que  vem  sendo  desenvolvidas  pelo  ser  humano 

enquanto ser social.

Desta forma apresenta-se os principais eventos que abordaram temas relacionados 

a sustentabilidade.  Tais como: a publicação do Relatório do clube de Roma em 1972, o 

Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento 1975 que definiu propriedades para o controle 

de  poluição  industrial,  em 1980  surgiu  a  noção  de  Ecologia,  em 1983  a  UNU criou  a 

Comissão  Mundial  sobre  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento,  em  1991  a  Câmara  de 

Comércio Internacional (CCI) aprovou as “Diretrizes Ambientais para a Industria Mundial”, 

em 1992 realizou-se no Rio de Janeiro a ECO-92 (Conferencias das Nações Unidas para o 
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Meio Ambiente e o Desenvolvimento),  em 2002  aconteceu a Rio + Dez em Johanesburgo, 

e em 2009 que aconteceu em Copenhagen a  15° Conferencia de Clima (COP 15)  das 

Nações Unidas.

Visto  que,  ao se  trabalhar  a  sustentabilidade  viabiliza  o  custo  de  vida  no  nosso 

cotidiano sem deixar transformações permanentes no meio ambiento. Dando qualidade de 

vida aos seres nele existente. 

4. RELATANDO O CAMINHO PERCORRIDO NA PESQUISA.

 Geralmente o Estágio nos Anos Inicias é desenvolvido com crianças que estejam 

estudando  até  o  quinto  ano  do  Ensino  Fundamental,  porém,  o  mesmo desenvolveu-se 

Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Mesmo sabendo que eu estava cursando o sexto período da graduação e não me 

sentia preparada para trabalhar com a EJA, acabei indo por obrigação e medo de perder a 

disciplina e acabar atrasando a conclusão do curso. Quando soube que eu ai para a EJA 

fiquei muito triste e o sentimento de desespero foi tomando conta do meu ser, visto que 

conclui mais da metade da graduação e não tinha concluido nenhuma disciplina sobre a 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

As professoras viram que fiquei com muito medo de encarar o desafio na EJA, e 

pediram a aluna do Mestrado da UERN para me dar uma ajuda, pois a Maria Cleoneide 

Soares pesquisa sobre a EJA. E de fato, ela me ajudou bastante nos planejamentos e na 

organização dos procedimentos  didáticos,  orientando sempre que eu levasse motivação 

para os alunos, de forma a retomar a aula no dia seguinte.

O Currículo  do Curso  de Pedagogia  poderia  ser  repensado,  pois  numa situação 

dessa o  Estágio  é visto pelos  alunos quase como uma tortura  psicológica.  Desde que, 

podemos atuar na EJA alfabetizando jovens e adultos, porém há um despreparo agravante 

por estar concluindo o curso e não ter nenhum conhecimento sobre a mesma. Mostrando 

assim uma grande lacuna na Matriz Curricular do Curso.

Durante a observação que ocorreu no período entre 12 à 19 de Setembro de 2016, 

percebemos a necessidade de uma consciência cidadã por conta da grande quantidade de 

lixo espalhados pelas ruas de Mossoró – RN. Diante da prática do descarte indevido do lixo, 

resolvi assim, fazer a ação de ensinar a ler, escrever e contar a partir da realidade ao qual 

os  educandos  se  encontram.  Trabalhando  o  desenvolvimento  sustentável  ao  criar  um 

projeto de intervenção sobre a “sustentabilidade no cotidiano dos alunos”, trabalhando com 

os alunos as diversas formas de conservação e preservação do meio ambiente. 
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Desta forma organizou-se atividades relacionadas ao dia a dia dos alunos, como: 

lavar louça, ir ao supermercado, fazer compras, descartar o lixo e etc.   Aplicando esses 

conhecimentos as áreas de alfabetização e letramento matemático. 

A ideia de trabalhar com a sustentabilidade surgiu ainda no período de observação 

quando os alunos conversavam entre si sobre o acumulo de lixo pelos arredores das suas 

moradias.  Essa  conversação  nos  chamou  a  atenção  e  sem  perceber  já  estávamos 

rabiscando um projeto que retratasse o cotidiano desses alunos.  Freire  (1996,  pág.  85) 

relata que “  como professor  devo saber que sem a curiosidade que me move,  que me 

inquieta, que me insere na busca, não apendo e nem ensino”. A partir desse momento de 

curiosidade,  começamos  a  observar  que  na  cidade  de  Mossoró  –  RN  o  lixo  é  mal 

descartado, e que a poluição e o calor aumentam gradativamente ao longo dos dias.

Após uma semana se iniciou o período de regência que ocorreu no período de 26 de 

Setembro de 2016 à 18 de Outubro do mesmo ano, e foi o momento que comecei de fato a 

interagir  com  os  alunos  e  pude  perceber  a  visão  deles  sobre  Educação  Ambiental  e 

Sustentabilidade.  Em  que,  os  mesmos  se  referiam  a  sustentabilidade  como  o  ato  de 

sustentar,  porém  não  interligavam  com  os 

problemas ambientais e sociais que vivenciamos. 

Foi organizado no quadro uma “tempestade 

de  ideias”  sobre  o  tema,  e  os  alunos  falaram 

coisas como: “muito lixo”, “dar vida ao que a gente 

joga fora”,  “fazer  correto”,  “diminuir  os gastos”  e 

etc.  Após concluir  todas as palavras dos alunos, 

expliquei que sustentabilidade diz respeito a ação 

de  atender  as  nossas  necessidades  sem 

prejudicar a vida futura. 

No começo os alunos mostravam bastante 

resistência a proposta que levamos, de discutir e 

refletir  sobre  o  lixo  e  os  demais  problemas 

ambientais.  Como  Freire  (1996,  pag.  47)  diz: 

“ensinar  não  é  apenas  transmitir  o  conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. E com o 

passar dos dias já estavam mais abertos a novos conhecimentos. 

De início, trabalhamos com a produção textual incentivando cada aluno a escrever 

seus pensamentos e dar forma aos mesmos. E logo um dizia; “-Ah, professora! Não vou 

fazer porque eu não consigo escrever.  Não sei nem o que colocar nesse papel.”  Vimos 

nessa frase que o maior desafio era fazer que eles acreditassem na capacidade que cada 

um tem, pois cada um traz uma história e vários ensinamentos de vida. 

Figura 1 Anexo A: atividade desenvolvida no 
terceiro dia de regência.
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As primeiras produções textuais tinham apenas entre uma e três linhas, percebemos 

que os alunos gostaram da ideia de escrever sobre o conhecimento que eles tinham diante 

do  um  tema  proposto.  Fizemos  mais  atividades  que  viessem  a  estimular  a  escrita,  a 

interpretação e a produção textual. Essas atividades eram xerografadas e continham uma 

imagem que servia de instrumento disparador  para que cada educando formulasse seu 

texto.  

Todo  dia  abordávamos  um  conteúdo 

diferente sobre a Educação Ambiental. Liamos um 

texto,  fazíamos  a  interpretação  do  texto  lido,  e 

uma produção textual. Trabalhadas em atividades 

como essa do Anexo A, que é uma atividade que 

foi  desenvolvida  no  terceiro  dia  da  regência. 

Podemos  perceber  que  a  escrita  foi  bastante 

desenvolvida e que eles estavam se sentindo mais 

à vontade para escrever. 

Em relação a correção dessas produções, 

não  achamos  coerente  rabiscar  os  textos 

desenvolvidos,  mas  sim  reescrever  em  uma  outra  folha  e  pedir  para  que  cada  aluno 

comparasse a escrita dos textos para que ele mesmo identificasse onde estava o erro e 

viesse a fazer a correção. Percebemos que dessa forma eles se mostraram mais ansiosos 

pela entrega da atividade, pois perceberam a evolução e estavam mais acreditados neles 

mesmos. 

No  ante  último  dia  da  regência  podemos  perceber  como  o  desenvolvimento  da 

escrita foi significativo. E podemos afirmar que a prática da produção textual foi aprovada 

além dos alunos pelo professor colaborador, que afirmou que ia adotar e acrescentar em 

suas aulas. 

Como  desenvolvemos  ao  longo  da  regência  assuntos  sobre  sustentabilidade, 

concluímos nosso projeto com a produção de sabão a partir do óleo de frituras. Sendo esse 

nosso projeto de intervenção que deixamos na escola. Visto que o público do CEJA é jovem 

e adultos que já assumem a responsabilidade de um lar, e sabem como produtos de limpeza 

deram um acréscimo significante e que eles sentem a diferença no orçamento mensal. 

Com  a  produção  do  sabão  a  partir  do  óleo  usado,  concretizamos  a  ideia  do 

reaproveitamento,  que  também  foi  um  conceito  bastante  discutido  durante  as  aulas 

ministradas  na  regência.  Na  intervenção,  preparamos  uma  aula  com  slides  e  vídeos 

educativos  que abordavam as consequências  o mal  descarte do óleo de cozinha.  E os 

alunos enriqueceram a aula com histórias do cotidiano que representavam tudo o que foi 

retratado no vídeo. 

Figura 2- Anexo B:  produção do ante último dia de 
regência
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Finalizamos à noite  com a produção do sabão na sala  de aula,  e uma roda de 

conversa sobre todos os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa estadia pela escola 

no período do Estágio Supervisionado. Como diz Rubem Alves (1994, p. 4): 

Ensinar  é  um  exercício  de  imortalidade.  De  alguma forma  continuamos  a  viver 
naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O 
professor, assim, não morre jamais.

Dessa forma, compreendemos que o que foi transmitido foi realmente internalizado 

em cada aluno. E o objetivo de transforma-los em uma pessoa mais consciente com o meio 

ambiente foi alcançado.

5. CONCLUSÃO

É indubitável que, ao término do Estágio Supervisionado podemos perceber em uma 

forma mais concreta o que é valorizar os conhecimentos prévios dos alunos e trabalhar com 

suas lembranças. Visto que, aprendendo ao mesmo tempo que ensinamos, pois, os alunos 

são pessoas mais experientes e que estão se permitindo retomar a vida escolar. Falar na 

EJA é falar de inclusão na escola, é permitir que barreiras sejam quebradas e que aquelas 

pessoas possam se incluir na vida profissional e social. 

A grande maioria  dos alunos estão de volta  à  escola  para  garantir  um emprego 

melhor, ou porque o patrão está exigindo que seja concluído sua vida escolar. Que para 

garantir sua vaga na empresa precisam estar frequentemente na escola e em dia com as 

notas. 

 O  professor  que  recebe  esses  alunos,  deve  ser  no  mínimo  criativo  para  que 

transforme sua sala de aula diariamente me um ambiente motivador e acolhedor para que 

os educandos não se deixem vencer pelo cansaço diário.  Ouvimos muitos pais e mães 

relatarem que por  estarem estudando os filhos sentem mais prazer em ir  à escola,  em 

cumprir com suas obrigações acadêmicas. E enquanto futuros professores ficamos muito 

felizes  em  saber  que  a  partir  do  momento  que  conquistamos  nossos  alunos  também 

conquistamos  os  filhos  desses  sujeitos,  que  assim  como os  pais  também estão  sendo 

tocados por nós, professores e educadores. 
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RESUMO

O seguinte estudo tem por objetivo demonstrar os efeitos da 
pobreza e da desigualdade social em nossa educação. De 
forma a dissociar  o conceito de pobreza aos estereótipos 
amplamente  difundidos  em  nossa  sociedade  atual. 
Apresentando assim uma visão ampla a respeito do tema 
discutido,  sem  se  deixar  influenciar  pela  forma  de 
pensamento  que  caracteriza  a  pobreza  como  estado  de 
escolha  do  sujeito.  Tomando  como  base  os  escritos  de 
grandes  pensadores,  como  Freire  (2006),  Arroyo  (2007, 
2010)  e  Foucault  (2008);  sendo  possível  criar  uma 
discussão maciça e de grande importância sobre o tema.

Palavras-chaves: Educação. Pobreza. Desigualdade. 
Conscientização. 

1 – INTRODUÇÃO

O abismo existente entre a qualidade de vida dos que ganham menos e a dos que 

concentram  as  riquezas  é  de  tal  maneira  enorme  que  é  praticamente  impossível 

quantificar em sua totalidade os efeitos dessa desigualdade sobre a população. Apenas 

uma parcela muito pequena de pessoas detém grandes partes das riquezas produzidas 

no país, enquanto que milhares de outros vivem abaixo da linha da pobreza.

Essa  diferença  de  recursos  colossal  é  responsável  por  diversos  problemas 

sociais, e também por perpetuar diversos preconceitos e estereótipos acerca da pobreza. 

Por  diversas  vezes  falta-se  o  acesso  aos  recursos  mais  básicos  (saúde,  educação, 

moradia etc.)  e não se é possível  buscar formas de se aperfeiçoar e se adequar  ao 

mercado.
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A desigualdade de renda e riqueza provoca ou torna mais grave uma série de 

fenômenos negativos, como o baixo nível de confiança recíproca entre seus membros; 

aumento  de  patologias  psiquiátricas  e  de  adição  (dependência  de  drogas  etc.); 

diminuição  das  expectativas  de  vida  e  aumento  da  mortalidade  infantil;  péssimos 

resultados escolares entre as crianças; aumento dos casos de gravidez entre menores; 

aumento  dos  homicídios;  aumento  da  população  carcerária;  e  forte  diminuição  da 

mobilidade social.

Apenas ter o acesso ao sistema de ensino não fornece nenhum tipo de garantia 

de aprendizagem, muitas vezes o ambiente escolar não é capaz de oferecer os recursos 

necessários à uma real capacitação do aluno. Mas também não se pode atribuir toda a 

responsabilidade  sobre a formação do cidadão apenas as instituições de ensino,  um 

ambiente doméstico desfavorável é capaz de criar grandes obstáculos ao aluno.

O  problema  maior  reside  na  forma  como  essas  instituições  tratam  esses 

problemas advindos do ambiente doméstico, muitas vezes a culpabilidade recai sobre os 

alunos,  que  passam a  ser  tratados  como  únicos  responsáveis  por  seu  desempenho 

acadêmico.  Não  compreendendo  a  realidade  de  vida  do  sujeito  como um  todo,  tais 

instituições são responsáveis por umas das primeiras violências contra os mais pobres.

Infelizmente é ainda comum a existência de grandes abismos entre as grades 

curriculares  de  escolas  públicas  e  grades  de  escolas  particulares,  enquanto  que  as 

instituições privadas buscam a educação como um todo, com foco no desenvolvimento 

cidadão  do  aluno;  as  escolas  públicas  ainda  se  prendem  a  um  método  de  ensino 

utilitarista  que  tende  a  transformar  o  aluno  em  uma  ferramenta  capaz  de  realizar 

determinado serviço.

Esse  modelo  de  educação  tecnicista  (que  visa  somente  o  "fazer")  resulta  na 

criação de diversos cidadãos incapazes de exercer  sua cidadania  e sem consciência 

política. E isso cria um eterno ciclo vicioso, onde o sujeito não é capaz de reagir, restando 

somente ficar exposto a um estilo de vida diferente.

A  única  solução  possível  para  esse  grande  problema,  que  é  a  enorme 

desigualdade  social,  é  o  investimento  em  educação.  Não  simplesmente  melhorar  a 

estrutura física, mas alterar totalmente o sistema educacional e acabar com os diversos 

paradigmas acerca da pobreza.

A escola não pode mais ser apenas um local para passagem de conteúdo, mas 

sim um local onde o aluno se sinta seguro para se desenvolver e que tenha o incentivo 

necessário para o aprimoramento de suas habilidades e a sua formação como cidadão 

político e de pensamento independente.
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2 - VISÃO ESTEREOTIPADA E CARACTERIZAÇÃO DA POBREZA

Ainda  hoje  as crianças continuam tendo acesso apenas a uma única história, 

exemplo disso é a colonização do Brasil, que é a história vista pela ótica do colonizador 

europeu, e não pela ótica do índio e do negro, nos livros de história se fala muito pouco 

do índio e do negro,  e quando se fala é de forma degradante,  o índio é visto como 

preguiçoso e que se contentava com qualquer  coisa,  como espelhos,  fotos,  e outros 

objetos que chamavam a atenção. Já o negro como seres passivos, incapazes de reagir, 

geralmente estão sempre sujos e famintos.

Percebe-se que a reprodução de uma análise estereotipada continua a acontecer, 

um exemplo disso é o tratamento dado a determinados sujeitos por serem de regiões 

consideradas pobres em nosso país. 

Porém muitas ações estão sendo implantadas para erradicar esse preconceito, 

cada vez mais escolas estão se adaptando a um estilo inclusivo de educação que mostra 

as semelhanças e também celebra as diferenças como forma de enriquecimento cultural. 

Apesar  do  currículo  ainda  não  contemplar  totalmente  essa  questão  da 

diversidade,  esse  está  sempre  em  desenvolvimento  e  mutação  para  atender  as 

necessidades de uma educação inclusiva. Como alternativa às deficiências provenientes 

do currículo, os educadores incentivam diversas ações de inclusão, tais como: seminários 

temáticos, sarais de literatura diversificada, palestras, projeções e outras atividades que 

busquem a integração e conhecimento para os mais variados grupos sociais.

3 - MECANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DOUTRINAÇÃO RELIGIOSA COMO FORMA 

DE CONTROLE

Mesmo  com  todos  os  avanços  que  ocorreram  nos  séculos  XX  e  XXI,  ainda 

permanecem  tendências  educacionais  enraizadas  de  concepções  mecanicistas. 

Avaliando o cenário físico e estrutural  que compõem suas edificações,  a educação é 

impregnada  de  tradições  podendo  dizer  que  desde  a  época  renascentista.  Um  dos 

grandes estudiosos das últimas décadas, Foucault enfatiza a necessidade de regulação 

do indivíduo,  uma maneira  de controle,  isso podemos constatar  claramente  nos dias 

atuais.
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Desenvolvimento rápido, no decorrer da época clássica, das disciplinas diversas 
– escolas,  colégios,  casernas,  ateliês;  aparecimento,  também, no terreno das 
práticas  políticas  e  observações  econômicas,  dos  problemas  de  natalidade, 
longevidade,  saúde  pública,  habitação  e  migração;  explosão dos  corpos  e  o 
controle  das  populações.  Abre-se,  assim,  a  era  de  um  biopoder.  As  duas 
direções  em  que  se  desenvolve  ainda  aparecem  nitidamente  separadas,  no 
século XVIII. Do lado da disciplina as instituições como o Exército ou a escola; as 
reflexões  sobre  a  tática,  a  aprendizagem,  a  educação  e  sobre  a  ordem  da 
sociedade; (...). Do lado das regulações de população a demografia, a estimativa 
da  relação  entre  recursos  e  habitantes,  a  tabulação  das  riquezas  e  de  sua 
circulação, das vidas com sua duração provável (FOUCAULT, 2008a, p. 131).

Pode-se relatar a importância para que todos envolvidos no processo educacional 

possam ser colaboradores de um saber onde não haja atos de emoldurar e de doutrinar 

cada  conhecimento,  mas  que  respeite  a  individualidade  do  sujeito  e  que  busquem 

quebrar barreira impostas por tabus inseridos no meio de formação do educando como 

também  do  educador.  Existem  maneiras  de  se  conhecer  novas  técnicas  e  métodos 

inseridos na modernidade, que busquem em cada um destes os pontos positivos para 

que juntos possam fortalecer o conhecimento que em muitas das vezes possam não ser 

um “saber  formal”  mais  que possuem grandes valias  para  gerações  da atualidade  e 

futuras.

Tem-se um currículo que incentiva a diversidade cultural e a inclusão, mas que na 

prática não acontece. A escola continua agindo de forma vertical, onde as ordens vêm de 

cima  para  baixo  e  tem  que  ser  obedecidas,  elas  têm  que  apresentar  determinados 

resultados para poder receber algum incentivo ou mesmo uma nota e os alunos por sua 

vez quando não atingem o resultado esperado é considerado como incapaz.

Dentro do contexto mundial, podemos observar até mesmo nos grandes centros 

Europeus, a tentativa de doutrinar culturas. A exemplo, cito a proibição do uso da burca 

dentro das escolas, determinada em Lei pela França. Ora devemos usar a criticidade 

para questionar o que uma vestimenta irá interferir na aprendizagem de um aluno? Sendo 

assim,  observa-se  neste  exemplo,  um  total  desrespeito  a  culturas  que  não  sejam 

predominantes em determinadas regiões.

No tocante ao Brasil, observar a garantia de uma educação laica registrada em 

ordenamentos legais,  mas que na prática continua não laica,  dando continuidade aos 

métodos jesuítas.

4 - A MATRIZ CURRICULAR E SUA IMPORTÂNCIA EDUCACIONAL

Grandes reformas deverão ser feitas para o ambiente escolar se emancipatório, 

partindo da criação de políticas públicas preocupadas realmente com o educando, não 

sendo uma forma politiqueira de angariar votos. Sendo a escola o principal caminho para 
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os sujeitos excluídos e marginalizados por uma sociedade capitalista e valorizadora do 

"ter” e não do "saber”. É necessária a quebra de tabus com os que "ser pobre, é possuir 

menos conhecimento,  ser menos capaz dos que os mais abastados”.  Os educadores 

devem ser os principais  incentivadores dos alunos como também orientadores destes 

com o meio familiar.

Antecedendo a Revolução Industrial, era normal, os educandos viverem perto de 

suas famílias, onde estas transmitiam seus conhecimentos e práticas artesanais aos mais 

novos, além disso, os familiares repassavam todas as suas experiências de vida, como 

religião,  valores  morais  e  características  culturais  de  determinados  grupos.  Com  o 

desenvolvimento industrial, foi necessário haver uma reorganização de conhecimentos, e 

que  estes  fossem  repassados  com  intuito  de  suprir  a  necessidade  do  mercado, 

passando-se a valorização de ensinamentos formalizados, relacionando o currículo com 

as teorias pedagógicas.

Para Goodson (2013, p. 36), houve um período de grande conflito referente ao 

conteúdo do currículo que deveria ser implantado e o que deveria ser excluído.

No  cenário  atual  os  educadores  se  deparam  com  teorias  que  tendem  a  um 

currículo  com  ênfase  voltado  ao  social,  envolvendo  aspectos  político,  econômico  e 

principalmente cultural, mas que na prática algumas dessas questões são deixadas de 

lado, ocorrendo o desprezo da cultura de cada aluno e o contexto social ao qual está 

inserido, seja por falta de conhecimento ou por omissão práticas que envolvam toda uma 

gama dos mais variados sujeitos do meio educacional.

O currículo  que é  oferecido  nas nossas escolas  públicas  é  muito  básico,  é o 

mínimo possível, como diz Arroyo “é só o feijão com arroz e pronto, não tem nada a 

mais”, poucos conseguem mudar a sua realidade, pois não tem incentivo nenhum, seja 

da família, da sociedade e nem da escola que ao invés de tentar mudar essa realidade, 

acaba reproduzindo essa desigualdade onde só alguns vão ter êxito.

Para  Moreira  e  Candau  (2003),  existe  um  daltonismo  cultural  por  parte  dos 

educadores, pois estes têm uma forma de ver os alunos iguais e padronizados, deixando 

de  desenvolver  atividades  diferenciadas  e  entender  o  sujeito  dentro  da  sua 

individualidade e sempre no ensejo da valorização das diversidades culturais.

Não se permite a dúvida em torno do direito, de um lado, que os meninos e as 
meninas do povo têm de saber a mesma matemática, a mesma física, a mesma 
biologia que os meninos e as meninas das “zonas felizes” da cidade aprendem 
mas, de outro, jamais aceita que o ensino de não importa qual conteúdo possa 
dar-se alheado da análise crítica de como funciona a sociedade. (Freire, 1996, p. 
44). 
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O currículo é vertical, também é muito rígido, não vê as peculiaridades de cada 

região. Trazem conteúdos que não fazem sentido algum para os alunos, coisa que eles 

nunca iram usar na vida prática, no seu dia a dia, desvaloriza o que a comunidade tem 

para ensinar e também o que as crianças trazem de conhecimento.

As programações curriculares da atual educação não contemplam o estudo para 

conhecimento e entendimento da pobreza e os educadores não tentam implementar tal 

assunto, pois este é tratado como um tabu em muitas das vezes inquestionáveis. Existe a 

necessidade da divulgação da temática “pobreza”,  discutindo seu surgimento, causas, 

consequências e fatores que a perpetuam. Devemos ter em mente que não por questão 

de azar que um sujeito é incluído na linha de pobreza, deve haver o entendimento dos 

fatores que os levaram e os que mantêm. Existe a necessidade de saber que as causas 

da pobreza podem ser de ordem da produção social, econômica, política e cultural, sendo 

estas diretamente responsáveis  pelo enquadramento do indivíduo nesta condição.  Há 

necessidade da abordagem e reaproximação de conteúdos de diversas disciplinas no dia 

a  dia  dos  ensinamentos  em  nossas  escolas,  onde  facilitará  o  entendimento  deste 

contexto tanto por parte dos educandos como pelos educadores.

Por isso que,  sem dúvida,  práticas pedagógicas e rotinas educacionais  devem 

estar  plenamente  orientadas  para  relações  sociais  igualitárias,  as  quais  requerem  o 

reconhecimento e a valorização da contribuição de mulheres e homens pobres, negros, 

indígenas,  quilombolas,  camponeses  e  seus  descendentes  para  a  formação  social 

brasileira.

Portanto  é  importante  o  abandono  de  práticas  que  tendem  a  manutenção  e 

reconstrução da cultura da pobreza como também aqueles entendimentos que aceitam 

de  forma  passivamente  esta  condição.  Necessariamente  há  de  ser  reconhecer  a 

problemática da pobreza e quanto ela interfere no nosso sistema de aprendizagem, só 

assim  encontraremos  caminhos  para  minimização  das  diferenças  entre  as  classes 

sociais,  quebrando  a  hegemonia  do conhecimento  e  dando  possibilidades  igualitárias 

entre os diversos sujeitos inseridos neste contexto.

5 - POBREZA E CURRÍCULO NOS ESPAÇOS PRECARIZADOS

Muitas vezes a pobreza é tida como um estado de escolha, uma situação onde o 

sujeito se coloca nessa precariedade de recursos por não ser de todo “esforçado” ou não 

ter a “inteligência” necessária. Acusam o sujeito vulnerável de ser responsável por seu 

estado de pobreza extrema, muitas vezes usando de justificativas esdrúxulas e termos 
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pejorativos: “é pobre porque não trabalha”, “não faz nada, só sabe fazer filho”; são frases 

comuns e ditam um estereótipo preconceituoso e perigoso em relação à pobreza.

E tais estereótipos geram um ciclo infinito de pobreza, onde o sujeito sempre se 

acha incapaz de sair desse meio e buscar uma situação de vida melhor. E assim o ciclo 

se forma, através de gerações de pessoas que cresceram ouvindo discursos de ódio e 

expectativas derrotistas, sem ter meios de alimentar seus sonhos e nem possibilidades 

de almejar a grandes feitos.

A pessoa que teve seu desenvolvimento em um ambiente hostil e que tratava o 

estudo como algo secundário e sem real valor tende a espelhar essas ideias e difundi-la 

ainda  mais  para  as  próximas  gerações.  Por  isso  temos  que  destruir  essa  ideia 

ultrapassada e carregada de preconceito, parar de culpar as vítimas pelos atos feitos por 

uma sociedade capitalista hostil.

O currículo escolar deve ser capaz de atender a sociedade como um todo, sem 

priorizar  determinados setores em detrimento de outros.  Porém,  durante muitos anos 

essa ferramenta atendia somente a classes mais abastadas, sem enxergar a realidade de 

milhares  de  crianças  que  se  encontravam  em estado  de  extrema  pobreza  e  tinham 

necessidades especiais no que rege ao aprendizado.

As  escolas  não  são  um  espaço  tranquilo  onde  verdades  verdadeiras  são 
repassadas, mas questionadas. Questões que vêm da dinâmica social e cultural, 
das  ciências,  da  política,  dos  movimentos  sociais,  do  movimento  docente  e 
também dos educadores e dos educandos, das formas tão precarizadas de viver 
a  infância,  adolescência,  a  juventude  ou  a  vida  adulta.  Interrogações  que 
penetram  no  interior  das  grades  curriculares  e  as  desestabilizam  em  suas 
certezas (Arroyo, 2007, p. 51).

Um  grande  desafio  do  currículo  moderno  é  fazer  esse  balanceamento  que 

encontrem formas de levar o aprendizado a todas as crianças, independentemente de 

sua condição financeira e etnia. 

Tal  currículo  deve  abranger  a  situação  e  encontrar  formas  de  desenvolver  e 

propiciar o acesso a diversos temas educacionais a toda a população, criando assim um 

ambiente favorável à aprendizagem em grupo.

Junto com necessidade de um currículo mais abrangente, surge também a da 

quebra de barreiras e estereótipos em relação ao estudo. O estudo ainda é relacionado a 

uma falta de ocupação, uma atividade a ser desenvolvida por pessoas que não tem o que 

fazer. Quando perguntados de sua ocupação, muitos estudantes respondem de forma 

parecida: “não faço nada, só estudo”. O que seria esse nada? O estudo não se enquadra 

em um sistema ocupacional por quais motivos? São esses os estigmas que devem ser 

abolidos da vida acadêmica, o estudo não pode ser tratado como algo de segundo plano. 
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O desenvolvimento acadêmico é essencial para o desenvolvimento do sujeito como um 

todo, e através dele é que o mesmo poderá sair dessa situação de vulnerabilidade. 

5 - CONSIDERAÇÕES

Com  o  trabalho  desenvolvido,  percebe-se  a  necessidade  de  modificação  e 

transformação curricular vigente tanto na educação básica como também na educação 

superior, deixando para segundo plano as adaptações, passando a agir eficazmente de 

forma significativa para uma transformação real do ser humano, devendo assim, sermos 

fiscalizadores  diuturnamente  na  busca  da  aniquilação  das  mais  variadas  formas  de 

injustiça,  tratamentos desumanos,  contribuidores da desigualdade social  do país e do 

mundo.

Somente através do desenvolvimento educacional é que o sujeito será capaz de si 

reconhecer  como parte  ativa  de nossa sociedade,  sem ser  vitimado  por  setores que 

buscam explorar os mais frágeis. Isso serve como forma de quebrar o círculo vicioso da 

pobreza e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Para  um  melhor  entendimento,  como  práticas  contraditórias,  percebe-se  um 

sistema arcaico de avaliação, pois existe a necessidade de acabar com o estigma de um 

instrumento de autoridade e punição. A avaliação deve ser entendida como uma forma de 

promover  transformação  e  inclusão,  levando  em  conta  a  diversidade  dos  sujeitos 

existentes  nos  meios  educacionais,  sua  regionalização,  suas  condições  políticas 

econômicas e sociais como também ao meio que os alunos estão inseridos, sendo assim 

uma  fonte  de  estímulo  para  cada  um  na  sua  individualidade,  valorização  do  saber, 

propiciando  diversas  alternativas  que  passe  da  interdisciplinaridade  até  à 

multidisciplinaridade para que o processo avaliativo evidenciem áreas relacionadas ao 

interesse  de  cada  educando,  com  isso  sendo  uma  ferramenta  somatória  e  não 

excludente para busca do conhecimento. O educador precisar buscar novas ferramentas 

inclusive com apoio de novas tecnologias, este deve ser dinâmico e criativo, deixando de 

lado os velhos padrões avaliativos de quantificação da escala de aprendizagem.
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ESPERANÇA, EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOB A ÓTICA DE PAULO FREIRE: Do 

Casulo à Borboleta.
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Luzia Sousa Costa. luziapoty@yahoo.com.br

Resumo:  A inclusão das pessoas com deficiência na educação é um direito fundamental 
para a sua formação plena, previsto na Lei n. 13.146/15, uma vez que todos são iguais em 
direitos, deveres, limites e possibilidades. Desta forma, este artigo objetiva refletir sobre a 
inclusão das pessoas com deficiência e seu direito à educação, através da prática educativa 
pautada na esperança motora da emancipação. Como metodologia, realizamos revisão de 
literatura em autores que, assim como Paulo Freire, descrevem sobre a educação como 
estratégia  de  inclusão  e  emancipação.  Particularmente,  voltamos  nossas  análises  às 
pessoas com deficiência, pois estas sofrem com mais intensidade as opressões e limitações 
de acesso, postas na sociedade competitiva que coloca os interesses pessoais acima da 
ética humana. Este fato se apresenta através das barreiras de acesso e, potencialmente, 
nas  atitudinais.  Nesta seara,  entendemos,  portanto,  que a  prática educativa  pautada na 
esperança nos aparece como a possibilidade da transformação coletiva, pois, caracteriza-se 
como  inclusiva.  Isto  por  que  conforme  Paulo  Freire,  o  ato  de  ensinar  ético  respeita  a 
diversidade, combate as injustiças e promove a emancipação das pessoas com deficiência, 
em suas potencialidades de ser  mais  a partir  de si  e  dos outros,  promovendo assim a 
autonomia  das  pessoas  com  deficiência.  Palavras  –  Chave:  Emancipação;  Educação; 
Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146), instituída em 

15 de julho de 2015, a educação constitui, entre outros, o direito da pessoa com deficiência, 

assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo 

de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 

habilidades  físicas,  sensoriais,  intelectuais  e  sociais,  segundo  suas  características, 

interesses e Necessidades de aprendizagem. Assim sendo é dever do Estado, da família, da 

comunidade  escolar  e  da  sociedade;  assegurar  educação  de  qualidade  à  pessoa  com 

deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Entendemos, pois,  o princípio da inclusão como fundamental para a formação de 

pessoas plenas e a garantia de que legalmente todos são iguais em direito, independente 

das diferenças de raça, credo, religião, sexo, e classe. E nesta nossa análise, incluímos 
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também à pessoa com deficiência, cujo direito é garantido por lei. Se comparada a todas as 

pessoas que não têm as mesmas oportunidades pela sua condição psicossomática. 

A temática  da  inclusão,  por  outro  lado,  remete  a  uma  impressão  de  exclusão 

existente.  Para  Dellani  e  Moraes  (2012),  incluir  alunos  com  déficits  de  toda  ordem, 

permanentes ou temporários, mais graves ou menos severos no ensino regular nada mais é 

do que garantir o direito de todos à educação – e assim consta na Constituição. 

Na  mesma proporção,  para  o  professor  Sérgio  Cortela  (entrevista  publicada  em 

2014) é viável utilizar e entender a esperança como um verbo. Uma ação. Esperançar ao 

invés de esperar.  Pois  este  remete  a  ideia  de  estase  permanente  e  aceitação de  uma 

realidade opressora, como alertava Freire (2015). Este  autor resgata os temas elucidados 

em pedagogia do oprimido, repensando os escritos e os aplicando numa prática educativa 

crítica e reflexiva para emancipação coletiva.  E que não se limite na conformação de que 

nunca haverá uma mudança que viabilize as utopias ou sonhos de quem espera.  Crer, 

preparar-se, e atuar em prol do inédito viável comentado por Freire em sua obra Pedagogia 

da Esperança. 

Fannon (1961) entende o desvelamento da realidade atrelado à superação. Sem a 

qual,  é em vão o senso crítico e reflexivo.  O mesmo também defendia ser fundamental 

preservar as identidades diversas pelo risco de combate e supressão de grupos pequenos 

em prol dos verdadeiros opressores.

A esperança move o sonho e engajamento na luta, para mudar a realidade! O sonho 

pela humanização passa pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, 

política,  social,  ideológica  que  nos  condena  a  desumanização.  O  sonho  é  assim  uma 

exigência ou uma condição que se vem fazendo permanente na história que fazemos e que 

nos faz e re-faz. 
Educadores  e  educadoras,  pois,  são  essenciais  na  prática  dialógica  e  dialética, 

superando  a  historicidade  da  opressão/desumanização.  Não  subestimando  saberes 

experienciados, tampouco limitando a fé na capacidade de superação das pessoas com 

deficiência.  Lembramos aqui do exemplo de Maria da Penha,  vítima de uma deficiência 

física provocada pela violência doméstica que não limitou seu pioneirismo em lutar pela sua 

proteção e de outras mulheres acometidas com suas mesmas condições de violência, entre 

outras  vulnerabilidades.  Frequentemente  observamos  trabalhadores  competentes  cuja 

deficiência  não  impede  a  desenvoltura  na  superação  de  sua  deficiência  específica  por 

outras habilidades compensatórias.

O  que  não  podemos,  como  seres  imaginativos  e  curiosos,  é  parar  de 
aprender  e  de  buscar,  de  pesquisar  a  razão  de  ser  das  coisas.  Não 
podemos existir sem nos interrogar, sobre o amanhã, sobre o que virá, a 
favor  de que,  contra  que,  a  favor  de quem,  contra  quem virá;  sem nos 
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interrogar em torno de como fazer concreto o inédito viável; demandando de 
nós a luta por ele (FREIRE, 2015, p.50).

Partindo  destas  colocações,  enfocamos,  neste  trabalho  de  análise  bibliográfica, 

reflexões sobre a ação educativa dinâmica, galgada no verbo esperançar como estratégia 

de  combate  a  opressão  e  superação  da  realidade  opressora,  que  tenta  limitar  a 

desenvoltura e emancipação das pessoas com deficiência. Para isto, articulamos nossas 

compreensões  e  reflexões  à  análise  de  algumas  referências  de  Paulo  Freire  e  outros 

autores que defendam e tratem de temas referentes a diversidade, inclusão, e a prática 

educativa  como  provedora  de  ações  que  superem  a  justaposição  de  grupos/culturas 

dominantes existente nas sociedades opressoras, uma vez que estas barreiras atitudinais 

inviabilizam a emancipação das pessoas com deficiência em se falando de seu acesso à 

educação para a superação. 

2. DESENVOLVIMENTO

2.1Nas esquinas das ruas. No corpo de cada um. Em cada um de 

nós. 

Na sociedade de um modo geral, há seres com deficiência e seres que não possuem 

deficiências. Ambos convivem em um mundo de diferentes etnias, religião, ideologia, cultura. 

Não se podem disser que em meio a tantas diferenças se relacionam pacificamente, si de 

fato respeitam o outro ou apenas si toleram. É certo, que o preconceito, a empatia acontece 

frequentemente.  Quantas  vezes  despreza-se  o  diferente  somente  com  um  olhar  de 

desconfiança, julgasse pela deficiência que possuem, pela religião que prega, pela roupa 

que usa, sem falar pela cor da sua pele ou pela identidade de gênero. Estão envolvidos por 

um  sistema  cultural  fechado  que  não  permitem  adentrar  em  outros  mundos.  Somente 

quando tornarem-se sujeitos ativos, crítico, que poderão se transformar, libertasse daquelas 

ideologias que o círculo da cultura que faziam parte os prendia, é que serão capazes de 

adentrar para outros grupos, com o objetivo de conhecê-los melhor. 

Fazer esse procedimento é colocar-se no lugar do outro, compreender a deficiência e 

conhecer as culturas. Isso não significa que passarão a ser um novo integrante. Essa ação 

servirá para compreender  as  razões de ser  daquela  deficiência,  daqueles  costumes,  de 

entender que a população em geral é diferente. Ainda que dentro de um mesmo grupo pode-

se encontrar sujeitos diversos, opostos. Fechasse em um individualismo, na valorização do 

próprio ego,  é esquecesse-se de olhar para o exterior  de modo que não percebem que 

vivem em um mundo plural. No entanto, dentro dessa pluralidade, existe algo em comum 
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entre os sujeitos. Freire acredita ser a esperança, quando diz “... Há uma esperança, não 

importa que nem sempre audaz, nas esquinas das ruas, no corpo de cada uma e de cada 

um de nós...” (FREIRE, 2015, p.5). 

Então, a esperança existe é um sentimento que está presente em todas as pessoas 

com ou sem deficiência. No qual, impulsiona os sujeitos para a vida, dar a credibilidade de 

que é possível por meio da ação-reflexão-ação conquistar os sonhos que escolhem para a 

sua vida em particular,  quanto para a sociedade em geral.  É interessante observar que 

todos os sujeitos traçam sonhos para sua vida, não há que seja um individuo sem sonhos, 

todos em algum momento desejam algo em particular. Esses sonhos que são específicos e 

por isso diferente, não é o elemento de semelhança entre os sujeitos, mas a esperança que 

têm que realizarão esse sonho. 

Refletindo sobre a importância que Paulo Freire (2015) atribui à esperança podemos 

nos perguntar, o que é esperança? No dicionário Aurélio (2002) significa ter “confiança de 

que algo bom acontecerá... espera na possibilidade de que um desejo se torne realidade...”. 

Analisando esse conceito percebemos que indutivamente o dicionário propõe uma definição 

que se leva a entender esperança como sinônimo de esperar. Nesse sentido, os sujeitos 

não são construtores da realidade, são seres passivos. 

No âmbito religioso a esperança está relacionada à fé, no qual pressupõe que a 

vontade divina realizará algo de bom em suas vidas. Esse entendimento da esperança faz 

com que alguns sujeitos opressores façam uso desse conceito pouco esclarecido e divulgue 

uma ideologia da predestinação, do merecimento, a crença em que se tem somente o que 

Deus permite e o que ele quer. Não á toa, percebe-se também atribuições de Deus quando 

a condição de deficiência das pessoas como castigo e resignação.

Essas concepções há muito tempo está presente no senso comum das pessoas, 

percebesse que essa é uma visão distorcida do discurso bíblico, pois a bíblia prega que o 

homem deve passar por um processo de formação, no qual deveria torna-se um sujeito 

transformador, tanto da sua vida como da sociedade em que vive, deve ser um sujeito de 

ação, que somente pela fé em Deus é capaz de renovar suas forças, ter esperança de que 

conseguirá concretizar seus desejos. Então, a fé é o sentimento que alimenta a esperança, 

e muitas pessoas que pertencem a uma religião tem a esperança no Deus que acreditam. 

Paulo Freire (2015) entende que se deve ter esperança não no sentido de esperar, 

mas  no  sentido  de  esperançar.  Com  isso  precisa-se  acreditar  na  sua  capacidade  de 

concretização dos sonhos,  fazendo uma reflexão das suas possibilidades de realização, 

para depois agir, transformar inicialmente as ideologias que são impostas aos indivíduos 

menos favorecidos,  às pessoas com necessidades especiais  principalmente  de que são 
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incompetentes ou incapazes. Deve-se negar esse mito que de tanto ser dito tornou-se uma 

verdade para essas pessoas, de modo que se materializam como barreiras atitudinais, como 

um mecanismo de exclusão.

Mudando a linguagem que os humilham é uma forma de mudança também para o 

seu próprio ser e em seguida uma possibilidade de transformar a realidade. Se não fosse 

assim, continuariam sendo objetos do sistema opressor,  no qual estariam adestrando-se 

aquela realidade, seriam sujeitos acomodados e não encontrariam razões para realizar ou 

se  quer  ter  sonhos.  Aranha  (2002)  defende  que  incluir  significa  acolher  e  estimular  as 

pessoas  que  querem oportunidade  para  desenvoltura  de seus saber  e  práticas,  para  a 

construção coletiva de um plano que a todos contemple. São necessários mecanismos que 

encorajem todas as pessoas a atuarem mediante suas habilidades.

É exercício de todos realizarem essa inclusão no qual, com uma análise crítica da 

sociedade, com o intuito de desvendar as lacunas existentes que permitem a exclusão, suas 

razões de subsistência, para pensar-se em formas de interromper essas falhas sociais que 

tanto afetam o bem estar da sociedade, especificamente das pessoas com deficiência, a 

liberdade política, de expressão, reprimem economicamente, socialmente. 

Então, o sonho é uma forma de resistência ao sistema opressor, ás desigualdades 

sociais.  São  ideais,  desejos,  objetivos  que  traçam  para  o  futuro,  quando  a  realidade 

presente não está favorável para os sujeitos, é uma realidade desumana em que falta para a 

maior parcela da população e principalmente para as pessoas com necessidades especiais 

educação de qualidade, moradia, assistência social, saúde, entre outros. Nesse sentido, o 

sonho é de uma precisão, uma necessidade de liberdade, um desejo de superar o presente 

intolerante e alcançar o futuro desejado. É interessante observar que os sujeitos estão em 

constantes mudanças, são seres inacabados e por isso, Paulo Freire (2015) diz que o ideal 

de  futuro  que  almejam  se  alcançados  logo  perceberam  que  necessitam  de  outros 

complementos, no qual terá uma nova lacuna para a definição de novos sonhos. 

É possível compreender essa incessante necessidade de traçar objetivos na vida 

quando se realiza uma releitura do passado no qual, encontrará ou desvendará as diversas 

razões que explicam um acontecimento. Esse processo que pode parecer para muitos um 

retrocesso, mas para Josso (2004) é uma forma de desvelar a realidade que essa ação 

transformará ou mesmo formará o sujeito, no qual terá a oportunidade de reafirmar algumas 

posições ou rever outras. Seria uma forma de crescimento tanto pessoal quanto social, pois 

o sujeito pode fazer uma alto-avaliação da sua vida, e também da sociedade, é uma forma 

de compreender as razões dos problemas sociais existentes. 
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Realizar esse processo no qual Josso (2004) chama de autobiografia pode ser um 

processo doloroso, pois, requererá reviver momentos que muitas vezes foram sofridos. No 

entanto,  Paulo  Freire  (2015)  fala  que  é  necessário,  pois,  é  uma  forma  dos  sujeitos 

desenvolverem seu senso crítico, no qual será uma oportunidade de compreender a razão 

de ser, por exemplo, da sua condição social, do estado de pobreza da sociedade. É uma 

forma de voltar-se para si e assumir sua condição de sujeito que tem deficiência e que esse 

fato não o impossibilita de ter sonhos, de viver, também de reconhecesse como oprimido. 

Então  consciente  dessa  realidade  estabelecer  metas  de  transformação  dessa  condição. 

Nesse sentido, devem ter sempre a esperança, nunca se desesperançar será a condição 

para conseguir a mudança, será o motor para a luta.

Para  que  seja  possível  a  realização  desse  sonho,  alimentado  pela  esperança 

necessitam que os sujeitos estejam sempre com fé, confiança, acreditando que a mudança 

é possível, além disso, devem ter a consciência de que a luta é para ser feita juntos na 

“unidade na diversidade” (FREIRE, 2015). Apesar dos diferentes interessantes que cada um 

tenha, para que a luta seja promissora de fato, necessita que todos se unam em um mesmo 

objetivo.  Um exemplo pode ser citado é a LBI – Lei  Brasileira de Inclusão,  no qual  faz 

referência a todos os direitos das pessoas com necessidades especiais. Sabe-se que a lei 

engloba todos os tipos de deficiência, tais como: visual, auditiva, mobilidade reduzida, entre 

outros. Em particular cada um desses tipos de deficiências tem necessidades específicas 

que precisam ser efetivadas, no entanto para que de fato a lei seja cumprida no país, todos 

devem ser unir em um mesmo compromisso. Isso não significa que as diferenças seriam 

disseminadas, continuam presentes, mas seriam mais tolerantes e respeitosas. 

A educação deve trabalhar nesse sentido, formar sujeitos críticos, que acreditam que 

tem a esperança, de que a mudança é possível quando os sujeitos estão preparados para 

agir, transformar-se, se retransformarem quando necessário e transformar e retransformar o 

mundo.  Esses  resultados  somente  serão  obtidos  por  meio  de  uma  educação  dialética, 

inclusiva, em que alunos e professores são agentes do conhecimento, ambos ensinam e 

aprende, valorizam os conhecimentos de experiências feitos, faz a leitura do mundo para 

depois fazer a leitura da palavra, e quando não fica somente no senso comum, mas tenta 

fundamentá-lo ou mesmo contrapô-lo com o conhecimento cientifico.

2.2. A relação da educação com a motivação para a esperança das pessoas 

com deficiência.
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As Primeiras palavras de Paulo Freire (2015) em seu livro Pedagogia da esperança 

mostra claramente sua convicção sobre a necessidade da esperança e do sonho para a 

existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor. 

Como vem se constituindo seu pensamento pedagógico, inclusive do livro Pedagogia 

da Esperança, no qual discute a esperança com que escreveu a Pedagogia do Oprimido. 

Assim, a esperança é uma necessidade ontológica, pois sem um mínimo de esperança não 

se pode sequer começar o embate. Alerta, entretanto, que atribuir à esperança o poder de 

transformar a realidade seria um modo excelente de cair na desesperança, pois enquanto 

necessidade  ontológica  a  esperança  se  complementa  com  a  pratica  para  tornar-se 

concretude histórica. (FREIRE, 2015).

Assim, explica a necessidade de uma educação da esperança, pois como programa, 

a desesperança imobiliza e faz sucumbir  no fatalismo, no qual não é possível  juntar  as 

forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. As pessoas têm várias atitudes frente 

a essas situações-limites: ou as percebem como um obstáculo que não podem transpor; ou 

como algo que não querem transpor; ou ainda como algo que sabem que existe e precisa 

ser rompido e então se empenham na sua superação,  assim encontram, em suas vidas 

pessoal e social, obstáculos, barreiras que precisam ser vencidas.

Os primeiros veem os temas-problemas encobertos pelas “situações-limites", daí os 

considerar como determinantes históricos e que nada há a fazer, só se adaptar a elas. Os 

segundos quando percebem claramente que os temas desafiadores da sociedade não estão 

encobertos pelas “situações-limites" quando passam a ser um "percebido-destacado”, se 

sentem mobilizados a agir e a descobrirem o "inédito-viável".

O “inédito-viável” é na realidade uma coisa inédita, ainda não claramente conhecida 

e vivida,  mas sonhada e quando se torna um "percebido destacado” pelos que pensam 

utopicamente. Esses sabem, então, que o problema não é mais um sonho, que ele pode se 

tornar realidade, que não podendo e não devendo permanecer como tal passa a ser um 

tema-problema que deve e precisa ser enfrentado, portanto, deve e precisa ser discutido e 

superado.

A esperança faz-se necessária, portanto, para romper essas “situações-limites” e, ao 

assumir  uma  postura  crítica  frente  ao  mundo,  negar  o  dado,  em  ações  de  superação 

denominadas por Freire de “atos-limites”. Através desses atos-limites, transpõe a fronteira 

entre “o ser e o ser mais”, ampliando a liberdade dos oprimidos e descobrindo o “inédito-

viável”. Que pode passar pela teoria da ação dialógica de Freire ou, evidentemente, porque 

não necessariamente só pela dele, por outra que pretenda os mesmos fins.
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Freire nos alerta que, sem poder negar a desesperança como algo concreto e sem 

desconhecer  as  razoes  históricas,  econômicas  e  sociais  que  a  explicam,  não  podemos 

prescindir da esperança na luta por um mundo melhor. Sonhar não é apenas um ato político 

necessário,  mas  também  uma  conotação  da  forma  histórico-social  de  estar  sendo  de 

mulheres e homens. Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se acha em 

permanente  processo  de tornar-se.  Fazendo-se e  refazendo-se no processo de  fazer  a 

história, como sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres da inserção no mundo e 

não da pura  adaptação ao mundo,  terminaram por  ter  no sonho também um motor  da 

história. Não há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança.

Por isso, o próprio Paulo Freire vem insistindo, desde a Pedagogia do Oprimido, que 

não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um presente tornando-se cada 

vez mais intolerável e o anúncio de um futuro a ser criado, construído, por pós, mulheres e 

homens. A utopia implica essa denúncia e esse anúncio, mas não deixa esgotar-se a tensão 

entre ambos quando da produção do futuro antes anunciado e agora um novo presente. A 

nova  experiência  de  sonho  se  instaura,  na  medida  mesma  em  que  a  história  não  se 

imobiliza, não morre. Pelo contrário, continua. A compreensão da história como possibilidade 

e não determinismo, a que se faz referência, seria ininteligível sem o sonho, assim como a 

concepção determinista se sente incompatível com ele e, por isso, o nega.

Não há lugar para a educação. Só para o adestramento. É por isso que, do ponto de 

vista  dos interesses das classes dominantes,  quanto  menos as dominadas sonharem o 

sonho  de  que  fala  Paulo  Freire  e  da  forma  confiante,  quanto  menos  exercitarem  a 

aprendizagem  política  de  comprometer-se  com  uma  utopia,  quanto  mais  se  tornarem 

abertas aos discursos pragmáticos, tanto melhor permanecem as classes dominantes. O 

sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, e sempre devir,  passa 

pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, política, social, ideológica 

etc., que nos estão condenando à desumanização. O sonho é assim uma exigência ou uma 

condição que se vem fazendo permanente na história que fazemos e que nos faz e refaz.

É preciso juntar a ela a luta política pela transformação do mundo. A libertação dos 

indivíduos  só  ganha  profunda  significação  quando  se  alcança  a  transformação  da 

sociedade. A ideia da inexorabilidade do futuro como algo que virá necessariamente de certa 

maneira constitui o que venho chamando "fatalismo libertador” ou "libertação fatalista", quer 

dizer, aquela que virá como uma espécie de doação da história. Aquela que virá porque está 

dito que virá.

É a leitura do mundo exatamente a que vai possibilitando a decifração cada vez mais 

crítica das situações-limites, mais além das quais se acha o inédito viável.  Por isso mesmo 

é que muitos,  mergulhados no cansaço existencial  e na anestesia histórica,  girando em 
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torno de seus problemas e de suas preocupações pessoais, não podiam divisar o inédito 

viável mais além da situação-limite em que se achavam imersos. Daí, também, a dificuldade 

de  movê-los  da  “anestesia  histórica”,  geradora  de  certa  apatia,  de  certo  imobilismo,  a 

ocupação e até de natureza política.

Em se falando da Lei Brasileira de Inclusão (2015), está determinado às pessoas 

com deficiência o acesso à educação. Para tal, é necessário que se efetive coletivamente à 

superação:  das  barreiras  urbanísticas,  das  barreiras  nos  transporte,  das  barreiras  nas 

comunicações  e  na  informação,  das  barreiras  atitudinais,  e  das  barreiras  tecnológicas. 

Todas  como  o  próprio  termo  significa  elementos  que  desfavorecem  a  esperança  das 

pessoas com deficiência em se emancipar como sujeitos empoderados e constituintes de 

sua própria existência nas relações sociais de vida e trabalho na coletividade. 

Ainda dentre a compreensão destas barreiras, destacamos que as atitudinais são as 

que mais limitam atuação das pessoas com deficiência. E, como se destina este artigo, na 

compreensão  da  prática  educativa  enquanto  elementos  primordiais  para  inclusão 

entenderam, também, que esta ação pedagógica precisa ter como seu alicerce, a crença na 

esperança educativa como princípio elementar para transformação da realidade excludente, 

determinada pela lógica neoliberal. Dellane e Moraes (2012) lembram que o debate sobre a 

educação  especial  teve  início  no  século  XVI,  entretanto  destinavam  uma  educação 

excludente  uma  vez  que  para  as  pessoas  com  deficiência  eram  destinados  espaços 

escolares especializados. 

Reportando a esta observação,  lembramos que em nossa realidade regional,  era 

frequente constatarmos a partir  de nossas memórias,  a frequência com que as famílias 

sofriam por não encontrar escolas “especiais” para suas crianças com deficiência. E mesmo 

que existissem,  os custos  não estavam ao alcance da maior  parte  das famílias.  O que 

potencializava a exclusão e diferenciação. 

Para  o  fortalecimento  da  esperança  daqueles  que  lutavam  por  uma  sociedade 

inclusiva,  a  Constituição  Federal  de  1988  e  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação 

Nacional (LDBEN nº 9394/96) estabelecem que as pessoas com deficiência devam estudar 

nas escolas regulares. Inseridos de forma igualitária e atendidos na sua especificidade. Uma 

vez que todos têm direito a educação. 

Também é importante lembrar que as diferenças se fazem iguais quando 
essas  pessoas  são  colocadas  em  um  grupo  que  as  aceite,  pois  nos 
acrescentam valores morais e de respeito ao próximo, com todos tendo os 
mesmos direitos e recebendo as mesmas oportunidades diante da vida. A 
forma holística de entender as necessidades auxilia na compreensão das 
necessidades  do  próximo  criando  ambiente  favorável  para  que  todos 
possam desenvolver seus potenciais (DELLANI E MORAES, 2012).
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Em  pedagogia  da  Esperança,  Freire  (2015)  nos  auxilia  a  fortalecer  esta 

compreensão da necessidade de uma práxis que respeite a diversidade. Pois a mesma é 

fundamental  para  a  emancipação  do  coletivo,  com  suas  diferenças  e  capacidades 

potenciais.  Na  nossa  compreensão,  a  escola  oferece  caminhos  diversos.  E  embora  os 

conteúdos possam ser generalizados ou específicos, os pontos de partida e de chegada dos 

indivíduos  inseridos  no  processo  ensino  aprendizagem  (educadores  e  educandos)  têm 

diferenças e particularidades. Nem por isso, limitam-se. Mas expandem-se, desde que seu 

princípio norteador seja da emancipação. 

Educar é educar-se na prática da liberdade, é tarefa daqueles que 
sabem que pouco sabem – por  isso sabem algo e  podem assim 
chegar a saber mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, 
pensam que nada sabem, para estes, transformando seu pensar que 
nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente saber 
mais (FREIRE, 2015).

Assim, é necessário relembrar que todos são diferentes, mas temos, na leitura dos 

direitos universais, a semelhança na igualdade ao acesso. Esta máxima emancipa e nos 

livra das grades da desigualdade que ocasiona a desesperança. E por assim ser, promove o 

ser menos. Lutar contra esta derrocada da humanidade, promove a transformação coletiva, 

através  da  esperança,  por  meio  da  práxis  educativa  e  emancipatória  e  em  nome  da 

inclusão.

3. CONSIDERAÇÕES 

Enfim, Paulo Freire (2015) nos escreve, em sua Pedagogia da Esperança, a respeito 

do papel da educação para a compreensão da história como possibilidade, em oposição à 

visão pragmática neoliberal de futuro como inexorável. Nessa perspectiva, a educação na 

pratica como motivação para a esperança é elemento fundamental  para se recuperar a 

utopia  como  sonho  possível  e  compreendermos  o  futuro,  assim  como  o  presente  e  o 

passado, como fruto das opções e decisões humanas. 

Decisões  estas  nas  quais  temos,  a  partir  de  nossas  articulações  reflexivas,  a 

esperança de que seja inclusiva, no tocante a educação das pessoas com deficiência. E 

acreditando em suas potencialidades para erguer  e transformar  o coletivo  e  entender  a 

educação como esperança de intervir no mundo. Para tal, é necessário entender o espaço e 
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contexto de si e do coletivo que inclua as pessoas com deficiência, perpassar as limitações 

através  do  desvelamento  da  condição  desumanizada  na  qual  são  pressionadas  pela 

opressão. Para este alcance, o compromisso com a transformação, agrega forças e estimula 

o outro a trilhar seu caminho no mundo, resignificando sua existência.  

Portanto, praticar uma educação inclusiva para Paulo Freire (1992) seria estimular, 

nas pessoas: a confiança, a crença de que são capazes de se transformar a si e o mundo 

onde compartilham sua existência e os modos de vida. Seria uma educação direcionada 

para a formação humana do senso crítico e valorizador do homem, no sentido de se sentir  

importante. 

Conscientizemo-nos de que a esperança é o nosso imperativo histórico de vida e 

perpetuação. Ao longo de sua vida e prática docente, o autor supracitado trouxe-nos com 

reflexões pertinentes, a nossa vocação histórica em sermos mais. E nunca sermos menos. 

Ademais, repensemos também sobre nosso compromisso com a ética universal dos seres 

humanos.  E  por  fim,  mesmo  tendo  a  consciência  de  nossas  construções  inacabáveis, 

entendamos que sermos mais é emancipar os nossos outros, através de saberes e práticas 

inclusivas na universalidade, equidade e integralidade existentes no potencial humano.
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RESUMO: Hoje, um dos grandes assuntos em debate que se insere no 
campo dos estudos das Ciências Sociais e Humanas tem girado em torno 
da  importância  das  Comunidades  Negras,  conhecidas  por  serem 
pertencentes a grupos tradicionais que resguardam todo um processo de 
luta  por  liberdade  e  reconhecimento  por  seus  direitos  a  cidadania  no 
âmbito da sociedade. Temos como objetivo nesse estudo discutir sobre o 
despertar  do  reconhecimento  do  ser  Quilombola  na  Comunidade  de 
Remanescentes  de  Quilombolas  do  Jatobá  em  Patu/RN.  Nossa 
metodologia se desenvolverá sobre o viés da pesquisa qualitativa,  haja 
vista que o enfoque está na compreensão e interpretação das narrativas 
de uma moradora da comunidade. Para tanto, fazemos uso da perspectiva 
metodológica  da  autobiografia,  a  qual  permite  que  os  sujeitos 
cooperadores da pesquisa construam narrativas  de si.  O embasamento 
teórico  está  sustentado,  entre  outros,  nos  seguintes  autores:  Bauman 
(2005),  Brandão  (2008),  Ecléa  Bosi  (1998),  Halbwachs  (1990;  2004), 
Novóa  e  Finger  (2014),  Queiroz (1988),  Stuart  Hall  (2006).  A  nossa 
pesquisa  nos  possibilitou  perceber  que  a  identidade  social  dos 
remanescentes de quilombolas passa por diversos processos e mudanças 
que impõem novos conceitos individuais e coletivos, embutidos em uma 
diversidade de significados e interpretação dos fatos vivenciados por eles e 
narrados  nas  suas  histórias  de  vida,  que  carrega  consigo  riquezas  e 
significações relembradas no eco das vozes que falam do tempo de antes 
para o Quilombo de hoje.

PALAVRAS-CHAVE: Narrativa. Identidade. Reconhecimento. Memoria.

1 INTRODUÇÃO

A história brasileira conta que por volta do século XVI são trazidos os primeiros 

escravos  ao  Brasil  que  desembarcavam nas  províncias  da  Bahia,  Pernambuco,  e 

depois no Rio de Janeiro, pois esses locais eram os principais comércios de tráfico de 

material humano do país. Com a chegada de muitos escravos começaram a se formar 

os primeiros quilombos, resultantes de escravos evadidos das grandes fazendas de 

barões do café e açúcar do Sudeste e Nordeste do Brasil, que tomavam como mão de 

obra a força de trabalho dos negros capturados no Continente Africano.  Conforme, 

Fausto (2015),  os quilombos eram estabelecimentos de negros que escapavam da 
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escravidão  através  da  fuga  e  formavam  no  Brasil  formas  de  organização  social 

semelhantes  às  da  África.  Hoje  em  dia,  os  quilombos  recebem  o  nome  de 

comunidades quilombolas, e estão presentes em todo o território nacional, tanto na 

zona rural quanto urbana. 

Neste  estudo  temos  como  objetivo  discutir  sobre  o  despertar  do 

reconhecimento  do  ser  Quilombola  na  Comunidade  de  Remanescentes  de 

Quilombolas do Jatobá em Patu/RN, comunidade essa, situada na zona rural a 10 km 

da sede do município, onde seus moradores são descendentes de escravos e suas 

histórias se concretizam na oralidade. E para melhor compreensão contaremos com 

as reflexões de Queiroz (1988) quando escreve que:

(...)  o  relato  de  um  narrador  sobre  sua  existência  através  do  tempo, 

tentando  reconstituir  os  acontecimentos  que  vivenciou  e  transmitir  a 

experiência que adquiriu. Narrativa linear e individual dos acontecimentos 

que nele considera  significativos,  através  dela  se delineiam as  relações 

com os membros de seu grupo, de sua profissão, de sua camada social, de 

sua  sociedade  global,  que  cabe  ao  pesquisador  desvendar.  (QUEIROZ, 

1988, p.20). 

Dessa maneira,  é por meio das falas e dos relatos de um narrador que se 

compõem  as  práticas  cotidianas,  relações  familiares,  educacionais  e  sociais  da 

comunidade,  onde  se  (re)  criam  e  são  narradas  as  histórias,  memórias  e  as 

identidades grupais e individuais de um povo. 

Como metodologia de trabalho utilizaremos a narrativa de vida, por nos permitir 

entender como os sujeitos pensam sobre os acontecimentos passados, presentes e 

futuros, compreendendo os sentidos atribuídos aos fatos de suas vidas e como esses 

atuam na formação e (re) construção de sua identidade. Para a apreensão e análise 

dessas  histórias  de  vida  recorremos  metodologicamente  a  entrevistas  não 

estruturadas, ou seja, livre, por meio de conversas informais com uma moradora da 

comunidade,  e visita  de campo, além das contribuições de estudiosos da área de 

identidade  e  memória  como,  Brandão  (2008)  e  Novóa  e  Finger  (2014)  nos 

apropriamos dos aportes  teórico/analítico/conceituais  para  trabalhar  com o método 

autobiográfico, Bauman (2005), Stuart Hall (2006) que abordam sobre identidades na 

pós-modernidade, Ecléa Bosi (1998) e Halbwachs (1990; 2004) discorrendo sobre a 

memória individual e coletiva, Queiroz (1988)  enfatizando a respeito da história oral, 

dentre outros. 

Buscaremos  dessa  forma,  conhecer  o  despertar  do  reconhecimento  do ser 

quilombola  através  da  memória  que  conta/relata/narra  sua  própria  história, 
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reconstruindo  o  passado  e  reafirmando sua  identidade  no  presente  contexto  vivo, 

social  e  cultural  de um povo. Uma vez que,  as comunidades formadas por povos 

tradicionais  se  caracterizam  por  serem  muito  importantes  para  a  sociedade,  por 

possuem  uma  fonte  de  riqueza  e  valores  culturais  muitos  significativos  para  a 

constituição da história brasileira.

2 IDENTIDADES EM (RE) CONSTRUÇÃO

Para  dar  início  a  nossa  discussão abordaremos  o  reconhecimento  da 

identidade étnica,  cultural  e social  de um povo ou grupo,  que está relacionado às 

reinvindicações, transformações e ao processo de globalização e seu desenvolvimento 

nas sociedades modernas. De acordo com o pensamento de Hall (2006) no mundo 

globalizado as identidades estão passando por uma ação de fragmentação, crise e 

deslocamento:

Um tipo de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas 
no  final  do  século  XX.  Isto  esta  fragmentando as  paisagens  culturais  de 
classe, gênero,  sexualidade, etnia,  raça e nacionalidade, que no passado, 
nos  tinham  fornecido  sólidas  localizações  como  indivíduos  sociais.  Estas 
transformações  estão  também  mudando  nossas  identidades  pessoais, 
abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados [...]. 
Esse duplo deslocamento - descentração dos indivíduos tanto do seu lugar 
no mundo social e cultural quanto de si mesmos - constitui uma “crise de 
identidade” para o individuo. (HALL, 2006, p. 09).

Com base no exposto, pelo autor, vivenciamos hoje nas sociedades modernas, 

um processo de transformação comportamental e social, pois a mudança perpassa 

todos os âmbitos sociais, sejam eles culturais, econômicos e políticos. E com isso, 

temos um difícil  jogo de mudanças geradas pela globalização,  onde recai  sobre o 

sujeito a autonomia de si mesmo e de suas práticas cotidianas.

Na  modernidade,  os  sujeitos  vêm  assumindo  identidades  diferentes,  em 

distintas  situações.  Isso  advém  da  evolução  por  que  passa  a  sociedade,  essas 

mudanças que se anunciam estão relacionadas ao processo de globalização, trazendo 

um impacto na identidade do sujeito. Hall (2006) comunga com essa ideia ao afirmar:

A sociedade não é, como os sociólogos pensaram muitas vezes, um todo 
unificado  e  bem  delimitado,  uma  totalidade,  produzindo-se  através  de 
mudanças evolucionárias a partir de si mesmas, como o desenvolvimento de 
uma flor a partir de seu bulbo. Ela constantemente sendo “descentrada’ ou 
deslocada por forças fora de si mesma”. (HALL, 2006, p.17). 
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Assim,  a  (re)  construção da identidade  dos sujeitos,  justifica  a  permanente 

busca  pelo  autoconhecimento,  resultante  da  melancolia  decorrente  de  questões 

próprias  do  mundo  moderno.  Para  Bauman  (2005)  apesar  da  problemática  da 

identidade  ser  contemporânea  e  recente  nas  discursões  sociológicas,  há  um 

movimento imperfeito da identidade perceptível nos grupos sociais:

Atualmente é mais  difícil  esconder  essa verdade do  que no início  da era 
moderna.  As  forças  mais  determinadas  a  ocultá-la  perderam  o  interesse, 
retiraram-se  do  campo  de  batalha  e  estão  contentes  com  a  tarefa  de 
encontrar  ou  construir  uma  identidade  para  nós,  homens  e  mulheres, 
individual  ou  separadamente,  e  não  conjuntamente.  A  fragilidade  e  a 
condição  eternamente  provisória  da  identidade  não  podem  mais  ser 
ocultadas. O segredo foi revelado (BAUMAN, 2005, p. 22). 

O autor aponta que, os aspectos da identidade se constroem de maneira frágil 

e  líquida,  pois  quando  esses  aspectos  são  revelados  permitem  que  os  grupos 

compartilhem  sua  identidade  social  com  outros  grupos  sociais,  e  essa  identidade 

passa a assumir um artifício de constituição que depende da relação do eu com o 

outro.

Castells (2000), foca suas discussões no direcionamento dos fatores históricos, 

geográficos, biológicos, religiosos e de memória dos grupos coletivos. Para o mesmo 

esses aspectos delimitam o mecanismo de constituição da identidade pelo indivíduo. 

Nessa perspectiva aborda que:

A construção de identidade vale-se de matéria-prima fornecida pela história, 
geografia,  biologia,  instituições  produtivas  e  reprodutivas,  pela  memória 
coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de 
cunho  religioso.  Porém,  todos  esses  materiais  são  processados  pelos 
indivíduos, grupos sociais e sociedades, que reorganizam seus significados 
em  função  de  tendências  sociais  e  projetos  culturais  enraizados  em  sua 
estrutura social, bem como em sua visão de tempo e espaço.  (CASTELLS, 
2000, p. 23).

Neste  sentido,  a  constituição  da  identidade  de  um  sujeito  é  feita  pela 

composição de todos esses elementos, onde se constrói a identificação social, através 

de um processo denso na relação do “eu” com o “outro”. E essa identidade étnica, 

configura-se,  portanto,  como uma variante  social,  que por  meio  de sua conjuntura 

histórica  adquire  um  espaço  primordial  na  mobilização  política  das  comunidades 

remanescentes de quilombolas e na luta pelo direito  a cidadania  e ressignificação 

social.

3 MEMÓRIA E MÉTODO (AUTO) BIOGRÁFICO 
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Conforme Halbwachs  (1990,  p.  45)  “No  primeiro  plano  da  memória  de  um 

grupo  se  destacam  as  lembranças  dos  acontecimentos  e  das  experiências  que 

concernem ao maior número de seus membros e que resultam, quer de sua própria 

vida, quer de suas relações com os grupos mais próximos”, ou seja, há um processo 

de interação entre a memória coletiva e as lembranças de um grupo que se formam 

constituindo  suas  representações.  Ainda  segundo  Halbwachs  (2004)  a  memória 

coletiva é um elemento que constitui o sentimento de identidade:

Não  há  memória  que  seja  somente  “imaginação  pura  e  simples”  ou 
representação histórica que tenhamos construído que nos seja exterior, ou 
seja, todo este processo de construção da memória passa por um referencial 
que é o sujeito (HALBWACHS, 2004, p.78; 81).  

Desta forma, a memória passa pelo artifício de um referencial com seus pares, 

sobre  o  ponto  de  vista  da  coletividade,  pois  a  cada  instante  refazemos  nossas 

lembranças implantando novos elementos ao conhecermos novas pessoas. 

Brandão (2008, p. 19) mostra que, “O termo memória – no singular e no plural 

– refere-se [...]  à faculdade de lembrar e de conservar o passado e, também, aos 

relatos que descrevem esse passado (re) vivido, pressupondo, assim, um narrador”. 

Assim, a memória permite aos sujeitos relembrar e (re) vivier determinados episódios, 

práticas, situações, processos e acontecimentos. 

Nesse mesmo sentido, escreve Novóa e Finger (2014) sobre a autobiografia 

como método que permite adentrar a fundo na investigação dos sujeitos, uma vez que 

permite (re) viver suas memórias. Assim, a memória se constitui como sendo o núcleo 

de sentido da autobiografia,  pois  é por meio dela que os sujeitos  reescrevem  sua 

história no presente e  revelam  os acontecimentos particulares que influenciaram na 

construção de sua identidade. Segundo Ferrarotti (2014):

Uma narrativa autobiográfica, não é um relato de “acontecimentos”, mas uma 
ação social  pela qual  um indivíduo retotaliza sinteticamente a sua vida (a 
biografia)  e  a  interação social  em curso  (a  entrevista),  por  meio  de  uma 
narrativa - interação. A narrativa biográfica conta uma vida? Diríamos antes 
narra uma interação presente por intermédio de uma vida. (FERRAROTTI, 
2014, p. 44). 

 Dessa  forma,  a  narrativa,  (auto)  biográfica  possibilita  que  a  pessoa  relate/conte 

situações  vividas,  atribuindo  muitas  vezes  novos  significados  e  sentidos  as 

experiências vivenciadas. A partir do exposto, aspiramos por meio da rememoração 

compreender  o  modo  de  representação  da  identidade,  e  sua  condição  enquanto 

sujeito social de luta por liberdade e reconhecimento por seus direitos no âmbito da 

sociedade.
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4 NA VOZ DE UMA MULHER NEGRA: O DESPERTAR DA IDENTIDADE DO SER 

QUILOMBOLA DO JATOBÁ

A Comunidade de Quilombolas  do Jatobá está  localizada na zona rural  do 

município de Patu/RN, possui aproximadamente dezoito famílias, tratando-se de uma 

comunidade “que obedecem a uma organização social, familiar e cultural específica 

que os diferenciam da população branca da localidade”, (Rodrigues, 2014, p.15). As 

suas tradições são resguardadas pela memória individual e coletiva, e é através da 

oralidade do grupo que se vinculam os saberes culturais de suas tradições.

 O processo de afirmação da identidade e da memória relaciona-se com a (re) 

constituição do que somos no espaço social de forma relacional e reflexiva do eu com 

o outro. Com base no que temos discutido ao longo do estudo, iremos apresentar a 

narrativa  de  vida  de  uma moradora  descendente  de Quilombolas  da  Comunidade 

Negra  do  Jatobá.  Para  preservar  a  sua  identidade,  usamos  o  pseudônimo  de 

Gardênia. Na sua apresentação ela diz: 

         

Meu nome Gardênia tenho 33 anos de idade, casada, tenho um filho, e sou 
da comunidade quilombola, a qual nasci e me criei aqui na comunidade e tive 
uma infância muito difícil, que a minha infância foi na época, pois perdi meu 
pai muito cedo, né. Meu pai veio a falecer com (VOZES) 11 anos de idade eu 
tinha, e passei a morar mais mamãe e minha irmã, que ficamos duas irmãs e 
mamãe foi morar mais vovó e vovô na época, né. Vovó é filha de João Luís 
que  foi  o  primeiro  habitante  da  Comunidade  Negra  do  Jatobá.  Ainda 
começando minha infância, e morando lá, fiquei esse tempo todo, morando 
mais eles, mais mamãe dentro de casa deles. Então já foi aquela infância 
difícil  por  perca  de  alguém  né?  De  alguém  que  vai  sendo  muito  difícil.  
(Informação verbal1). 

Nesse trecho a narradora evoca de sua memória na tentativa de constituição 

de sua história e de sua pertença. Segundo Brandão (2008): 

Ao procurarmos responder à pergunta “quem sou eu?”, temos uma memória
que guia essa resposta, latente no nome da família e também no lugar de 
origem – “de onde sou”? A busca por identidade, mediante memórias, no que
traz a filiação e no território de origem, é fundamental para o nosso sentido 
de pertencimento – tanto social como psíquico –, que possibilita (ou impede) 
a integração e a construção de relações intergrupais. (BRANDÃO, 2008, p. 
36). 

As narrativas autobiográficas nos possibilitam na busca do resgate da memória 

identificar a pertença, a origem e as identidades das pessoas que fazem esse resgate, 

por isso cada artifício citado é importante, sejam questões individuais ou de relações 

vividas na coletividade. Nesse processo de resgate Gardênia traz acontecimentos de 

1 Entrevista realizada na Comunidade Negra do Jatobá –Patu/RN, no dia  25 de Maio de 2014.
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sua infância, relatando as dificuldades por ela enfrentadas, fazendo o entrelaçamento 

do eu na consciência individual,  com o outro no convívio social.  Ecléa Bosi (1998) 

enfatiza que:

A memória  não  é  sonho,  é  trabalho.  Se  assim  é,  deve-se  duvidar  da 
sobrevivência do passado, „tal como foi‟, e que se daria no inconsciente de 
cada sujeito.  A lembrança  é  uma imagem construída  pelos  materiais  que 
estão,  agora,  à  nossa  disposição,  no  conjunto  de  representações  que 
povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança 
de  um  fato  antigo,  ela  não  a  mesma  imagem  que  experimentamos  na 
infância,  porque  nós  não  somos  os  mesmos  de  então  e  porque  nossa 
percepção alterou-se e , com ela, nossas ideias , nossos juízos de realidade 
e  de  valor.  O  simples  fato  de  lembrar  o  passado,  no  presente,  exclui  a 
identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em 
termos de ponto de vista. (BOSI, 1998, p. 55).

No percurso  de  idas  e  vindas  da  memória  há  uma  ligação  entre  o  que  é 

memória individual e coletiva, pois toda e qualquer memória parte de pensamentos, 

lembranças e sentimentos, formados ou constituídos a partir do contato do eu com o 

outro. Assim, Gardênia parte de sua lembrança para falar da sua história de vida como 

quilombola,  lembrando,  recuperando  e  repensando  imagens  presentes  nas 

experiências vivenciadas no passado com o grupo.

Gardênia segue nos contando como ocorreu o despertar do ser quilombola na 

comunidade negra do Jatobá, e seu reconhecimento identitário.

E em 2001 também foi o despertar de todo mundo, todo esse tempo morando 
na  comunidade  Jatobá  né?  E  veio  o  despertar  o  que  é  comunidade 
quilombola, e o que é ser quilombola, então chegou um casal da Angola e me 
procurou, procurou todo mundo na época, e foi logo direto pra casa grande e 
conversamos,  ai  foi  dizendo  que  tinha  uma  reunião  em  Natal,  e  que  se 
alguém da comunidade do Jatobá se interessava por  essa reunião,  e dai 
começou a  falar  o  que  era  comunidade negra,  e  isso  me despertou  né? 
Porque eu era quilombola, e convidaram a gente para ir para essa reunião e 
a partir dai logo me despertou para ir para essa reunião. E eu fui para essa 
reunião  e  lá  foi  à  descoberta  do  que  era  quilombola,  logo  depois  dessa 
descoberta  a  gente  foi  pedir  logo  um  reconhecimento  a  Funai,  a  Funai 
mandou  esse  reconhecimento  para  o  Incra,  onde  o  Incra  vai  também 
integrando  as  terras  desse  projeto,  e  o  Incra  entrou  com  essa  parte  de 
desapropriação  das terras né. E como eu dizia no começo João Luís que foi 
o fundador do quilombo, a chegada dele no quilombo ele tinha 85 hectares de 
terra, aonde tinha assim vendido uma parte que seus filhos vendeu pra poder 
se arrendar, e vendeu os seus pedaços de terra, e aqui ficaram, era os sete 
filhos de João Luís e assim as 85 hectares era pra 30 famílias. (Informação 
verba2l)

 O processo identitário acontece sempre que determinado grupo põe-se em 

movimento para reivindicar e lutar por aquilo que lhe é de direito. É o que acontece no 

reconhecimento de terras pertencentes à Comunidade de Quilombolas do Jatobá, pois 

a terra torna-se necessária para a reprodução material da vida, já que sua fonte de 

2 Entrevista realizada na Comunidade Negra do Jatobá – Patu/RN, no dia  25 de Maio de 2014.
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renda vem da agricultura e criações de animais, porém, vale ressaltar que, a terra 

também assume o papel simbólico que por meio da memória passa a ser guardiã viva 

de recordações, dos mitos, das lendas e belezas que dão sentido as muitas tradições 

da coletividade. Gonçalves (2003) mostra que é na afirmação da identidade coletiva 

que acontece uma intensa luta por afirmação dos modos de “(di)  visão social,  (di) 

visão do espaço, (di) visão do tempo e (di) visão da natureza”, (p.379). Assim, é por 

meio das muitas lutas pelo estabelecimento e conquista de um espaço na sociedade 

que se constitui a reafirmação da identidade como ser quilombola.

Após  o  despertar  ou  reconhecimento  da  identidade  quilombola,  os 

acontecimentos  centrais  são  os  atos  vividos  pelo  grupo  em  coletividade,  onde  a 

identidade reflete o sentimento de pertença. Gardênia, após a conquista das terras e o 

reconhecimento  do  grupo  como  pertencente  a  uma  Comunidade  Tradicional,  faz 

comparações do quilombo de antes para o de agora, ressaltando as melhorias, da 

comunidade nos dias de hoje.

 Hoje nós temos graças a Deus 19 hectares, já é reconhecida e falta somente 
o título para entregarem, e entrou a parte do antropólogo que é onde veio 
pessoas que pesquisou tudo, então foi onde deu a chance de nós descobrir 
as cartas de alforrias dos nossos antepassado, pesquisando tudo para provar 
que nós somos quilombolas. E depois disso, desse descobrimento né? Várias 
mudanças nós já tivemos. Nosso primeiro projeto nosso foi das máquinas de 
corte e costura, nós temos 12 máquinas de corte e costura. Ai depois veio, a 
sede da associação, quando conseguimos as máquinas, não tínhamos onde 
colocar as máquinas, então veio outro projeto para nós  correr atrás, então 
corremos atrás do projeto do galpão das máquinas, conseguimos o galpão 
dessas máquinas que é a associação que nós temos hoje. Conseguimos a 
mini adutora, tanta coisa já veio depois disso né? Olhe como eu disse antes, 
na minha infância tantas casinhas bem pobrezinhas de taipa né? Hoje é casa 
tudo de piso mudado, se você entrar no Quilombo, você vai ver de perto as 
mudanças do Quilombo antes, para o que nós estamos agora. (Informação 
verba3)

 Muitas  conquistas  e  projetos  foram  alcançados  pelos  moradores  da 

Comunidade em prol de uma melhor qualidade de vida, pois o reconhecimento como 

Remanescentes de Quilombolas possibilitou a construção de um espaço só seu e de 

reconhecimento coletivo. E o processo de (re) construção da identidade da mulher na 

comunidade de remanescentes de quilombolas do Jatobá sofre influências externas, 

mas também há uma relação de pertencimento e tradição entre seu povo, e que a 

memória  é  um  elemento  que  constitui  o  sentimento  de  identidade,  pois  carrega 

consigo riquezas e significações relembradas na voz de quem fala do tempo de antes 

para o Quilombo de hoje.

3 Entrevista realizada na Comunidade Negra do Jatobá – Patu/RN, no dia  25 de Maio de 2014.
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5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A  DISCUSSÃO

Diante  nosso  estudo,  podemos  perceber  que  a  memória  e  identidade 

constituem-se a partir de fatos e acontecimentos individuais e coletivos, que passam 

de geração para geração, através do resgate de memórias por parte daqueles que 

constituem a  sua  história.  O processo  de  (re)construção  da  identidade  da  mulher 

negra presente na Comunidade Quilombola do Jatobá destacam traços identitários 

que estabelecem uma preciosidade de valores culturais  e sociais resguardados na 

memória,  pois  suas  lembranças individuais  e  coletivas  revelam suas  experiências, 

sentimentos, dores, perdas e conquistas.

Na narração da história de vida de Gardênia, ressaltamos, que a compra das 

terras possibilitou um lugar para se viver e proporcionou o reconhecer-se pertencente 

a um espaço e grupo social, permitindo-lhe a elaboração da identidade e viabilizando a 

emancipação  do  grupo.  Hoje  a  comunidade  negra  do  Jatobá  é  um  lugar  de 

investimentos, projetos e representações identitárias.

 Deste modo, a identidade social  da mulher Remanescente de Quilombolas 

passa por diversos processos e mudanças que impõem novos conceitos individuais e 

coletivos,  embutidos em uma diversidade de significados e interpretação dos fatos 

vivenciados,  ultrapassando  o  caráter  desafiador  de  permanecer  viva  a  identidade 

étnica e cultural de seu grupo.
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RESUMO

A  inclusão  constitui  pauta  presente  nos  debates  e  agenda  política  na 
contemporaneidade.  O  presente  trabalho  objetiva  fazer  um  levantamento  dos 
instrumentos  legais  que  tratam  sobre  a  inclusão  assim  como  analisar  o 
conhecimento por profissionais da educação sobre as referidas leis, em especial, 
sobre a Lei  Brasileira de Inclusão – LBI -  e a influência nas práticas cotidianas.  
Como metodologia foi utilizada, em primeiro momento, a pesquisa bibliográfica, e 
posteriormente  realizou-se  a  técnica  de  entrevista  semiestruturada  com  dois 
profissionais da educação que trabalham junto a alunos com deficiência em dois 
municípios da região do Seridó- RN. Como conclusão, observou-se um considerável 
aparato  legal  que  fundamenta  a  inclusão  de  todas  as  pessoas  nos  diferentes 
contextos  da  sociedade,  sendo  discutida  as  diversas  leis  brasileiras  que  tratam 
sobre  inclusão,  com  destaque  sobre  a  educação  inclusiva.  Em  contrapartida, 
identificou-se com as entrevistas realizadas que é necessário ir além da formulação 
de leis para se garantir a efetividade dos direitos de todos os cidadãos. É necessário 
ultrapassar  as  barreiras  atitudinais,  que  inicia  pelo  conhecimento  das  leis  num 
processo constante de ação e reflexão. 

Palavras-Chave: Inclusão. Leis. Cidadania. 

1.  INTRODUÇÃO 

A história  da  humanidade  apresenta  avanços  e  retrocessos  no  que  diz 

respeito  a  garantia  de  direitos  aos  seres  humanos  em  sua  igualdade,  numa 

perspectiva  que  ultrapasse a  limitação de  olhares  de discriminação  entre  raças, 

religiões, condições físicas, sociais, econômicas. A luta enfrentada por minorias que 

são alvo de atos discriminatórios está presente ao longo da história, e as conquistas 

evidenciadas ao término do século XX e início  do século XXI são resultados de 

embates  que  marcam a  busca  de  respaldo  das  vozes  que  muitas  vezes  foram 

silenciadas, vozes de pessoas que por muito tempo foram negados seus direitos, e 

ainda enfrentam barreiras para a vivência plena de sua cidadania.  Dentre essas 
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vozes excluídas encontra-se a luta das pessoas com deficiência que necessitam ser 

compreendidas como cidadãos de direitos iguais, perspectiva essa que fomentou 

diversos  debates,  ensejando  a  elaboração  de  diferentes  dispositivos  legais  que 

respaldam a garantia dos direitos as pessoas com deficiência. 

Nesse  contexto,  o  presente  trabalho  objetiva  traçar  um levantamento  dos 

dispositivos  legais,  com  ênfase  na  legislação  brasileira,  que  regulamentam  o 

processo  de  conquistas  das  pessoas  com deficiência  em relação  a  garantia  do 

direito a educação até a aprovação recente da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei Nº 

13.146/2015. Ultrapassando o campo teórico, o trabalho também busca analisar o 

conhecimento  de profissionais  que atuam na Educação  Básica  sobre  essas leis 

brasileiras  que  garantem a  inclusão,  especialmente  sobre  a  LBI,  ressaltando  os 

reflexos na prática cotidiana. Para alcançar esses objetivos, em primeiro momento 

utiliza-se  a  revisão  de  literatura,  discutindo  a  legislação,  destacando  a  área  da 

educação,  relacionada as  pessoas com deficiência,  refletindo a repercussão dos 

instrumentos legais na garantia efetiva dos direitos das pessoas com deficiência. 

Posteriormente, a partir da técnica de entrevista semiestruturada, serão analisadas 

as considerações de dois profissionais de escolas regulares de dois municípios da 

região do Seridó- RN que trabalham com alunos com deficiência. 

2.  A  LUTA  PELA  CONSTRUÇÃO  DA  CIDADANIA:  a  repercussão  das 

Conferências Mundiais sobre Inclusão no contexto brasileiro 

A discussão  sobre  a  emergência  das  práticas  inclusivas,  reverberando na 

proposição de políticas públicas que enfatizem a inclusão garantindo direitos iguais a 

todos os cidadãos, vem constituindo pauta presente nos assuntos internacionais e 

nacional. Nesse ínterim, é possível fazer um recorte sobre importantes conferências 

internacionais relacionadas à perspectiva da inclusão, que constituíram influência 

direta na formulação das políticas nacionais de inclusão no Brasil, sendo necessário 

a priori, sublinhar o contexto socioeconômico do final do século XX e início do século 

XXI, período de realização dos amplos debates sobre inclusão, impulsionados por 

organismos internacionais como a ONU, UNESCO, Banco Mundial, entre outros.

A efervescência da globalização e do sistema capitalista marcam as últimas 

décadas tendo influência direta no campo educacional, de modo que a sociedade 
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com novas necessidades produtivas, repassou para a educação a concepção de 

formação dos indivíduos para atender essas necessidades da sociedade capitalista. 

Ferretti  (1996) ressalta  que “buscando adequar a educação às novas exigências 

produtivas a década de 1990, foi marcada por reformas na educação, influenciadas 

pelas agências internacionais, por meio de fóruns, conferências mundiais, relatórios, 

recomendações, apoio técnico e financeiro”. 

Nessa perspectiva, houve a Conferência Mundial sobre Educação em Jomtien 

na Tailândia,  no ano de 1990. Contando com a participação de diversos países, 

entre  estes  o  Brasil,  a  Conferência  de  Jomtien  buscava  proposições  para  a 

superação dos altos índices de analfabetismo e evasão escolar ainda recorrentes. 

Foi discutida a necessidade de que “as autoridades responsáveis pela educação aos 

níveis  nacional,  estadual  e  municipal  têm a obrigação prioritária  de  proporcionar 

educação  básica  para  todos’’  (UNESCO,  1990,  p.6).  Com  essa  proposição, 

compreende-se  a  necessidade  do  Estado  garantir  que  todos  os  cidadãos, 

independentemente de suas diferenças, possuam acesso as oportunidade sociais, 

educativas, culturais, econômicas. 

Em 1994  houve a  Conferência  Mundial  sobre  Necessidades  Educacionais 

Especiais, na Espanha, resultando na Declaração de Salamanca, contando também 

com a participação de diversos países, discutindo especificamente proposições para 

o contexto das pessoas com deficiência. De acordo com Lopes (2007, p 34):

A Declaração de Salamanca configura-se como um documento norteador 
para se pensar nos princípios, políticas e práticas na área das necessidades 
educativas especiais, impulsionando o debate sobre a inclusão de crianças, 
jovens e adultos especiais dentro do sistema regular de ensino, de forma 
que todos os países organizassem em âmbitos nacionais e regionais novas 
diretrizes para o ensino de alunos com necessidades especiais. 

A declaração de Salamanca fomenta a inclusão das pessoas com deficiências 

nas  redes  regulares  de  ensino,  buscando  superar  as  práticas  excludentes  das 

escolas de educação especial. Nesse contexto e ampliando as discussões sobre o 

conceito de pessoa com deficiência, ocorreu a Convenção da Guatemala no ano de 

1999 que preconizou eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

pessoas com deficiência. Como compromisso da convenção, o Brasil promulgou o 

Decreto n.º 3.956 de 08 de outubro de 2001, incorporando o conceito de deficiência 

ao  tratar  que:  “O  termo  "deficiência"  significa  uma  restrição  física,  mental  ou 
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sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer 

uma  ou  mais  atividades  essenciais  da  vida  diária,  causada  ou  agravada  pelo 

ambiente econômico e social”. (Artigo I, Convenção de Guatemala)

Já em 2007 o Brasil assinou o documento da Convenção sobre o Direito das 

Pessoas com Deficiência, resultando no Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009. 

Sendo o primeiro evento internacional do século XXI ao tratar sobre a garantia dos 

direitos às pessoas com deficiência, em condição de igualdade de oportunidades. 

No decorrer do documento se ressalta o entendimento de que deficiência deve ser 

concebida como algo além do contexto médico, mas numa concepção mais ampla, 

deve-se reconhecer que deficiência é um conceito em evolução e que a mesma 

resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes 

e  ao ambiente,  que impedem a plena e  efetiva participação dessas pessoas na 

sociedade,  em  igualdade  de  oportunidades  com  as  demais  pessoas,  ou  seja, 

denuncia a relação de desigualdade imposta por esses ambientes ao corpo com 

impedimentos (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009).

Em  termos  gerais,  as  conferências  internacionais  representaram  grande 

influência  na  formulação  de  políticas  voltadas  para  a  inclusão  nos  países 

participantes. São resultados dessas amplas discussões a promulgação de leis e 

decretos nacionais que trazem a garantia dos direitos a todos os cidadãos. Com 

ênfase no contexto brasileiro, será apresentada uma síntese do percurso das leis 

nacionais que tratam sobre inclusão destacando a área educacional.

3.  O PERCURSO DAS LEIS QUE TRATAM SOBRE INCLUSÃO NO BRASIL 

Foi no período imperial que o Brasil iniciou o atendimento às pessoas com 

deficiência. Em 1854, criou o Instituto dos Meninos Cegos, em 1857, criou o Instituto 

dos Surdos Mudos e em 1874 iniciou o tratamento de deficientes mentais no hospital  

psiquiátrico da Bahia. A Deficiência Mental ganha destaque nas políticas públicas 

após a proclamação da República, quando surgem várias instituições. O exemplo é 

a  fundação do  Instituto  Pestalozzi,  fundado em 1926,  e  que  em 1945 realiza  o 

primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação pela 

psicóloga e pedagoga Helena Antipoff, que introduz o termo “excepcional”, no lugar 

das  expressões  “deficiência  mental”  e  “retardo  mental”,  usadas  na  época  para 
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designar as crianças com deficiência intelectual. Já no ano de 1954, é fundada a 

primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

Com a Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  – LDBEN, Lei  nº 

4.024/61,  o  direito  dos  “excepcionais”  à  educação,  preferencialmente  dentro  do 

sistema  geral  de  ensino.  Esse  é  o  primeiro  dispositivo  legal  que  fundamenta  o 

atendimento educacional às pessoas com deficiência.

Alterando a LDBEN de 1961, a Lei 5.692/1971, define o tratamento especial 

para os alunos com deficiências físicas, mentais e superdotação, intensificando a 

ideia do encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais.

O Ministério da Educação e Cultura- MEC, no ano de 1973, cria o Centro 

Nacional  de  Educação  Especial  –  CENESP,  incentivando a  efetivação  de ações 

educacionais voltadas às pessoas com deficiência e com superdotação. Porém a 

concepção  de  políticas  especiais  de  acesso  a  universal  a  educação  não  é 

implementada de forma correta.

Em 1988 a Constituição Federal apresenta, no seu artigo 3, inciso IV visa 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (Brasil, 1988). De acordo com o artigo 

205 da CF (1988): “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. Já no artigo 206, inciso I, vem estabelecer a igualdade 

de condições de acesso e permanência na escola.

A Lei  nº 7.853,  de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais que 

asseguram  o  pleno  exercício  dos  direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas 

portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social. Dispõe sobre o apoio às 

pessoas  portadoras  de  deficiência  e  sua  integração  social  e  define  como crime 

recusar,  suspender,  adiar,  cancelar ou extinguir  a matrícula de um estudante por 

causa de sua deficiência, em qualquer curso ou nível de ensino, seja ele público ou 

privado.

As crianças e adolescentes brasileiros são protegidos por uma série de regras 

e leis estabelecidas pelo país. Em 1990 é sancionada a Lei nº. 8.069 do Estatuto da 

Criança  e  do  Adolescente  –  ECA onde  reafirma  a  obrigatoriedade  dos  pais  ou 
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responsáveis de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, no seu 

artigo 55.

A  Lei  nº  9.394/96  -  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional- 

apresenta  diretrizes  para  a  Educação  Especial no  capítulo  V  no  artigo  58  que 

classifica  educação  especial  “como  modalidade  de  educação  escolar,  oferecida, 

preferencialmente,  na  rede  regular  de  ensino,  para  educando  portadores  de 

necessidades  especiais”  e  no  artigo  59,  também  da  LDB,  é  garantido  que  os 

sistemas de ensino assegurarão para o atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais  especiais  currículos,  métodos,  técnicas,  recursos  educativos  e 

organização específica.

A educação especial é definida como uma modalidade transversal a todos os 

níveis  e  modalidades  de  ensino  é  apresentada  no  Decreto  nº  3.298/99  com  o 

dispositivo  sobre  a Política  Nacional  para  a  Integração da Pessoa Portadora  de 

Deficiência, regulamentando a Lei nº 7.853/89.

A Resolução CNE/CEB nº 2/2001 vem determinar que os sistemas de ensino 

matriculem  todos  os  alunos  com  necessidades  especiais,  e  que  as  escolas  se 

organizem para o atendimento destes.

A Lei  nº  10.172/2001  que  aprova  o  Plano  Nacional  de  Educação  –  PNE 

evidencia  a  preocupação  de  construção  de  uma  escola  inclusiva,  que  garanta 

atendimento à diversidade.

A Convenção da Guatemala (1999),  promulgada no Brasil  pelo Decreto nº 

3.956/2001  assegura  que  as  pessoas  com  deficiência  têm  os  mesmos  direitos 

humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas.

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Formação  de  Professores  da 

Educação Básica é instituída através da Resolução CNE/CP nº1/2002,  indicando 

que as instituições de ensino superior devem prever em sua organização curricular 

formação  docente  voltada  para  a  atenção  à  diversidade,  considerando  os 

conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais 

especiais.

Nessa mesma perspectiva de educação inclusiva é criada a Lei nº 10.436/02, 

legitimando  a  Língua  Brasileira  de  Sinais  como  meio  legal  de  comunicação  e 

expressão,  apontando que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar 
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seu  uso  e  difusão  e  firmando  a  inclusão  da  disciplina  de  Libras  como  parte 

integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia.

Tendo em vista a garantia do acesso dos alunos surdos a escola o Decreto nº 

5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, tenciona o a inclusão das Libras 

como disciplina curricular o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para 

alunos surdos e a organização da educação bilíngue no ensino regular.

Continuando  com  a  implementação  de  políticas  públicas  de  inclusão  o 

Decreto nº 5.296/04 Regulamenta as leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, regulando 

normas e critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência ou 

com  mobilidade  reduzida,  resultando  na  implementação  do  Programa  Brasil 

Acessível.

Em  2005,  são  organizados  centros  de  referência  na  área  das  altas 

habilidades/superdotação  para  o  atendimento  educacional  especializado,  para  a 

orientação  às  famílias  e  a  formação  continuada  dos  professores,  através  da 

implantação  dos  Núcleos  de  Atividades  de  Altas  Habilidades/Superdotação  – 

NAAH/S em todos os estados e no Distrito Federal.

Acompanhando o processo de mudança é realizada a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006 e da qual o 

Brasil é signatário, indicando que os Estados-Partes devem assegurar um sistema 

de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem 

o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta da plena participação 

e inclusão.

Educação significa respeitar as especificidades de indivíduos e comunidades, 

incluir  e  preservar  as  diferenças,  realizando  a  diversidade  na  igualdade  com 

fundamento  primeiro  do  ato  educativo.  Nessa  vertente,  o  Plano  Nacional  de 

Educação  em  Direitos  Humanos  em  2006  e  o  Plano  de  Desenvolvimento  da 

Educação – PDE, elaborados objetivando através de suas ações, a construção de 

um currículo com temáticas relativas às pessoas com deficiência onde favoreçam 

princípios  e  programas  que  reafirmem  a  visão  de  superação  a  oposição  entre 

educação regular e educação especial.

Acompanhando o processo de mudança é publicado o Decreto nº 6.094/2007 

para a implementação do PDE, determinando nas diretrizes do Compromisso Todos 

pela  Educação,  a  garantia  do  acesso  e  permanência  no  ensino  regular  e  o 
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atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo seu 

ingresso nas escolas públicas.

A Resolução nº 4 CNE/CEB destaca no artigo 5 (2009):

O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da 
própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 
escolarização,  não  sendo  substitutivo  às  classes  comuns,  podendo  ser 
realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da 
rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão 
equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios.

A lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, instaura a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º 

do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

O Plano Nacional de Educação – PNE aprovado pela Lei nº 13.005/14 - traz a 

Meta 4 Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou 

superdotação,  o  acesso  à  educação  básica  e  ao  atendimento  educacional 

especializado,  preferencialmente  na  rede  regular  de  ensino,  com  a  garantia  de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 

ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) é instituída através da Lei nº 13.146/15, Esse disposto apresenta 

no artigo 1º (2015):

É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da  Pessoa  com  Deficiência),  destinada  a  assegurar  e  a  promover,  em 
condições  de  igualdade,  o  exercício  dos  direitos  e  das  liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. 

Muitas conquistas foram alcançadas, através da implementação da legislação 

para  efetivação  de  uma  educação  inclusiva.  Todavia  necessário  se  faz  que  as 

mesmas sejam implementadas no âmbito escolar e que as políticas planejadas, que 

garantam a  democratização  do  ensino,  e  permitam acesso,  a  permanência  e  o 

sucesso dos alunos do ensino especial na escola sejam firmadas.

4.  METODOLOGIA
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No  tocante  à  abordagem,  a  pesquisa  caracteriza-se  como  qualitativa. 

Considera-se nesta abordagem que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Esta não 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 

para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. 

Deste  modo,  a  referida  pesquisa  aconteceu  em  um  município  de  porte 

pequeno com aproximadamente 12.000 habitantes na região do Seridó-RN, tendo 

como objetivo analisar o conhecimento que o cuidador de crianças com deficiências 

no contexto escolar apresenta sobre a LBI (Lei Brasileira de Inclusão).

A coleta de dados da pesquisa ocorreu por meio de entrevista, que segundo 

Marconi; Lakatos (2003, 195): “é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma 

delas  obtenha  informações  a  respeito  de  determinado  assunto,  mediante  uma 

conversação de natureza profissional. ’’

4.1 Análise dos Resultados

Tecendo caminhos para uma compreensão maior de como ocorre o processo 

de inclusão no contexto escolar a partir do direito das crianças que necessitam ter 

um  cuidador,  aspecto  este  trazido  pela  LBI,  faremos  uma  análise  da  entrevista 

realizada com duas cuidadoras de crianças com necessidades especiais na rede 

regular de ensino em escola pública. Esta entrevista teve como objetivo também 

realizar um contraponto com a bibliografia pertinente a temática investigada e aqui 

discutida. Inicialmente, se faz necessário caracterizar as cuidadoras entrevistadas. 

Para preservar sua identidade, iremos denominá-las pelos nomes das cores. 

A  primeira  entrevistada  foi  a  Laranja,  graduada  em  pedagogia,  e  está 

cursando especialização em Educação Infantil. Há três anos é cuidadora de alunos 

com  necessidades  especiais  em  escola  do  Ensino  Fundamental  com  vínculo 

contratual. Hoje ela acompanha uma criança com deficiências múltiplas, matriculada 

no terceiro ano do Ensino Fundamental.

A princípio questionamos a entrevistada o que ela entende por inclusão e se 

ela tinha conhecimento sobre a LBI. A mesma respondeu:
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É um meio em que todas as pessoas podem conviver juntas, compartilhar 
dos  mesmos  espaços,  ter  direitos  iguais,  poder  ir  e  vir  sem  enfrentar 
barreiras e  discriminações.  Tenho lido muito  sobre inclusão e percebo a 
importância  da  LBI  para  nosso  país,  marcado  por  tantas  desigualdades 
sociais, culturais e econômicas. Acho que era importante discutir isto nas 
escolas, mas nunca vejo, já que desenvolvemos, ou tentamos, práticas de 
inclusão”. (Laranja, 2016)

Percebe-se através da fala da entrevistada que ela possui um conhecimento 

diante da prática da inclusão na escola, e que procura aprender sobre esta temática. 

No  entanto  expressa  uma  preocupação  por  ser  este  um  tema  necessário  as 

discussões e momentos de estudo no cenário escolar já que estamos vivenciando, 

mesmo que de maneira lenta a inclusão de crianças com necessidades especiais no 

ensino regular.

Em seguida, continuamos com a mesma entrevistada e questionamos como 

se desenvolve o seu trabalho como cuidadora dentro da sala de aula com a criança 

que ela cuida. A mesma respondeu:

Faço tudo. Preparo suas atividades, executo com ele e vou explicando de 
maneira  que  ela  possa  entender  e  aprender  o  que  o  professor  está 
ensinando. O professor tem pouco contato com ele, porque tem eu. Vou 
vendo  o  que  o  professor  está  trabalhando  e  vou  selecionando  suas 
atividades.  Todos os  dias  trago  atividades para  ela.  Acompanho quando 
precisa fazer suas necessidades fisiológicas e até mesmo no recreio. Os 
alunos ditos normais adoram brincar com ela. (Laranja, 2016)

O que nos parece através dessa fala, é que a função de cuidador neste caso 

foi  criada  sem  planejamento,  apenas  para  efetivar  um  direito  cobrado  pela 

sociedade, já que segundo Brasil (2008, p. 6): 

A rede  regular  de  ensino,  inclusive  a  particular,  passou  a  ser  olhada  e 
cobrada rotineiramente, para que evolutivamente apresente cada vez mais 
condições,  como  acessibilidade  física  dos  prédios,  existência  de  corpo 
docente capacitado e de serviços de apoio, inclusive de cuidadores.

Pode se perceber ainda que está muito longe de se entender o processo de 

inclusão na escola regular como um direito, uma conquista, e que estas crianças 

precisam  ser  olhadas  como  integrantes  daquele  contexto  e  não  a  parte.  A 

entrevistada deixa claro que não há inclusão neste caso, já que a cuidadora exerce 
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diferentes  papéis  no  desenvolvimento  da  criança,  acessibilidade,  mobilidade  e 

inserção. 

Na atual perspectiva da educação inclusiva, almeja-se que o aluno inserido 

ingresse na escola comum e que nela permaneça com igualdade de oportunidades, 

para  que assim possa desenvolver-se  como os demais  alunos que compõem a 

escola do século XXI. 

E nesta reflexão, foi entrevistada a Lilás, graduanda do curso de Pedagogia, 

assume a função de cuidadora de um aluno com deficiência intelectual no ensino 

regular. É seu primeiro contato com a docência e está nesta função a dois anos com 

a mesma criança. 

Questionou-se sobre o que ela entende por inclusão e se conhece alguns 

aspectos da LBI. Obtendo como resposta:

Entendo que  a  inclusão  é  um processo  que  possibilita  as  pessoas  que 
apresentam necessidades especiais ter os mesmos direitos que as pessoas 
que são ditas normais. Quanto a LBI, já ouvi falar muito vago, não tenho 
leituras especificas.  Só vi  uma disciplina sobre inclusão na Faculdade e 
durante  a  disciplina discutimos muito,  mas apenas neste  período.  (Lilás, 
2016). 

Os profissionais da educação, principalmente professores e cuidadores, são 

sujeitos  centrais  na  execução  e  melhoria  do  processo  de  inclusão  nas  escolas. 

Precisam buscar sua formação iniciada e continuada com o objetivo de transcender 

os  principais  problemas  encontrados  no  cenário  escolar.  Nas  vozes  dos 

entrevistados,  percebe-se  esta  ausência  do  conhecimento  diante  das  políticas 

públicas da educação que traz diferentes temáticas para serem discutidas dentro 

dos espaços escolares.

Continuando a entrevista  com Lilás foi  perguntado sobre os aspectos que 

faltam para a escola ser inclusiva e a mesma respondeu que:

“
Acho que falta tudo. Acessibilidade nos espaços da escola. Material didático 
adequado às necessidades dos alunos, planejamento, outros profissionais 
especializados para ajudar os professores, porque muitas vezes eles não 
sabem trabalhar com estes alunos. Acho que este não é um processo fácil. 
A escola precisa avançar muito para cumprir o que está no papel.  (Lilás, 
2016)

302



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

Acredita-se que a escolas atual necessita de uma nova configuração, uma 

escola para todos, favorecendo a construção da cidadania. E isto perpassa pela 

discussão de que a inclusão seja uma prática e não um mero discurso presente em 

nossos  espaços  educacionais  e  sociais  e  nas  políticas  que  regem  as  escolas 

brasileiras. 

Prosseguindo com a entrevista, questionamos como é ser cuidadora de um 

aluno com deficiência intelectual tendo como resposta:

Não é fácil. Ele é muito inquieto. Toma muitos remédios. Tem dia que só 
faço correr atrás dele nos corredores da escola, onde ele passa a maior 
parte  do  tempo.  Outros  ele  dorme na carteira,  muito  sonolento.  “Há  um 
descontrole muito grande na sua medicação, a família não ajuda e por isso 
ele demonstra essa diferença de comportamento. Na verdade, ele não é 
incluso  nas  atividades  da  turma.  Trago  algumas  tarefas,  mas  ele  não 
consegue realizar. 

Beyer  (2013)  faz  uma  importante  reflexão  quando  afirma que  precisamos 

entender que as crianças são diferentes entre si. Elas são únicas em sua forma de 

pensar  e  aprender.  Todas  as  crianças,  não  apenas  as  que  apresentam  alguma 

limitação ou deficiência.

Os relatos comprovam que as professoras reconhecem que o trabalho com os 

alunos com deficiência precisa ir além da socialização. Diante disso, os professores 

reconhecem  que  é  necessário  (re)  pensar  alternativas  para  que  o  aluno  com 

deficiência  possa,  de  forma  efetiva,  participar  dos  processos  de  ensino  e 

aprendizagem,  ou  seja,  para  que  ele  tenha  igualdade  de  oportunidades  para 

aprender.

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento acerca dos instrumentos legais que legitimam a inclusão se 

faz relevante tanto para o cidadão assim como para o desenvolvimento de uma 

prática  profissional  ética  e  compromissada  com  a  garantia  dos  direitos  do  ser 

humano. Entretanto, a construção de uma sociedade inclusiva não resulta somente 

de um aparato legal que defenda a prática da inclusão. É necessário que o disposto 

nas  leis  reflita  verdadeiramente  nas  práticas  diárias,  corroborando  para  uma 

mudança de valores que derrubem as barreiras atitudinais da sociedade em geral.  

Este  é  o  grande  desafio:  além de assegurar  legalmente  os  direitos  iguais,  lutar 

303



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

diariamente  para que o  exposto  nas leis  seja  prática constante.  No contexto  da 

educação inclusiva é necessário ir além de garantir o acesso a todos os alunos, é 

preciso que os alunos se sintam respeitados nas suas diferenças e que possam 

contar  com  profissionais  capacitados  para  desenvolver  uma  prática  inclusiva, 

contribuindo para a permanência e o sucesso dos alunos.

Nesse processo de construção de uma prática inclusiva se insere a relevância 

da proposição de um amplo debate sobre a LBI, de modo que os profissionais e 

sociedade em geral conheçam e reflitam sobre o disposto na lei e transponham esse 

conhecimento para suas práticas cotidianas. É nessa dinâmica de ação e reflexão 

que se constrói e mais intensamente que se forja a cidadania do ser humano, que ao 

ter consciência de seus direitos luta contra toda forma de discriminação e se constrói 

sujeito de sua cidadania.
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INOVANDO  PRÁTICAS  E  METODOLOGIAS  EDUCACIONAIS:  por  uma 
tecnologia para a quebra de barreiras de aprendizagem e inclusão

Camila Morais da Rocha  1  ; Ana Lúcia Oliveira Aguiar  2

RESUMO:  Mobilizados  pelas  discussões  atuais,  vivências  de estudo com discentes 
com deficiência auditiva,  com deficiência física, deficiência visual e com deficiência 
intelectual  na  graduação,  cresce  o  desejo  de  problematizar  a  inclusão  no  Ensino 
Superior, na perspectiva de possibilitar  aos discentes com deficiência e necessidades 
educacionais  especiais  melhores  condições  de  aprendizagem.  Este  Projeto  trata  da 
produção de desenvolvimento e inovação tecnológica na Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte e está intitulado  Inovando práticas e metodologias educacionais: 
por  uma  tecnologia  assistiva  para  a  quebra  de  barreiras  de  aprendizagem  e 
inclusão. Com a entrada, na UERN de discentes com deficiência física, auditiva, visual, 
intelectual e múltipla cresce a necessidade do desenvolvimento de tecnologia assistiva, 
inovação de metodologias e desenvolvimento de práticas educacionais que permitam a 
adequação para a acessibilidade pedagógica e de aprendizagem dos referidos discentes. 
Objetiva identificar  demandas de tecnologia assistiva dos discentes  com as referidas 
deficiências, com vistas a promover tecnologias para a qualidade da aprendizagem e 
inserção no mundo do trabalho. A questão central que guiará o percurso da pesquisa 
está  assim  elaborada:  que  instrumentos  e  inovações  precisam  ser  pensados  e 
desenvolvidos, com vistas à acessibilidade educacional e crescimento acadêmico para 
alunos com deficiência física, auditiva, intelectual, visual e com deficiência múltipla, 
com vistas à inclusão educacional? A Metodologia a ser utilizada é pesquisa-ação, pois 
permite  identificar  o problema dentro do contexto de vivência de aprendizagem dos 
discentes  com  deficiência,  análise,  significação  dos  discursos,  identificação  da 
necessidade  de mudanças,  de inovações  e  transformação.  As técnicas  de entrevistas 
semi estruturadas e de profundidade da História Oral serão utilizadas. As narrativas dos 
discentes  permitirão  que os  sujeitos  narrem sobre seus  limites  de aprendizagem em 
função das barreiras de aprendizagem e que possibilidades tecnológicas educacionais 
para a superação das referidas barreiras. Os sujeitos da pesquisa são uma discente com 
deficiência física (cadeirante) um discente com deficiência auditiva, um discente com 
deficiência  visual,  deficiência  múltipla  (baixa  visão  e  deficiência  intelectual).  O 
percurso teórico trilhado destaca: Thiollent (1986) Brasil (2004); Josso (2010); Mantoan 
(2006); Nóvoa e Finger (2010); Passeggi (2010); Sassaki (1997); Skliar (2005). Este 
trabalho possibilitará compreender as necessidades de adaptação, inovação tecnológica, 
transformação  e  intervenção  para  os  discentes  com  as  referidas  deficiências, 
considerando a necessidade de adequações do que prescreve o Decreto Federal 3.298 de 
20 de dezembro de 1999, o direito ao atendimento prioritário e acessibilidade de que 
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fala o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e ainda permitirá um repensar sobre 
o fazer pedagógico acreditando na promoção ao acesso ao conhecimento com equidade, 
autonomia,  independência  e  inserção  no  mercado  de  trabalho  dos  discentes  com 
deficiência. As discussões atuais sobre deficiência, acessibilidade e inclusão, bem como 
o  aumento  da  entrada  de  discentes  com  deficiência  na  UERN  tem  ampliado  as 
discussões e consolidado ações na busca de superação de barreiras físicas, tecnológicas, 
atitudinais, procedimentais e conceituais direcionando para a disseminação e convicção 
da  necessidade  de  novos saberes,  novas  tecnologias,  novas  práticas,  outras  atitudes. 
Ensinar discentes com deficiências e necessidades educacionais especiais é um desafio 
para todos, sobretudo um aprendizado e (Auto) Formação.

PALAVRAS – CHAVE: Inovação; Tecnologia Assistiva; Adequações; Ensino 
Superior; Inclusão.

INTRODUÇÃO

Cabe pensar que a discussão sobre inclusão, hoje, em vários países, atravessa 
uma fase de profundas reflexões.  No Brasil,  especificamente,  no sistema regular  de 
ensino,  para  se  efetivar  na  prática,  possibilidades  e  impossibilidades  vão, 
respectivamente, removendo obstáculos e abrindo uma esteira de grandes interrogações 
e dificuldades referentes a sua prática no cotidiano da escola e da sala de aula.

As  reflexões,  pela  via  do  possível  e  dos  limites  de  efetivação,  provocam 
mudanças e permanências inerentes a qualquer mudança. Desafios estão à vista, mas 
possibilidades de construções e reconstruções em nosso dia a dia, principalmente pela 
aproximação  aos  discentes.  Essa  aproximação  oferece  pistas,  considerando  que  os 
discentes com deficiência, ao narrarem sobre suas situações de limites, permitem, no 
diálogo,  a  construção  de  novos  saberes.  Essas  mudanças  advêm  de  plurais 
entendimentos e estas vão gerando ações dentre elas ações, inovações no dia a dia da 
academia voltadas para atender situações previstas nos documentos e dispositivos em 
torno da inclusão de todos em diferentes segmentos  sociais.  Vai se desenhando, em 
decorrência,  outras  perspectivas  que  se  abrem  a  partir  do  contato  direto  com  os 
discentes  e  o  exercício  das  leis  da  Educação  Especial  na  Perspectiva  da  Educação 
Inclusiva e o que prescreve a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de 
2006, e seu protocolo Facultativo. O Brasil é signatário da referida Convenção, desde 
2008.

O  processo  de  reforço  sobre  este  olhar  para  a  inclusão  atravessa  vários 
documentos,  diferentes  leis,  inúmeros  dispositivos.  Conferências  apontam  para  a 
ampliação e redefinição do conceito de inclusão, para a busca da inserção da pessoa 
com deficiência em toda a dinâmica da sociedade com autonomia e independência, para 
promoção do olhar  reflexivo sobre a  remoção de barreiras,  para o alargamento  dos 
estudos  e  estratégias  específicos  para  cada  deficiência,  o  alerta  para  o  uso  das 
tecnologias assistivas,  para a chamada à reflexão de toda a sociedade no sentido da 
compreensão e sensibilização quanto ao olhar de alteridade sobre o outro. 

Com o Programa Mundial  de Ação Relativo às Pessoas com Deficiência,  de 
1983, às discussões contidas na Declaração de Salamanca, de 1994, o esclarecido pela 
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Convenção  de  Guatemala,  de  2001.  Especificamente,  no  Brasil,  nos  reportamos  à 
ratificação  da  Convenção  e  Salamanca,  em 2008,  sobre  o  Direito  das  Pessoas  com 
Deficiência. O seu artigo 24, 1º parágrafo, assegura Santos (2005, p. 53), convoca à luta 
pela  inclusão ao trazer,  em seu texto,  o reconhecimento do direito  das pessoas com 
deficiência  à  educação apontando para a  responsabilidade  dos  Estados partícipes  de 
assegurar um sistema educacional em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida. 
Este  aspecto,  especificamente,  chama  atenção,  no  nosso  entendimento,  para  a 
preocupação do acesso e permanência com qualidade, com movimento e locomoção da 
pessoa com deficiência. 

Foi neste contexto que, com as discussões em nível mundial, o movimento de 
inclusão,  no  Brasil,  abre  caminho  ganhando  força  a  partir  da  Liga  Mundial  pela 
Inclusão, da Liga Internacional pela Inclusão do Deficiente Mental, com a Conferência 
Mundial sobre Necessidade Educacionais Especiais, realizada em Salamanca, em 2004. 
Nesta  conferência  a  educação  para  todos  tem  sua  bandeira  de  luta  e  defesa  da 
diversidade. Cabe salientar que a luta pelos direitos humanos tem seus princípios na 
Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  de  1948,  conforme  aponta  em  seus 
estudos Voivodic (2008). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
tem  como  objetivo  o  acesso,  a  participação  e  a  aprendizagem  dos  alunos  com 
deficiência,  transtornos  globais  do desenvolvimento  e  altas  habilidades/superdotação 
orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais 
especiais. No ensino superior, por sua vez, a educação especial se efetiva por meio de 
ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Ainda que 
essas  ações  envolvam planejamento  e  a  organização  de  recursos  e  serviços  para  a 
promoção  da  acessibilidade  arquitetônica,  nas  comunicações,  nos  sistemas  de 
informação, nos materiais didáticos e pedagógicos que devem ser disponibilizados nos 
processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolva o ensino, a 
pesquisa, a extensão. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada em 2006 
pela  Organização  das  Nações  Unidas,  cabe  repisar,  da  qual  o  Brasil  é  signatário 
estabelece que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional 
sobre  alegação  de  deficiência.  Este  projeto  pretende  refletir,  discutir,  buscar,  criar 
materiais, buscar inovações tecnológicas para as práticas educacionais e metodologias, 
para  a  autonomia,  o  acesso  ao  ensino,  à  pesquisa  e  à  extensão  dos  discentes  com 
deficiência. 

Outro  documento  importante  trata-se  do Decreto  Federal  Nº  7.612 de  17 de 
novembro  de  2011,  que  institui  o  Plano  Nacional  dos  Direitos  da  Pessoa  com 
Deficiência, Plano Viver Sem Limite. Neste plano. O Governo Federal promoverá, por 
meio da integração e articulação de políticas,  programas e ações,  o exercício pelo e 
equitativo  dos  direitos  das  pessoas  com  deficiência,  nos  temos  da  Convenção 
Internacional  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  e  seu  Protocolo 
Facultativo.  Haverá o investimento  de recursos  na educação do país  para garantir  a 
inclusão,  a  inserção  de  pessoas  com  deficiência  nos  espaços  de  aprendizagem  a 
acessibilidade, com vistas a permitir condições concretas para o processo de formação 
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das pessoas com deficiência.   Destacamos, dentre  as diretrizes  propostas pelo Plano 
Viver sem Limites:

II - garantia de que os equipamentos públicos de educação sejam acessíveis para 
as pessoas com deficiência, [..];

III  -  ampliação  da  participação  das  pessoas  com deficiência  no  mercado  de 
trabalho, mediante sua capacitação e qualificação profissional;

VIII - promoção do acesso, do desenvolvimento e da inovação em tecnologia 
assistiva.

Com  este  projeto,  que  pretende  inovação  tecnológica  para  discentes  com 
deficiência,  pretendemos  conhecer  e  refletir  sobre  questões,  tais  como:  quais 
tecnologias, inovação, práticas, formação são necessários para ad garantia do direito à 
aprendizagem, a inclusão de discentes com deficiência com qualidade? Objetiva-se a 
criação de tecnologias assistivas, material didático e práticas pedagógicas adequadas às 
diferentes  deficiências,  com vistas  a  promover  o acesso à  aprendizagem.  A questão 
central  que  guiará  o  percurso  da  pesquisa  está,  assim,  elaborada:  que  instrumentos 
precisam  ser  pensados  e  construídos,  com  vistas  à  acessibilidade  educacional  e 
crescimento  acadêmico  para  alunos  com  deficiência  física,  auditiva,  intelectual, 
deficiência múltipla com vistas à inclusão educacional? 

Compreende-se  como  Diniz  e  Vasconcelos  (2004,  p.  135  -136)  que  "para 
realizar a inclusão, é preciso uma postura crítica dos docentes, dos discentes em relação 
aos saberes acadêmicos e à forma como eles podem ser trabalhados e assimilados. Isso 
implica considerar que a escola não é uma instituição pronta, acabada, inflexível, mas 
uma estrutura que deve acompanhar o ritmo dos professores e alunos, em um processo 
que requer diálogos nos coletivos de trabalho, na relação com a comunidade escolar e 
com os  outros  campos  do  conhecimento".  Percebe-se,  dessa  forma,  a  relevância  de 
trabalhar de maneira conjunta no processo de inclusão, com ações práticas, a pertinência 
do ingresso de discentes com deficiência no ensino superior, mas que seja garantido o 
direito de serem atendidas em suas necessidades, barreiras sejam quebradas no percorrer 
da caminhada de sua aprendizagem. 

Acreditamos na possibilidade  de avanços para bem perto da minimização de 
barreiras físicas, atitudinais e procedimentais com a repercussão do presente pesquisa-
ação para a os discentes com deficiência, como um todo, para instituição acadêmica, 
como para a sociedade local. Mesmo com todos os esforços dispensados pela UERN 
nesse  processo  sentimos  a  necessidade  de  maior  compreensão  da  relação  entre  os 
docentes  e  os  discentes  com deficiência,  pelas  resistências  ainda  encontradas  cujos 
limites são explicados pela formação inicial do professor. Na perspectiva de contribuir 
para uma educação de ensino superior preocupada com o compromisso com a inclusão e 
compromisso social é necessário repensar as condições que são dadas para aos discentes 
com deficiência e compreenderem e dominarem o conhecimento construído em sala de 
aula,  através  de  inovação  e  práticas  educacionais  e  tecnologias  que  promovam  a 
aprendizagem e inclusão adequada a sua condição. 

MATERIAL E MÉTODOS
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Foi utilizada a Metodologia da Pesquisa-Ação que é uma metodologia que busca 
conhecer  a  realidade  para  intervir  nessa  realidade.  Segundo  Thiollent  (1998,  p.2)  a 
pesquisa-ação é aquela que: [...] consiste em acoplar pesquisa e ação em um processo no 
qual  os  atores  implicados  participam,  junto  com  os  pesquisadores,  para  chegarem 
interativamente a elucidar a realidade em que estão inseridos, identificando problemas 
coletivos, buscando e experimentando soluções em situação real.

O método da pesquisa-ação estuda o objeto pesquisado de forma a influenciar no 
meio em que ocorre a pesquisa. Tem como objetivo provocar uma mudança ativa para o 
grupo em que foi aplicada.

Foi desenvolvida de forma participativa com os discentes com deficiência. Ao 
lado da Pesquisa-Ação as  técnicas  de  entrevista  semiestruturadas  e  de profundidade 
individuais e em rodas de conversa, serão utilizadas cujas narrativas, dos sujeitos da 
pesquisa,  permitirão  que  narrem  sobre  suas  necessidades  de  aprendizagem  e 
expectativas de inovação e mudanças  e que possibilidades tecnológicas  educacionais 
para  a  superação  das  barreiras  de  aprendizagem.  Os  sujeitos  da  pesquisa  são  um 
discente com deficiência auditiva (surdez) um discente com deficiência visual (cego) 
um discente com deficiência múltipla (intelectual e visual). 

Consistiu no levantamento bibliográfico sobre as referidas deficiências, em um 
levantamento das narrativas de formação, história da escolaridade e da vida acadêmica 
dos discentes envolvidos nas atividades. Nesta etapa, a aproximação do pesquisador aos 
discentes  com  as  deficiências  objeto  de  estudo  desta  pesquisa,  as  entrevistas  de 
profundidade com sujeitos da pesquisa em rodas de conversa, com registros fotográficos 
e  transcrições  imediatas  das  narrativas.  Inicia-se  o  conhecimento  dos  referidos 
discentes. Será o momento do levantamento da realidade dos discentes com deficiência 
em sala de aula e os limites impostos pelas metodologias e didática. Os problemas serão 
colocados pelos discentes.  Levantamento de metodologias que são desenvolvidas em 
sala de aula, suas possibilidades e seus limites de aprendizagem.  A partir da colocação 
dos problemas e barreiras mais  presentes enfrentadas  e  o destaque dos limites  mais 
experimentados em sala de aula. Os discentes apresentarão como fazem a leitura das 
barreiras à aprendizagem levantadas, como percebem e analisam as questões por eles 
elencadas. 

Após  a  sistematização  das  barreiras  citadas,  iniciam-se  as  análises  e,  sem 
seguida, os retornos das análises aos discentes. Com os resultados serão organizados 
fichas/desafios  contendo  reflexões  e  juízo  de  valor  sobre  as  questões  apresentadas. 
Serão elencados os desafios de barreiras mais frequentes.

Em seguida, iniciu-se a fase de elaboração de metodologias, técnicas e inovações 
para serem apresentados aos docentes.

Por fim, foram confeccionados materiais didáticos e instrumentos tecnológicos 
facilitadores da aprendizagem dentro de cada especificidade de deficiências. Contempla, 
ainda,  itens  relativos  aos  materiais  didático-pedagógicos,  adaptados  ou  criados 
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especialmente  para  os  discentes  com  deficiência  sujeitos  deste  programa  de 
desenvolvimento  tecnológico  e  inovação.  O  resultado  dessa  coleta  e  procedimentos 
permitirá a verificação da viabilidade de aplicação/uso das tecnologias e do material 
didático nas unidades diferentes faculdades. 

RESULTADO E DISCUSSÃO

Ao  entrevistar  discentes  que  necessitam  de  alguma  tecnologia  assistida, 
ressaltamos a sua importância, principalmente os discentes com deficiência auditiva e 
visuais,  que se não houvesse alguns equipamentos, o seu desempenho seria bastante 
prejudicado no rendimento acadêmico.

Como  por  exemplo,  o  discente  do  curso  de  Direito  com deficiência  visual, 
ressaltou a importância do programa por forma de software o programa NVDA, o qual 
faz  a  leitura  do  texto  e  narra  o  que  está  escrito.  Sem  esse  programa,  seu 
acompanhamento acadêmico seria bastante impactado, pois os textos que necessita para 
sua formação, a maioria são disponibilizados do tamanho de fonte comumente utilizado, 
que para o mesmo se torna uma grande barreira para realizar a leitura. 

Outro discente, do curso de Serviço Social, com deficiência auditiva, utiliza um 
aparelho acoplado em seus ouvidos que funciona como uma espécie de ampliador de 
som, e ressalta a importância desse aparelho para o seu acompanhamento acadêmico e 
que a partir do seu uso, seu rendimento foi consideravelmente influenciado e benéfico. 
“Por ser uma deficiência não visível, não eram todos os professores que atentavam da 
minha deficiência, por mais que sempre eu estava os lembrando, mas a partir de um 
tempo, me sentia incomodada por sempre está reforçando que precisava que os mesmos 
falassem um pouco mais alto” ressalta a entrevistada, e que a partir de quando começou 
a  usar  o  aparelho  auditivo,  sua  vivencia  acadêmica  passar  a  ser  melhor.  “Quando 
comecei a usar o aparelho, tirei essa preocupação de mim, já que para mim, era um 
constrangimento  toda  vez,  que  chegava  um  professor  novo,  ou  os  mesmos  se 
esquecerem, está falando da minha deficiência auditiva e isso me gerava um certo tipo 
de  receio  e  constrangimento  diante  da  turma  e  dos  professores.  ”  Mais  uma  vez, 
percebemos  que  o  uso  das  tecnologias  assistidas  é  fundamental  no  progresso  e 
autonomia e um melhor bem estar na vida e desenvolvimento acadêmico dos discentes.

CONCLUSÃO

Refletir  sobre  as  dificuldades  e  superações  enfrentadas  pelos  alunos  da 
Universidade  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  que  necessitam  de  tecnologias 
assistivas para seu caminhar da graduação, com vistas à quebra de barreiras nas diversas 
práticas acadêmicas para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos, do bem estarem 
e acessibilidade. Ao realizar esse projeto, notamos a sua tamanha impotância, visando 
que os avanços tecnológios auxiliam na efetivação, acompanhamento e a  permanência 
desses discentes  na academia e trazendo maior  rendimento e aporveitamento no seu 
processo de formação. 
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Um discente que utiliza de alguma tecnologia assistida, seu acompanhamento e 
permanencia no seu processo de formação  é notável,  visando que a contrução desse 
meio de tecnologia surgiu de uma necessidade observada e vivida por pessoas que de 
algum modo necessitou de melhorias para uma melhor qualidade de acompamhamento 
e aprendizagem.

Nota-se  também uma melhor  participação,  tanto  no ambito  da  sua  formação 
profissional,  quanto no próprio seu desenvolvimento acadêmico, estes discentes vêem 
possibilidades  de  interagir  e  participar  melhor  da  universidade  com a  utilização  de 
algumas tecnologias assistidas que auxiliam em sem desenvolvimento acadêmico.
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RESUMO 

 
Este artigo científico emergiu da necessidade de conhecer a disponibilização, atuação e formação dos 
tradutores/intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS que atuam nas escolas do município de Mossoró 
no Estado do Rio Grande do Norte - RN. E apresenta por objetivo analisarmos a importância, a disponibilização 
e atuação do profissional intérprete da LIBRAS na sala de aula regular da Educação Básica e do Ensino 
Superior, essa pesquisa foi realizada no município de Mossoró - RN em instituições que tenham o profissional 
tradutor/intérprete da LIBRAS. Assim sendo elaboramos e aplicamos como instrumentos de pesquisa 
questionários fechados e abertos para os professores do Ensino Fundamental, Médio, EJA, e com  o profissional 
tradutor/intérprete da LIBRAS. Como resultados, apontamos que as experiências e formação de professoras e 
dos profissionais Intérpretes de LIBRAS, possibilitam uma reflexão para um novo olhar na sala de aula regular 
da Educação Básica, no sentido de garantir aos alunos surdos o direito de aprender, conviver e conhecer em 
espaço escolar a LIBRAS, por meio de expressões corporais e faciais. É necessário ter consciência da 
importância da LIBRAS e da inserção do profissional tradutor e intérprete de LIBRAS na sala de aula regular, no 
ambiente educacional, onde reconstruímos os sentidos da nossa prática pedagógica na relação com o outro no 
exercício da profissão, e que profissional tradutor interprete de LIBRAS é um profissional de grande importância 
na educação que é o que trata a nossa pesquisa, pois este garante ao aluno surdo o acesso aos conteúdos na sua 
língua materna. 
 
Palavras-chave: LIBRAS. Profissional Intérprete. Professores. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais atualmente, no Brasil, é 

um desafio, e a escola regular, de uma maneira geral não foi e nem é planejada para acolher a 

diversidade dos indivíduos. Neste grupo enquadram-se os sujeitos surdos (SOUZA, 2002). 

Estes necessitam de atenção especial por parte dos educadores que estão inseridos no dia-a-

dia educacional do aluno surdo no âmbito escolar, pois requerem o acompanhamento de 

profissionais capacitados e especializados na comunicação, de forma a contribuir de maneira 

positiva no seu aprendizado. 

Introduzida, na década de 90 no Brasil, a educação bilíngue para surdos, vem se 

desenvolvendo de forma principiante com relação a introdução de intérpretes e/ou 

professores/instrutores de LIBRAS e educadores surdos, responsáveis pela mediação nas 

relações entre surdos e ouvintes na escola. 

Na Educação bilíngue destaca-se o profissional intérprete que tem o domínio da língua 

de sinais e como também da língua falada do país em que exerce a sua profissão, ele pode 

também ter conhecimento de outras línguas tais como inglês e o espanhol, por exemplo, e 

fazer a tradução de uma língua para outra, e até mesmo ter o conhecimento da língua de sinais 

de outro país e fazer a tradução da língua de sinais de um país para outro. Mas para isso 

também é necessário ter o conhecimento específico, técnicas para realização fidedigna da 

tradução/interpretação, e este conhecimento se adquire através da sua formação. Além desta 

formação terá que submeter-se a uma prova de proficiência em LIBRAS o qual lhe dará a 

titulação para atuar como profissional intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

A lei 10.436 de 24 de abril de 2002 que dispõe a Língua Brasileira de Sinais, 

representa um passo importantíssimo no processo do reconhecimento e formação do 

profissional intérprete além de oferecer a abertura ao mercado de trabalho respaldado na 

questão legal. 

Neste sentido, este artigo cujo foco é o profissional intérprete apresenta por objetivo 

realizar uma pesquisa bibliográfica e de campo para analisar a importância, a disponibilização 

e atuação do profissional intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS na sala de aula 

regular da Educação Básica e do Ensino Superior. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
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Na história da educação de surdos existem três abordagens predominantes: a oralista, a 

comunicação total e o bilinguismo. 

O oralismo que é o nome dado à abordagem que enfatiza a fala e a ampliação da 

audição. A escola com tendência oralista visa à capacitação do surdo na modalidade oral, que 

é a língua dos ouvintes, tendo como única possibilidade o uso da linguagem por meio da 

leitura labial em todos os ambientes que frequentam. Esta não teve êxito por proibir, rejeitar 

de maneira rígida qualquer uso de língua de sinais.  

Para Sá (1999), o oralismo ocasiona “déficits” cognitivos, legitima a manutenção do 

fracasso escolar, provoca dificuldades no relacionamento familiar, não aceita o uso da língua 

de sinais, discrimina a cultura surda e nega a diferença entre surdos e ouvintes. 

Já na abordagem da Comunicação Total considera-se que toda e qualquer forma de 

comunicação é válida, a fim de potencializar as interações sociais. Contudo, os resultados 

obtidos pela comunicação total são questionáveis, pois quando observamos o aluno surdo na 

vida cotidiana vemos que a linguagem gestual e visual, textos orais e escritos e as interações 

sociais não contribuíram para que estes se desenvolvessem integralmente em seu meio social. 

Segundo Sá (1999), esta não valoriza a Língua de Sinais, portanto, pode-se dizer que é outra 

feição do oralismo.   

A abordagem educacional por meio do bilinguismo tem o objetivo de capacitar o 

aluno surdo para uso de duas línguas no dia-a-dia escolar e social, sendo estas a Língua de 

Sinais como primeira língua e como eixo fundamental e a língua da comunidade ouvinte 

como segunda língua.  

O Decreto 5626/05 que regulamentou a Lei de LIBRAS prevê a organização de turmas 

bilíngues, constituídas por alunos surdos e ouvintes onde as duas línguas, LIBRAS e Língua 

Portuguesa são utilizadas no mesmo espaço educacional, além disso, este mesmo decreto 

orienta para a formação inicial e continuada de professores e formação de intérpretes para a 

tradução e interpretação da LIBRAS e da Língua Portuguesa. 

Sabemos que a aquisição da língua de sinais não é garantia de uma aprendizagem 

significativa e que o processo educativo do aluno surdo é um problema de qualidade das 

práticas pedagógicas, como já foi dito anteriormente, e não um problema de uso dessa ou 

daquela língua.  

Neste sentido, é necessário repensar as práticas pedagógicas escolares, não 

restringindo apenas a diferenciação pela deficiência, pois sabemos que nós seres humanos nos 

igualamos pela diferença, refletida nas relações, experiências e interações. Podemos ver o 
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aluno surdo como um ser capaz de construir conhecimentos, capaz de adquirir e desenvolver 

não somente os processos visuais-gestuais, mas também de leitura e escrita, e se desejarem 

também de fala. 

Na busca de solucionar os problemas de comunicação enfrentados pelos alunos surdos, 

quando de sua inserção no ensino regular, surgem propostas de reconhecimento de que estes 

alunos necessitam de apoio específico, de forma permanente ou temporária, para alcançar os 

objetivos finais da educação e, então, devem ser oferecidos, por exemplo apoios tecnológicos 

e humanos que contemplem de fato suas possibilidades (VOLTERRA, 1994). O apoio 

humano é o intérprete de língua de sinais, profissional que vem sendo incorporado nos 

últimos anos nas salas de aula regular, mas de maneira ainda muito discreta. 

É na década de 90, que surgem tentativas de dar uma formação mais específica para 

estes profissionais, principalmente por iniciativa da Federação Nacional de Educação e 

Instrução dos Surdos (FENEIS), que, observando a heterogeneidade de desempenho dos 

intérpretes, propõe cursos de curta duração para formação, onde estes cursos em geral eram, 

ministrados por ouvintes e, ocasionalmente, por surdos e visavam ampliar os conhecimentos e 

fluência em Libras. 

Apenas em 2008, os TILS de todo país conseguiram organizar-se em associações 

regionais, criando em seguida uma federação nacional (FEBRAPILS) com representatividade 

junto ao World Association of Sign Language Interpreters - WASLI (órgão internacional que 

representa TILS do mundo todo). Ou seja, trata-se de organização recente, que passará a 

apoiar o profissional e colaborar para sua formação. 

Defende-se que o profissional intérprete deve conhecer profundamente a Libras e as 

técnicas de interpretação, mantendo sua postura ética profissional, atento ao vestuário, 

“aparência pessoal, iluminação, local, fundo visual, barulhos laterais, acomodações, posição 

natural para sinalizar, tempo de interpretação, expressões faciais, uso do alfabeto manual, 

tautologia, expressões idiomáticas, possíveis distrações e outros” (FENEIS, 2009). 

 A tarefa do TILS educacional é atuar em ambientes complexos, o que precisa ainda 

desvelar as peculiaridades inerentes a cada um dos níveis de ensino nos quais poderá atuar, 

conhecendo a organização dos conteúdos curriculares e as metodologias para ensinar em cada 

um deles. 

Neste sentido, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa no município de Mossoró/RN 

em instituições que tenham o profissional intérprete. Deste universo encontramos duas escolas 

da rede Estadual de Ensino, uma do Ensino Fundamental e Ensino Médio e outra da Educação 
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de Jovens e Adultos (EJA) e também em uma das entidades das Instituições de Ensino 

Superior deste município. 

Elaboramos e aplicamos como instrumentos de pesquisa questionários fechados e 

abertos (VIEIRA, 2009) para os professores do Ensino Fundamental, Médio e EJA, e 

intérpretes de LIBRAS, conforme descrito na tabela 1.  

 
Tabela 1: Participantes da Pesquisa  

    
Área de Atuação 

Profissionais Quantidade Ens.Fund. Ens.Médio/EJA Ens.Sup. 

      Professores 7 
 

4 3 - 
Intérpretes 4 

 
1 1 2 

      Total 11 
 

5 4 2 
 

Foram feitos onze questionários no total, dentre os quais sete questionários foram 

aplicados com professores onde, quatro eram do Ensino Fundamental e Médio e três da EJA. 

Com relação à classe dos intérpretes de LIBRAS foram feitos com quatro profissionais, um 

atua no Ensino Fundamental – séries finais, um na EJA e os outros dois na Educação 

Superior. 

Com base na tabela acima podemos verificar que os questionários foram aplicados 

com um número maior de professores que estão atuando no ensino fundamental e médio mais 

especificamente na Educação de Jovens e adultos, destacando a ausência de professores nas 

áreas de ensino superior na pesquisa. Com relação aos intérpretes verificamos que estão em 

maior número no ensino superior, isso se deve ao decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005 

que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais. 

 Observamos que a lei está sendo cumprida, mas de forma mais evidente na educação 

superior enquanto que na educação básica acontece de maneira muito infrequente, talvez 

devido à falta de profissionais intérpretes e como também a falta de compromisso por parte 

dos representantes do governo para promoção de cursos de formação e também de concursos 

para contratação de forma efetiva do TILS. 

Na tabela 2 apresentaremos o perfil dos intérpretes envolvidos na pesquisa. 

Tabela 2: Perfil dos Intérpretes da pesquisa 

Intérprete Sexo 
Tempo de Serviço 

(anos) Formação Atuação 
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M F 5 <5 >5 
Ensino 
Médio 

Ensino 
Superior 

Ensino 
Fundamental EJA 

Ensino 
Superior 

A X 
 

- - X X - X - - 
B X - - X X - - X - 
C X - - X - X - - X 
D 

 
X - - X - X - - X 

      Total 1 3 
  

4 2 2 1 1 2 
 

No município de Mossoró como podemos observar na tabela 2 conseguimos 

entrevistar todos os intérpretes atuantes nas instituições de ensino, mesmo assim toda a classe 

forma apenas quatro profissionais e com mais de cinco anos de serviço, o que demonstra a 

pouca renovação do quadro profissional. Devemos salientar que em sua maioria os intérpretes 

são do sexo feminino, sendo apenas um do sexo masculino. Todos tiveram acesso à língua de 

sinais através do contato com o surdo e por meio de cursos de formação continuada em língua 

de sinais, conforme registro no questionário realizado. 

Os Tradutores Intérpretes de Língua de Sinais (TILS) que atuam no município 

encontram-se em escolas estaduais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), como também, em uma das Instituições de Ensino Superior. 

Vale salientar que os intérpretes A e B atuam na rede estadual sem nenhum vínculo 

empregatício, apenas por um contrato provisório, que é renovado anualmente, por um curto 

período de tempo. O intérprete A atuando em uma série dos anos finais do ensino 

fundamental, onde existe apenas uma aluna surda. O intérprete B atua na EJA desenvolve seu 

trabalho apenas nas aulas de Língua Portuguesa, devido existir neste segmento, de ensino, um 

número maior de alunos surdos dificultando a devida assistência de interpretação em uma 

única disciplina e sala de aula. Os intérpretes C e D atuam na educação superior no curso de 

Pedagogia, onde existem um total de três alunos surdos. 

Dos intérpretes, dois tem formação na Educação Superior e os outros dois tem o 

ensino médio, mas todos são proficientes, ou seja, tem o certificado do PROLIBRAS. 

Observa-se então que existem vários níveis de formação de intérpretes para alunos surdos e 

essa variação em níveis de qualificação reflete um desenvolvimento sociocultural deste. 

Na sala de aula regular os intérpretes A, B e C relataram que interpretam somente o que o 

professor fala e o C acrescentou: “esclarecendo quando necessário”. Apenas o D disse que 

interpreta o que o professor fala, mas acrescenta com o intuito de facilitar a compreensão do 

aluno surdo e relata que: “não seria acrescentar, mas usar estratégias de comunicação”. 
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Neste sentido consideramos que é preciso construir relações que favoreçam a 

compreensão a compreensão da comunicação entre os intérpretes e os alunos surdos menos 

acostumados com a presença dos TILS, ou que não tenham o domínio da LIBRAS. Isso 

envolve a competência do tradutor intérprete da língua de sinais em identificar o nível de 

conhecimento do aluno surdo. É importante criar estratégias são mais adequadas para 

manutenção ou não da atenção do estudante surdo e sucesso do trabalho do TILS educacional 

(MARTINS, 2008). 

Outra dificuldade identificada na atuação do intérprete em sala de aula são as 

condições relacionadas à falta de acesso ao conteúdo a ser trabalhado em sala de aula pelo 

professor, antecipadamente. Neste caso o intérprete atuará de forma improvisada, 

interpretando apenas o que o professor repassar na aula, e terá dificuldades pelo 

desconhecimento do assunto abordado.  

Segundo o Decreto nº 5.626/05, a função do intérprete é viabilizar ao aluno surdo o 

acesso aos conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas, e agir como 

apoio a acessibilidade aos serviços e às atividades da instituição de ensino.  

Concordamos que o papel do TILS que atuam nos espaços educacionais é bastante 

complexo (LACERDA, 2007; SANTOS, 2009; MARTINS, 2008), já que envolve uma 

relação mais constante com os sujeitos surdos e um compromisso com os processos de 

aprendizagem, que são os objetivos das práticas educacionais.  

Conforme observado a LIBRAS é usada apenas para que o aluno surdo tivesse acesso ao que 

a professora ensinava falando, e não circulava efetivamente em sala de aula como uma língua, 

tendo assim o TILS um papel secundário.  

O TILS A, B, C e D em seus depoimentos destacam a falta de conhecimento da 

LIBRAS pelo aluno surdo dificulta o processo de aprendizagem dos alunos surdos, já que os 

conteúdos são elaborados em Língua Portuguesa e interpretados em LIBRAS, e o intérprete C 

relata: “ como na maioria das vezes o surdo não tem um pleno domínio do português, as vezes 

fica um pouco mais complicado quando se refere a trabalhos e provas que estes são 

submetidos a fazer”. 

Segundo os intérpretes A, B, C e D outra dificuldade, é a frequência de interpretar um 

conteúdo que não conheça, os TILS A, B e C comentam que somente interpreta, sendo que 

apenas o intérprete D disse que interpreta normalmente na hora, mas se compromete em dar 

uma lida no assunto abordado para se inteirar e em um próximo encontro repassar com maior 

clareza se o aluno surdo precisar. 
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Lacerda (2002) nos diz que: “a presença do intérprete em sala de aula e o uso da 

língua de sinais não garantem que as condições específicas de surdez sejam contempladas e 

respeitadas nas atividades pedagógicas” (cf. 2002:128), o que observamos conforme relatos 

dos intérpretes envolvidos na pesquisa, tanto no que se refere a falta de domínio da LIBRAS 

por parte do aluno surdo como também a falta de condições para uma boa interpretação, como 

o acesso a participação do planejamento das aulas juntamente com os professores. 

Para que estas condições específicas do aluno surdo sejam respeitadas em sala de aula 

é preciso, antes de tudo, uma avaliação dos saberes do aluno surdo com a mediação de um 

educador e/ou interprete de LIBRAS. É preciso também que professores e demais 

comunidade escolar, além de contar com a presença de intérpretes desenvolvam um Projeto 

Político Pedagógico coerente a esta nova realidade inclusiva, adequando seu currículo, 

repensando sua metodologia de ensino, seu sistema de avaliação e capacitando seus 

profissionais em busca da construção de uma escola acessível. 

Quanto aos professores de alunos surdos que tenham o profissional intérprete em sala 

de aula apresentamos a tabela 3. 

 

Tabela 3: Perfil dos Professores Ouvintes 

Professores 
Conhece 
Libras Formação 

Tempo de 
Atuação 

Sim Não 
Superior com 

Especialização 
Superior sem 

Especialização 
> 10 
anos 

< 10 
anos 

A 
 

x x 
 

x 
 B x x x 
 C x 

 
x x 

 D 
 

x x 
 

x 
 E x 

 
x x 

 F 
 

x x 
 

x 
 G 

 
x 

 
x 

 
x 

              Total 2 5 5 2 6 1 
 

Conforme a tabela 3 os professores regentes de sala que responderam o questionário 

nove trabalham na rede estadual de ensino a mais de dez anos e apenas um com menos de dez 

anos de atuação na docência, dessa forma assim como acontece com os interpretes do 

município de Mossoró/RN, há uma baixa taxa de renovação do quadro de professores 

capacitados a trabalhar com alunos surdos, sendo grande parte disso responsabilidade das 

autoridades públicas que promovem números reduzido de cursos de capacitação e baixo 

incentivo financeiro para professores capacitados com o atendimento especial.      
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  Os professores E e G disseram que sabem LIBRAS e o professor G fez a ressalva 

“conheço LIBRAS somente o suficiente para ensinar seu aluno surdo” enquanto que os 

professores A, B, C, D e F disseram que não conhecem a língua de sinais. 

Todos os professores têm experiência com aluno surdo em sala de aula regular, sendo 

que os professores A e D disseram que trabalham com aluno surdo apenas há um ano, o B e F 

disseram que sua experiência é de dois anos, o G disse que tem três anos de experiência, o E 

tem oito anos de experiência e comenta: “oito anos que trabalho com alunos surdos desde 

2005, quando recebemos três alunos no 6º ano, destes apenas dois concluíram o ensino médio, 

aqui, no ano passado”. O professor C não relatou o tempo de experiência com alunos surdos. 

Dessa forma a necessidade de se fazer cursos de atualização e capacitação se torna evidente, 

onde a maior parte do conhecimento dos professores são provenientes da convivência com os 

alunos e sem certificação do PROLIBRAS.    

Os professores também relataram sobre o domínio de LIBRAS por parte do aluno 

surdo. Os professores A, B, C, D e E disseram que todos os seus alunos surdos conhecem e 

dominam LIBRAS, o B relata que todos os alunos surdos conhecem mas não dominam. Os 

professores F e G responderam que os alunos surdos não conhecem e não dominam LIBRAS. 

Na visão de Goldfeld (1997, p. 41) “[...] a língua de sinais seria a única língua que o surdo 

poderia dominar plenamente e que serviria para todas as suas necessidades de comunicação e 

cognitivas, isto é, comunicação e organização do pensamento”. Sendo de fundamental 

importância para a inclusão social do surdo, porém isso só será possível com a capacitação 

dos ouvintes para o domínio da LIBRAS. 

Sobre o conhecimento da LIBRAS, os professores A e D responderam que tiveram 

acesso a LIBRAS em contato com a comunidade surda, o C, E e G responderam que esse 

acesso se deu através da formação continuada (cursos específicos) e B e F não responderam. 

Destes quatro, sendo eles os professores A, C, D e E disseram que não é muito fácil nem 

muito difícil aprender LIBRAS e o E fez o seguinte comentário: “é necessário muita 

dedicação”. Os professores B, F e G disseram que não é difícil aprender a língua de sinais, 

mas o B e D contradizem a pergunta feita anteriormente na qual responderam que não sabem 

LIBRAS. 

Mas, segundo Skliar (1999), os gestores e professores não conseguem visualizar a 

necessidade e importância da utilização da língua de sinais dentro da escola e da sala de aula, 

pois o aprendizado dessa nova língua é solicitado por uma minoria que, para eles, nem 
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conhece a si mesmo. Skliar (1999, p. 20) declara também que “talvez se espere que os 

professores aprendam a usar sinais em seu tempo livre, fora do horário escolar”.  

Geralmente, esperar-se-á que eles aprendam sinais como indivíduos em situações que 

estão separados da escola e/ou sala de aula”. O autor sugere ainda que o ensino da língua de 

sinais, não ocorra fora da escola, em horário livre dos professores, mas dentro da rotina da 

escola, com todos os funcionários. Neste sentido é necessário que a LIBRAS tenha espaço 

para ser divulgada e praticada na escola, pois é onde estão inseridos todos os sujeitos, sejam 

eles surdos ou ouvintes, desta ação pedagógica.  

Quanto ao ensinar um aluno surdo, os professores C, D e G disseram que não é difícil 

e A, B, E e F disseram que sim o B comenta: “por não ter o domínio de LIBRAS” e o E 

acrescenta “por precisarem de algo mais para fazê-los entender”. 

Todos relatam a importância desse profissional para a formação acadêmica do aluno 

surdo, pois para eles os aluno surdo consegue maior sucesso acadêmico se na sala de aula 

existir um intérprete da Língua de Sinais Brasileira. O professor E ressalta em sua fala: 

“mesmo se o professor regente se sala souber LIBRAS é interessante ter um intérprete em sala 

de aula que se dedique a ele, já que o professor não pode ficar em função de um só aluno”.  

Todos responderam que o intérprete ajuda bastante e destes seis, com exceção do 

professor C, disseram que o intérprete faz além da interpretação procurando uma melhor 

forma para que o aluno compreenda o que está sendo visto e contribua positivamente para o 

desenvolvimento das potencialidades do aluno surdo, e apenas um diz que o TILS somente 

interpreta o que o professor explica para a turma. 

Em relação ao acesso ao planejamento da aula que será ministrada todos responderam 

que o TILS não tem acesso ao conteúdo antecipadamente, sabe na hora qual o conteúdo que 

irá interpretar.  

De acordo com observações e relatos de professores, verificamos que alguns acreditam 

que o intérprete atuará como um professor particular dos alunos surdos, já outros indagam a 

respeito da neutralidade de sua tradução, bem como do seu conhecimento na área específica a 

ser traduzida. Então, é preciso desmistificar a imagem desse profissional que desperta um 

misto de admiração e rejeição, fruto do desconhecimento de seu verdadeiro ofício e este é 

visto como sendo um herói ou um vilão no cenário escolar. 

Quanto as adequações das avaliações para que o aluno surdo possa compreender 

melhor às questões, devido às dificuldades apresentadas por esse aluno em Língua Portuguesa 

na modalidade escrita, quatro professores: A, B, E e G   responderam que sempre fazem essas 

324



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

11 

 

adaptações e o E deles acrescenta: “ mas faço uma prova comum a todos, que ele (aluno 

surdo) possa compreender e sirva para os outros, para que ele (aluno surdo) não se sinta 

diferente em relação aos outros”. Os professores C e F disseram que não fazem essa 

adaptação porque tem um intérprete na sala então deixa por conta dele e o D respondeu que 

nunca faz as adaptações necessárias. 

Assim, se a escola não repensar a construção e adequação do currículo com 

perspectiva inclusiva do aluno surdo no ensino regular, seguindo os ideais de participação, o 

fracasso desse aluno será inevitável principalmente, quando alcançar um determinado grau de 

escolaridade e perceber que está sozinho e isolado dentro da sala de aula e da escola 

(PEDROSO, 2001).  

E para a construção deste currículo deverá existir a presença de um intérprete e 

também de um surdo competente, pois assim permitiria considerar as suas diferenças 

culturais, de identidade e língua, evitando assim apenas “reformular” aquele baseado no perfil 

do aluno ouvinte cujo acesso ao conhecimento se dá por meio da língua oral e que este 

modelo resulta no fracasso escolar do aluno surdo. Desta forma o aluno surdo não está 

incluído nesse currículo e, muito menos, nessa escola. O currículo deve ser construído e/ou 

reelaborado considerando as especificidades do aluno surdo.  

De acordo com Quadros (2004) a área de interpretação mais requisitada hoje é a 

educação, onde em particular, entende-se que, por ser ouvinte, é um mediador de 

aprendizagem do aluno surdo e, como tal, deve estar permanentemente atento às questões 

éticas envolvidas na transmissão dos conteúdos, sobretudo para que o aluno surdo não seja 

prejudicado, respeitando, assim, os princípios de cada um. 

Quanto ao papel do professor regente de classe como coordenador do processo ensino-

aprendizagem deve ser respeitado, e a forma de como ele vê o intérprete na sala de aula 

influencia muito para as ações que irão se desenvolver na sala. Então é fundamental a parceria 

entre professor e intérprete no que diz respeito à educação do aluno surdo, na busca de 

soluções para o seu desenvolvimento acadêmico, sendo necessário que o intérprete participe 

do planejamento e organização de todas a aulas. O Intérprete, por sua vez, passa a ter seu 

papel de mediador na comunicação com as pessoas ouvintes fortalecidas, passando a ser visto 

como um elemento fundamental nesta interação. 

 

3. CONCLUSÃO 
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Assim verificamos que para garantir ao aluno surdo o direito ao acesso aos 

conhecimentos compartilhados no ambiente educacional uma das ações primordiais é ter 

consciência da importância da LIBRAS e da inserção do profissional tradutor e intérprete de 

LIBRAS, com formação adequada, fato que só será conseguido com um maior incentivo 

governamental, aumentando o número de cursos de capacitação e incentivo ao educador 

qualificado.  

Como resultados, apontamos que a trajetória de experiências e formação de 

professoras e dos profissionais Intérpretes de LIBRAS, possibilitam uma reflexão para um 

novo olhar na sala de aula regular da Educação Básica, no sentido de garantir aos alunos 

surdos o direito de aprender, conviver e conhecer em espaço escolar a LIBRAS, por meio de 

expressões corporais e faciais. É necessário ter consciência da importância da LIBRAS e da 

inserção do profissional tradutor e intérprete de LIBRAS na sala de aula regular, no ambiente 

educacional, onde reconstruímos os sentidos da nossa prática pedagógica na relação com o 

outro no exercício da profissão.  
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JOGOS PEDAGÓGICOS PARA INCLUSÃO DE SURDOS NA ESCOLA REGULAR: 
A ESCOLA BILINGUE É POSSÍVEL

Marcus Venicius Filgueira de Medeiros1

Maria da Conceição Fernandes de França2

RESUMO
A educação de base é um direito assegurado pela Constituição Federal do Brasil de 1988 para 
cidadãos e cidadãs, independentes de suas singularidades, complexidades e diversidades. O 
presente artigo tem como objetivo instigar o diálogo e a  discussão acerca da inclusão de 
sujeitos surdos nas salas de aula das instituições de ensino, promovendo a aprendizagem da 
LIBRAS  –  Língua  Brasileira  de  Sinais  –  a  partir  de  jogos  pedagógicos,  assim  como 
materializar a Lei Brasileira de Inclusão – LBI n.º 13.146, de 06 de julho de 2015, que visa à 
inclusão  social  e  cidadã  de  homens  e  mulheres,  no  caso,  sujeitos  surdos  em espaços  de 
aprendizagem com pessoas não surdas. Fruto de uma pesquisa bibliográfica realizada por um 
grupo de alunos do ensino médio de uma escola pública estadual, localizada na cidade de 
Mossoró/RN, a partir da convivência com uma colega surda e da indignação deste mesmo 
grupo acerca da ausência de práticas pedagógicas que promovessem a inclusão da colega 
surda,  o  estudo  traz  as  discussões  extraídas  nas  revisões  bibliográficas  e  culmina  com a 
reflexão sobre a necessidade de tornar a escola bilíngue para o pleno desenvolvimento de 
competências e habilidades de estudantes que, por motivos de nascença ou adquiridos, não 
têm a faculdade da escuta.

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Diversidade. Educação. Jogos Pedagógicos.

1. INTRODUÇÃO

“Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim(...) Eu, caçador de mim” 

(Milton Nascimento)

A sociedade cria seus preconceitos e estigmas. Dizer que pessoas que não escutam são 

deficientes é reduzi-las a condição de ineficientes, desqualificadas ou incapazes de interagir 

socialmente. Isso é fácil de ser notado quando, no Brasil, existe a lei 13.146, de 06 de julho de 
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em Psicologia Escolar e da Aprendizagem – Faculdades Integradas de Patos/FIP. Pós-Graduação em 
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2015,  e,  nas  escolas,  ainda  se  percebe  uma  lacuna  resistente  para  o  exercício  pleno  da 

educação de sujeitos surdos matriculados regularmente, todos os anos, e serem tratados com 

total falta de sensibilidade para uma educação inclusiva.

São surdos, apenas isso. Não é encontrada, nos Projetos Políticos Pedagógicos, muito 

menos  nas  discussões  de  planejamento  escolar,  qualquer  menção  a  pedagogias  ou 

metodologias que contemplem a participação ativa daqueles que não conseguem compreender 

o mundo do mesmo jeito que os sujeitos aprendizes com a faculdade da escuta.

Na luta de fomentar o espaço de uma escola inclusiva, capaz de abraçar todos e todas, 

independentes de suas fragilidades, a discussão sobre jogos pedagógicos para a inclusão de 

surdos na escola regular permitiu a descoberta do conhecimento acerca de leis e literaturas 

elaboradas por grupos organizados e estudiosos da educação preocupados com o respeito às 

diversidades e a inserção de sujeitos surdos nas instituições de ensino e aprendizagem.

Foi a partir da observação de uma estudante do ensino médio, de uma escola pública 

estadual, na cidade de Mossoró-RN, que um grupo de colegas da mesma sala, incomodados 

com  a  falta  de  comunicação  nas  atividades  propostas,  trabalhos  realizados  e  exercícios 

rotineiros indicados pelos professores, que a estudante surda não atuava junto com os demais, 

não demonstrava interesse em participar,  assim como não tinha qualquer incentivo a criar 

ciclos afetivos de amizade e socialização.

O caso observado provocou inquietação, o grupo resolveu desenvolver uma pesquisa 

bibliográfica sobre a surdez, o que era, os motivos e como desenvolver formas de interação 

com  o  sujeito  surdo.  A pesquisar  proporcionou  a  descoberta  de  estudos  realizados  por 

especialistas e interessados no assunto,  o contato com as LIBRAS – Língua brasileira de 

sinais, assim como a lei 13.145, de 06 de julho de 2015, que garante aos sujeitos surdos o 

direito à educação inclusiva capaz de preparar o cidadão e a cidadã para a vivência e atuação 

social.

A pesquisa foi se delimitando de forma exploratória, diálogos foram acontecendo com 

a estudante observada e, como não se tinha acesso a contatos com os familiares dela, nas 

conversas, foi descoberto que a mesma participava de um centro especializado para surdos, na 

cidade de Mossoró-RN, chamado de CAS – Centro de Aprendizagem para Surdos. Lá, os 

pesquisadores puderam perceber a diferença no comportamento, nas expressões de felicidade 

e  troca  de  experiência  entre  indivíduos  que  comungavam  com  as  mesmas  dores  de 

preconceito e exclusão da sociedade.

Já, na escola regular, o grupo percebeu que a escola não tinha preparação para receber 

alunos  surdos,  os  professores  não  desenvolviam  mecanismos  que  pudessem  motivar  a 
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estudante  surda  presente  na  sala  de  aula  como  sujeito  do  processo  de  aprendizagem,  a 

estudante não se via motivada a frequentar a escola,  passou a ficar ausente, até se evadir 

definitivamente.

A inclusão já é prevista por lei. Não deve ser apenas uma obrigação, mas a condição 

de sujeitos surdos saírem da invisibilidade, do anonimato e passar a protagonistas sociais, com 

atitudes,  competências  e  habilidades  necessárias  para  o  desenvolvimento  pleno  de  serem 

vistos  como  sujeitos  capazes  de  interagirem socialmente,  assim  como  orientar  as  outras 

pessoas não surdas que estes indivíduos não podem ser discriminados e marginalizados nas 

suas fragilidades. É preciso a compreensão que, quando se vê com outro olhar os sujeitos 

necessitados  de  educação  especial,  eles  conseguem  construir  a  autonomia  necessária  de 

conseguir êxito na convivência social.

Quando  o  conhecimento  do  assunto  é  tratado  com indiferença,  a  escola  deixa  de 

capacitar  sujeitos  surdos  para  a  perspectiva  de  almejar  crescimentos  pessoais  através  da 

educação. Antes mesmo de se iniciar essa pesquisa, a própria compreensão acerca da surdez 

era quase nada. Não sabíamos como fazer para promover a inclusão da aluna surda observada 

nas atividades desenvolvidas em sala de não, assim como não sabíamos da importância de 

uma escola sinalizada para que todos pudessem aprender como se comunicar com um sujeito 

surdo.

A realidade já começa a se desenhar de outra forma. Adquirir conhecimento acerca da 

surdez fez com que pudéssemos valorizar a presença da aluna surda. É isso que torna esse 

trabalho relevante:  fazer com que a escola possa compreender  a importância de se tornar 

bilíngue através de jogos pedagógicos que promovam a inclusão de surdos.

2.  APRENDIZAGEM LÚDICA – JOGOS PEDAGÓGICOS

As mudanças tecnológicas, nos últimos tempos, permitiram o acesso à informação de 

forma mais veloz. Tudo isso porque o homem é capaz de criar linguagem. A necessidade fez o 

homem inventar o gesto, a mímica, o desenho, a pintura, o movimento, o ritual, a música, os 

utensílios e tantas coisas pertencentes ao mundo na atualidade capaz de estreitar as distâncias 

entre os sujeitos sociais.

O fato é que a velocidade dos acontecimentos também promove os preconceitos ou 

pré-conceitos concebidos pelo homem como julgamento do outro: normal é todo aquele que 

consegue acompanhar as mudanças, os novos inventos, fazer uso das novas criações, assim, 

conseguem largar  o  gesto,  a  mímica,  o  desenho e  passa  a  atuar  na  sociedade através  do 
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domínio da palavra, seja ela escrita ou oralizada. Aqueles que não acompanham as demandas 

da modernidade são incapazes, defeituosos, atrasados, deficientes.

Para Santana, 2007:

Conferir à língua de sinais o estatuto de língua não tem apenas repercussões 
linguísticas e cognitivas, mas também sociais. Se ser anormal é caracterizado 
pela  ausência  de  língua  e  de  tudo  que  ela  representa  (comunicação, 
pensamento,  aprendizagem etc.),  a  partir  do  momento  em que  se  tem a 
língua de  sinais como língua de surdo, o padrão de normalidade também 
muda. (p. 33)

Um exemplo de tudo isso é o que acontece com o sujeito surdo, muito tempo ignorado 

pela família, pela sociedade e, consequentemente, pela escola. O indivíduo que não tinha a 

faculdade  da  escuta,  não  era  capaz  de  falar,  nem de aprender,  tão  pouco de interagir  na 

sociedade. Surgia assim o sujeito surdo e mudo: não escutava, não era capaz de aprender a se 

comunicar de outra forma, mesmo que o homem tenha, ao longo da história, descoberto o 

gesto, a mímica, o desenho, a pintura... Para, só mais tarde, descobrir a palavra.

Na família, e apenas neste núcleo, pela linguagem do afeto, o sujeito surdo e mudo 

desenvolvia  possibilidades  comunicativas  com os  familiares  mais  chegados.  Muitos  eram 

obrigados  a  ler  os  lábios  do  sujeito  falante  e,  em situações  mais  complexas,  deixar  ser 

interpretado pelo outro de qualquer forma, sem ser compreendido  em seu ato comunicativo. 

A sociedade criava o deficiente: não tem linguagem igual aos “normais”, eram tidos como 

“anormais” para o resto da vida.

Durante muito tempo, a escola absorvia os conceitos da biologia, tratando o sujeito 

surdo  como  deficiente.  Apenas  com  as  abordagens  mais  humanistas  que  a  dicotomia: 

deficiente/diferente veio atuar no campo da educação, partindo do pressuposto da construção 

social  da  subjetividade/intersubjetividade,  identidade  cultural/formação  biológica  do  ser 

humano. Um novo olhar sobre a criança surda traz mudanças na concepção de como a escola 

deve educar uma criança/sujeito surdo.

Mas o que é a deficiência? Esta é uma reflexão necessária para a compreensão do que 

se é nominado, nos dias de hoje, como cultura surda! Somente e tão-somente, no momento em 

que  o  surdo  é  compreendido  como  sujeito  sociocultural,  promotor  de  interação,  sujeitos 

capazes de se reinventarem a partir da criação de um sistema de comunicação próprio, toda 

uma definição de vida é modificada/construída com mais autonomia.

A ausência, ainda, da adaptação da escola regular para receber o surdo é causador de 

muito  constrangimento.  O  estudante  em sala  de  aula,  e  na  sala,  a  ausência  de  qualquer 
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elemento de identificação que aquela instituição é preocupada com a construção de um espaço 

bilíngue. O professor que ministrará a aula não é preparado, não tem nenhum conhecimento 

de LIBRAS, muitas vezes nem é comunicado da existência de aluno surdo naquela sala.

O  uso  de  jogos  pedagógicos  é  capaz  de  minimizar  essas  distâncias,  tornando  a 

aprendizagem lúdica e prazerosa. A junção da imagem do sinal, instigando o exercício do 

gesto, da expressão corporal, motiva os envolvidos no processo de aprendizagem a querer 

aprender, memorizar, construir os significados do desconhecido daquela nova língua, que não 

fará uso da oralidade, mas da promoção de uma linguagem de elementos múltiplos.

No caso do artigo apresentado,  tudo começou com a necessidade de comunicação 

entre colegas da mesma sala de aula, iniciado pela aprendizagem do alfabeto em Libras, e 

para um segundo passo, na aprendizagem das saudações mais cotidianas, foi criado um jogo 

de dados, escolhidos alguns colegas para jogar, sem seguida, no jogo do dado, a figura que 

aparecia,  o  jogador  tinha  de  aprender  e  criar  uma  situação  de  comunicação  para  usar  a 

saudação aprendida.

A brincadeira foi evoluindo e novos jogos foram surgindo e a linguagem dos sinais, 

aos poucos, foi estampando as paredes da sala de aula, os espaços dos corredores, outros 

espaços da escola, numa crescente, os sujeitos aprendizes, não surdos, aprenderam a perguntar 

o nome em libras, saber e criar um sinal de identificação, a criar situações para o uso da nova 

língua na escola.

Para a criação dos jogos, foram utilizados materiais reaproveitados. 

A pesquisa foi se aperfeiçoando e novos espaços foram surgindo para a aplicação do 

material confeccionado. Uma iniciativa ativa, participativa, capaz de promover a inclusão de 

sujeitos surdos, promover o respeito à diversidade, como também inserir a lei já sanciona que 

assegura a permanência/vivência dos sujeitos, independente de suas singularidades.

Vivemos  uma conjuntura  em que é  preciso  práticas  que  promovam a  inclusão  de 

pessoas com deficiências na rede regular de ensino. E, para isso, muitas adaptações precisam 

ser realizadas para que este movimento inclusivo seja efetivado de modo a favorecer todas as 

pessoas com deficiências. Preparar as escolas,  as famílias e os professores é um processo 

extremamente necessário para que isso torne-se realidade.

Nessa perspectiva, Mantoan (2006, p. 194), afirma que “o ensino escolar comum e o 

despreparo dos professores, por sua vez,  não podem continuar sendo justificativa dos que 

querem escapar da inclusão escolar, pelos mais diferentes motivos”.

A inclusão de pessoas  surdas  não deve envolver  somente as  pessoas que têm esta 

deficiência.  Mas,  também,  deve  envolver  as  famílias,  professores,  funcionários  e  toda 
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comunidade escolar, visto ser, ainda, função da escola a promoção de uma sociedade justa e 

igualitária. No entanto, a inclusão de pessoas surdas na escola requer mudanças estruturantes, 

tais como: uma metodologia de ensino que seja compatível com o aluno e sua necessidade 

educacional especial e que não privilegie métodos voltados para o aluno ouvinte. E mais, que 

seja desenvolvida na sala de aula formas interativas numa abordagem de ensino que faça com 

que os alunos sintam-se sujeitos de sua própria aprendizagem e que não sofram preconceitos, 

levando  educadores  e  educandos  a  refletirem sobre  a  educação  inclusiva  que  respeito  as 

diversidades.

2.1 ESCOLA INCLUSIVA – POLÍTICA NECESSÁRIA

A escola inclusiva não pode ser apenas um projeto ou uma política conquistada como 

objeto de estudo para intelectuais, precisa ser uma realidade plena, preparada para receber 

cidadão  e  cidadãs  com  necessidades  especiais,  sujeitos  de  direito,  comtemplados  pela 

Constituição Federal do Brasil de 1988, afirmada na LDB – Lei 9394/96, posta em exercício 

como lei específica de inclusão, como a lei 13.146, de 06 de julho de 2015.

Como nos diz Lopes (2008, p.01): 

Difícil ir na contramão da inclusão, mesmo que seja com o objetivo de olhá-
la com rigor e suspeita. Questionar as formas como a inclusão vem sendo 
pensada e viabilizada nas escolas parece ser o mesmo que estar  tomando 
uma posição contrária a ela. Diante de tanta militância pela inclusão, penso 
ser importante deixar claro que propor pensá-la como uma metanarrativa da 
Modernidade  não  significa  lutar  para  inviabilizá-la,  mas  significa  uma 
tentativa de pensá-la para além do binômio reducionista do incluído e do 
excluído ou do caráter salvacionista que a inclusão parece carregar. 

Não  é  apenas  conviver  por  conviver,  é  preciso  a  sensibilidade  de  perceber  as 

diferenças  entre  os  sujeitos,  não  como  pressuposto  de  se  criar  duas  escolas,  ou  espaços 

diferenciados/segregadores  para grupos específicos ou categorias  humanas.  Deve buscar  a 

internalização dos processos de forma a ter clareza dos recursos pedagógicos e metodologias 

adotadas,  pela  escola,  pertinentes  ao  exercício  de  uma  educação  que  contemple  as 

complexidades, singularidades e diversidades.

Como afirma Mantoan (2006, p. 194):

Se a inclusão for uma das razões fortes de mudança, temos condições de 
romper  com  os  modelos  conservadores  da  escola  comum  brasileira  e 
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iniciarmos um processo gradual, porém firme, de redirecionamento de suas 
práticas, no sentido de oferecer melhor qualidade de ensino para todos.

Não pode ser um modismo midiático ou cosia de pedagogo na educação básica, não, 

precisa ser um compromisso assumido a partir do projeto político pedagógico da instituição 

de ensino. Internalizada nas discussões/formações dos educadores para que a escola assuma 

um discurso sistematizado por toda a equipe envolvida no desenvolvimento da vida escolar do 

aluno.

Fato observado no caso estudado,  na vida da estudante em questão.  Não existia  a 

preocupação da escola em desenvolver um trabalho sistemático, discutido pelos professores, 

capaz de incluir a estudante já na segunda série do ensino médio, mas que não apresentava as 

competências e habilidades esperadas de um real aprendiz deste grau de ensino.

Ao definir o sistema de educação inclusiva, Carvalho (2005, p. 29), afirma que “[...] 

implica  num  sistema  educacional  que  reconheça  e  atenda  às  diferenças  individuais, 

respeitando as necessidades quaisquer dos alunos”.  No entanto,  na escola pesquisada,  por 

exemplo, a concepção era que o surdo não podia ser reprovado. De certa forma, tal concepção 

reforçava olhares e posturas extremamente excludentes e na perspectiva de ações piedosas 

que colocavam a aluna surda numa condição de inferioridade e incapacidade de avançar na 

aprendizagem como os demais alunos.

Não podemos admitir a educação inclusiva nessa perspectiva, posto que o que menos o 

aluno deficiente deseja é a piedade e a caridade. Este, por sua vez, aspira respeito e tratamento 

igual  nos  diversos  espaços  educativos  e  sociais.  Para  Carvalho  (2005,  p.79),  a  educação 

inclusiva pode ser considerada como “um processo que permite colocar valões em prática, 

sem  pieguismos,  caridade,  filantropia,  pois  está  alicerçada  em  princípios  que  conferem 

igualdade de valor a todas as pessoas”.

Na  visita  ao  CAS –  Centro  de  Aprendizagem para  Surdos,  os  professores  surdos 

questionaram como a referida aluna havia chegado ao ensino médio porque na instituição, ela 

não  acompanhava,  tinha  sérias  dificuldades  de  compreensão,  assimilação  e  leitura  do 

conteúdo estudado. Nesse sentido Franco (1999) aponta uma questão polêmica sobre a escola 

inclusiva e a educação dos surdos: 

A escola inclusiva é entendida como um espaço de consenso, de tolerância 
para com os diferentes. A experiência escolar cotidiana, ao lado dos colegas 
normais seria, assim, vista como um elemento integrador. É como se para 
esses alunos fosse mais importante a convivência com os colegas normais do 
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que a própria aquisição do conhecimento mínimo necessário para a sua, aí 
sim, possibilidade de inserção social. (p.216)

Narrada a concepção da escola, uma onda de revolta tomou conta do espaço. Para eles, 

o  surdo  não  pode  ser  tratado  como  vítima,  coitadinho,  ser  incapaz  de  aprender.  Como 

qualquer outro sujeito, saindo da escola, ele vai querer ser inerido no mundo do trabalho, vai 

querer  construir  família,  desenvolver  vida  social  e  não  apresentará  as  competências 

necessárias. O surdo deve ser cobrado, exigido, avaliado, repetir de ano se for o caso.

Para isto, a escola deve apresentar ações para o processo de aprendizagem e inserção 

do surdo na escola regular. Os professores devem criar estratégias, planejar aulas motivadoras 

à aprendizagem de sujeitos surdos.

A Língua de Sinais utilizada no Brasil teve sua oficialização pela lei 10.436/02, que 

diz em seu Art. 1º: 

É  reconhecida  como  meio  legal  de  comunicação  e  expressão  a  Língua 
Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a 
forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza 
visual-motora,  com  estrutura  gramatical  própria,  constitui  um  sistema 
linguístico de transmissão de ideias e fatos,  oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil.

A escola tem a tarefa de garantir a todos e a todas uma educação digna e de qualidade, 

fundamentada em políticas públicas que garantam o acesso e o desenvolvimento integral dos 

educandos,  através de uma proposta  educacional  desenvolvida por  professores,  gestores e 

funcionários através de um trabalho coletivo que provoque e promova mudanças geradoras de 

processos inclusivos.

Como bem afirma Carvalho (2005, p. 114), a escola deve ser “[...] um cenário do qual 

devem fazer parte inúmeros atores e autores, além do professor e dos alunos. Todos os que 

convivem com os  aprendizes  devem ser  considerados  atores,  embora  alguns  não  estejam 

presentes no cenário de aprendizagem que ocorre na sala de aula”.

Reconhecer e valorizar as diferenças é necessário e deve ser o caminho da inclusão, 

em  que  o  professor  e  os  demais  atores  e  autores  da  escola  não  vejam  este  espaço 

homogeneizado,  mas que desenvolva metodologias e estratégias em que todos os sujeitos 

sintam-se capazes de construírem o conhecimento.

A educação inclusiva deve ser uma excelente forma de ensino, desde que adaptações e 

atitudes sejam incorporadas e efetivadas, visando o desenvolvimento da autoestima do aluno 
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deficiente,  estimulando  a  sua  capacidade  de  inserção  e  participação  ativa  nos  diversos 

contextos.

3. CONCLUSÃO

A existência de sujeitos surdos na escola regular é uma realidade. Muitas vezes não 

notada por todos e todas que compõem as instituições de educação. O surdo chega, faz parte 

da sala de aula,  mas o professor,  muitas vezes,  não está preparado para fazer a diferença 

diante daquela realidade: a sala não é ambienta para a inclusão do surdo, o projeto politico 

pedagógico  da  escola  não trata  da  inclusão  de  surdos,  nas  reuniões  pedagógicas  não são 

discutidas ou desenvolvidas didáticas gerais para promoverem atividades que possam incluir 

os surdos nos processos de educação.

O surdo não pode ser apenas um número, deve ser um sujeito que componha o quadro 

geral da sala de aula. Não pode ficar isolado na sala como se não participasse do processo de 

aprendizagem igual a todos, deve ser respeitado no direito de educação igual para todos. Por 

isso  que  o  projeto  de  pesquisa  trata-se  da  construção  de  jogos  pedagógicos  para  que  as 

pessoas  não surdas  possam aprender  como se comunicar  com pessoas  surdas  através  das 

LIBRAS – Língua brasileira de sinais. Uma possibilidade pedagógica e didática de promover 

a inclusão em escolas de educação regular.

A escola  deve  ser  inclusiva,  além  disso,  deve  ser  acolhedora.  Para  isso,  tem  a 

responsabilidade de atuar na sociedade como mediadora de resolução de conflitos, utilizando-

se  de  mecanismos  pedagógicos  pertinentes  à  minimização  de  distâncias  entre  os  vários 

sujeitos/atores/atrizes dos processos de aprendizagem.

Impossível  conceber  uma  instituição  de  aprendizagem  com  os  olhos  fechados  às 

diversidades e complexidades importantes de serem identificadas para o exercício pleno da 

formação da cidadania e vivencias sociais dos sujeitos envolvidos. A escola tem o papel de 

promover a igualdade dos direitos, de possibilitar autonomia, investindo em políticas internas 

de diálogos entres todos os segmentos da escola para a promoção da inclusão de sujeitos 

necessitados de olhares mais significativos.

Os  jogos  pedagógicos  são  eficazes  para  a  motivação  de  sujeitos  não  surdos 

aprenderem a língua de sinais, uma metodologia lúdica de assimilar uma nova língua para 

uma escola bilíngue que desenvolva mecanismos que levem ao desenvolvimento de processos 

inclusivos e promovedores do respeito e da valorização às diferenças. 
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RESUMO

Este artigo se trata de um estudo sobre memória e envelhecimento de mulheres sertanejas. As 

histórias do passado de uma comunidade ou de uma população contam os costumes e tradições 

de um povo, seu modo de andar à vida e suas dificuldades enfrentadas em determinada época. 

Para desbulhar essas memorias são necessários sujeitos que vivenciaram nesse período, pois os 

mesmos fazem parte da história, proporcionando um momento de reflexão e de aprendizado. Por 

isso, ouvimos os relatos de 5 idosas da localidade, com a faixa etária entre 67 a 86 anos. Essa é 

uma  pesquisa  qualitativa,  com  entrevista  semiestruturada,  tendo  como  objetivo  valorizar  as 

histórias orais das idosas da zona rural.  O presente estudo foi  realizado na cidade de Apodi, 

situado no Rio Grande de Norte, na comunidade do Córrego. Como um dos instrumentos para a 

coleta de dados recorrermos a um questionário com questões sobre: a educação e a vida no 

campo.  Como  embasamento  teórico  recorremos  aos  teóricos  da  educação  como  Freire,  da 

sociologia  e  antropologia,  de  modo a  enfatizar  os  aspectos  discursivos  e  imaginários  destes 

sujeitos. Os resultados apontam que a vida no campo daquela época, nos faz refletir hoje sobre 

como era a educação, a relação com o trabalho na agricultura, seus costumes, crenças e valores. 

E especificamente, de que escutar as histórias das idosas permite que a cultura de um povo não 

seja esquecida, mas valorizada m tanto as experiências,os saberes como os ensinamentos.

Palavras-Chave: Idoso. Educação do Campo. Memórias. Saberes.
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1 . INTRODUÇÃO

As histórias do passado de uma comunidade ou de uma população contam os costumes e 

tradições de um povo, seu modo de andar à vida e suas dificuldades enfrentadas em determinada 

época. Para Martins ( 2008. p.127), a vida cotidiana domina a vida social no mundo moderno e, ao 

mesmo tempo, tornou-se mediação fundamental na historicidade da sociedade moderna.  Para 

ele, a memória,não é um substituto do documento escrito, mas é reveladora de realidades que 

não estão registradas nos documentos oficiais. Assim como o autor supracitado, Freitas(2002)diz 

que  a  memória  não  tem coesão,  não  tem lógica,  não  tem simetria,  é  fragmentada,  múltipla, 

confusa, (...) não tem uma compreensão profunda da passagem do tempo. Ela embaralha tudo, 

mistura (...), funde, costura os tempos (FREITAS, 2002, p.73). Para desbulhar essas memórias 

são necessários sujeitos que vivenciaram nesse período, pois os mesmos fazem parte da história, 

proporcionando um momento de reflexão e de aprendizado.

Em relação a memória, o autor ANDRIOLI et al, 2006, apud BOSI, 2003 discorre:

A memória opera com grande liberdade escolhendo acontecimentos no 
espaço  e  no  tempo,  não  arbitrariamente,  mas  porque  se  relacionam 
através  de  índices  comuns.  São  configurações  mais  intensas  quando 
sobre elas incide o brilho de um significado coletivo (BOSI, 2003 P.31).

O resgate da memória dos idosos sobre a comunidade faz com que ocorra a valorização 

da cultura e da identidade do povo da região, sendo importante para construção de um cidadão 

crítico-reflexivo. Vale salientar o saber passado de geração em geração dos mais velhos aos mais 

novos em relação a agricultura,  a natureza e a suas tradições,  proporciona que a cultura da 

comunidade não seja esquecida, e sim, propagada para outras pessoas.  

Além disso, consideramos que os/as idosos/as podem contribuir e participar em escolas: 

dando aula, nas cirandas ou rodas da alegria, no resgate de conhecimentos das ervas medicinais, 

contribuindo na campanha das sementes como patrimônio dos povos a serviço da humanidade. 

Tendo em vista a experiência e a resistência com que estes cultivam, nessa área, não podemos 

desperdiçar tão valiosa contribuição. Também em trabalhos de formação e em jornadas culturais, 

no cultivo da musicalidade e das simbologias camponesas (MACHADO, et al, 2006).

Com isso,  a  educação no  campo torna-se um importante  instrumento  como acesso  à 

educação nas comunidades rurais,  tendo em vista a maior implementação de escolas nessas 

localidades, favorecendo a cultura e os saberes da região. No entanto, um dos grandes desafios 

para os movimentos sociais camponeses é valorizar a real importância do conhecimento escolar 

na  formação  dos  sujeitos  que  queremos  forjar:  Sujeitos  conscientes  e  com  capacidade  de 

transformar a realidade. Cada vez mais os movimentos do campo assumem como sua a tarefa de 

discutir  a  educação,  principalmente  dos  sujeitos  do  campo,  ou  seja,  a  Educação  do  Campo 

(ANDRIOLI et al, 2006).
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Parafraseando com esse pensamento LIMA et al, (2006) diz:

Outro motivo pelo qual a educação deve estar ligada à vida cotidiana diz 
respeito  à  possibilidade  de  os  jovens  poderem  ver  aumentada  a  sua 
capacidade de  refletir  e,  assim,  passarem a  compreender  melhor  e  de 
forma mais crítica sua própria situação e as contradições presentes nela. 
Trata-se  de  dar-se  conta  da  realidade  de  si,  do  seu  entorno  e  suas 
implicações  com  o  todo.  Entre  esse  dar-se  conta  está  a  reflexão 
necessária  sobre  a  vida  na  cidade,  o  problema  do  desemprego,  a 
violência, as dificuldades em detrimento da ideia da vida mais fácil.

Portanto,  o  campo tem sido contemplado com instituições escolares  em suas regiões, 

proporcionando  ao  morador  dessas  comunidades,  o  acesso  à  educação  e  a  momentos  de 

reflexões sobre sua realidade.

2. METODOLOGIA

Essa é uma pesquisa qualitativa, semiestruturada, tendo como objetivo levar as histórias 

orais das idosas da zona rural. O presente estudo foi realizado na cidade de Apodi, situado no Rio 

Grande de Norte,  na comunidade do Córrego.  A amostra da pesquisa foram 5 idosas dessa 

localidade, com a faixa etária entre 67 a 86 anos. Como um dos instrumentos para a coleta de 

dados recorrermos a um questionário com questões sobre: a educação e a vida no campo. Como 

embasamento teórico recorremos aos teóricos da educação, da sociologia e antropologia, como 

Martins(2008),  Caldart(2006),  Freitas(2002),  entre  outros,  de  modo  a  enfatizar  os  aspectos 

discursivos e imaginários destes sujeitos.

Perguntas realizadas  com as idosas:

1. Como era o sertão? descrever o contexto/ Secas, invernos fortes

2. O que plantavam?

3. Como viviam?

4. Quando começavam a lidar com as plantações e colheitas: AS DESBULHAS DE MILHO E 

FEIJÃO?

5. Existia escola em sua comunidade rural?

6. A sua família permitia que  frequentasse a escola?

7. Como era a escola?

8. Quem estudava?

9. O que estudavam?

10.  Qual o método adotado pela professora para lecionar?

11. O que aprendiam?

12. Quem era a professora?

13. Existiam programas educacionais: quais?
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14. Quais os materiais didáticos usados?Cartilhas? Livros?

15. Até que nível estudaram?

16. Foram estudar em outra cidade?

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Caminhos espinhosos entre a lida do dia a dia até a colheita: como se aprendia?

A vida  das  famílias  no  e  do  campo  se  insere  e  se  processa  atrelada  à  produção 

camponesa, construindo raízes culturais próprias, na relação com diversos atores e instituições da 

sociedade, seja a comunidade, a igreja, a escola, os movimentos sociais, entre outros. Nessa 

inserção e interação, as crianças têm, junto aos integrantes de suas famílias, e qualquer que seja 

a sua constituição, seus interlocutores mais próximos. É nessas relações, ações e vivências junto 

a diferentes sujeitos e aspectos que produzem a vida cotidiana em que estão inseridas (vida 

organizada em grande parte por seus pais), que as crianças vão elaborando conceitos, atitudes, 

valores, comportamentos, aprendendo sobre si, a vida e o mundo que as rodeia. Suas famílias, 

nesse sentido, são o primeiro agente intermediador e socializador de conhecimentos sobre elas 

mesmas e o mundo (RISSO et al, 2006).

A vida no campo de algumas crianças que viveram em um período difícil, retrata-se na fala 

dessas idosas:

Em 58, em tinha 7 anos e trabalhava para ajudar tirando macambira mais 
papai em uma distância de duas léguas e a gente ía de burro e jumento, aí 
quando nós chegava, aí ele juntava as macambira e colocava no jumento 
para vender lá na barra e também de gado para dar de comer. Vivia no 
sofrimento, mas hoje em dia, graças a Deus vive bem (IDOSA, 67 anos).
Eu me lembro no meu tempo a gente amanhecia, e trabalhava na serra. A 
gente saia na segunda feira de 5 horas da manhã e chegava na sexta. 
Lavava roupa sem sabão. Hoje tem sabão, agua sanitária, máquina para 
lavar, tudo diferente. Isso antes ninguém conhecia (IDOSA, 86 anos).

Com isso, a criança desde de sua infância tem os pais como modelos a ser seguidos, ou 

seja, as meninas aprendem os afazeres de casa, como cozinhar e arrumar a casa, enquanto os 

meninos saem com o pai para a agricultura e o cuidado com os animais. Essas práticas é comum 

nas famílias da zona rural, pois é o único sustento que alimenta e traz rendimentos. Mas, por outro 

lado essa pratica faz com que em alguns casos, os filhos fiquem impossibilitados de ir à escola 

por falta de tempo para se dedicar aos estudos e por não ter dinheiro para compra do material 

escolar básico.

E, em tudo isso, se percebe que há um processo de naturalização nas praticas provinda da 

própria representação dos papéis estabelecidos socialmente. Neste, a mulher atua sempre como 

administradora do lar e o homem como provedor da família. Embora as mulheres participem de 

inúmeras atividades  agrícolas,  a  invisibilidade de  seu trabalho  permanece,  pois,  realizando  o 
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mesmo trabalho que o homem, entende-se e manifesta-se a percepção social  de  quem está 

“apenas ajudando”. Neste  caso, o trabalho não é definido com base no que ele demanda do 

trabalhador, mas conforme o sexo de quem o realiza (MACHADO et al, 2006).

3.2 Entre desbulhas e cartilhas

O fato, é que a realidade no campo há décadas atrás, era vivenciada por tempos instáveis, 

em  que  anos  vinham  as  secas  em  outros,  as  enchentes.   O   sustento  da  família  procedia 

unicamente da agricultura. Era a safra dos legumes que alimentava e sustentava financeiramente 

a família.

Sobre a plantação e como era o inverno e a seca no passado, algumas idosas relataram 

que:

O  inverno  de  antigamente,  era  um  inverno  bom.  A gente  tirava  muito 

lavoura, muito jerimum. Aí agora, não tá tendo mais inverno. As secas de 

antigamente  era  grande  também,  mas  depois  que  começou  a  haver 

inverno, uns pouco de anos seco e uns pouco de ano de inverno, aí houve 

uns pouco de ano de inverno, aí parou (IDOSA, 73 anos).

A seca não tinha, não. Tem agora! O inverno era tanto milho, feijão, eu 

plantava feijão, plantava milho, plantava algodão, apanhava algodão, fazia 

palha de milho, tudo isso. Armaria era muito bom, a seca era apenas de 6 

em 6 meses, aí hoje em dia não tem (IDOSA, 78 anos).

Antigamente lá tinha muito inverno, de tudo dava, aí aqui em nós era seco. 

Plantava arroz, aí feijão só dá com chuva (IDOSA, 86 anos).

Conforme elas, os invernos do passado eram melhores e não existia secas prolongadas 

como agora.  As   famílias  plantavam de  tudo e  tinham boa  colheita.  Era  milho,  feijão,  arroz,  

melancia,  batata  doce.  Depois  da  colheita  acontecia  a  desbulha,  momento  impar  em  que 

coletivamente as famílias se reuniam ao anoitecer debaixo dos alpendres para desbulhar o feijão. 

Esse,  por  sua vez eram armazenados nos recantos da casa até o telhado e,  conforme suas 

memórias,  enquanto  não  se  desbulhava  a  mão  toda  montanha,  não  se  transferiam  para  a 

desbulha em outra casa.  

Esse  momento,  culturalmente  era  rico  de  histórias,  de  relações  interpessoais,  de 

afetividade.  Tudo  tinha  um  significado,uma  utilidade.  Nada  se  perdia.  As   cascas  do  feijão 

desbulhado  por  exemplo,  serviam  como  fogueira  para  clarear  os  terreiros.  As  crianças 

brincavam,casais namoravam,os mais velhos contavam causos. Em algumas casas havia musica 

para alegrar ainda mais o ambiente. Era uma festa! A colheita do milho coincidia ocorrer sempre 
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na época das festas juninas. Era a colheita do inverno.

Havia  nas casas,  muitas  comidas  sobre  as  esteiras  para  alimentar  os  voluntários  das 

desbulhas. Noticiários  do  cotidiano  rural,  da  politica,assuntos  pessoais,  permeavam   de 

informações  aqueles  ambientes.  E Como  se  aprendia  naquele  espaço!  Neste  período,  as 

cartilhas eram trocadas por  vagens. As crianças em situação escolar preferiam acompanhar os 

pais  durante  o  dia  para  a  colheita  ao  invés  de  ir  para  a  escola.  Aprender  o  bê  a  bá  era 

interessante, mas para elas,bom mesmo era vivenciar as catas.

Com  a modernidade, o que se percebe,é que a colheita  passou a ser mecanizada, as 

maquinas  reduziram o trabalho manual  e também o compartilhamento,o aconchego dos amigos, 

parentes,  que tinham o prazer de reunir, colaborar e principalmente divertir. Além do mais a  seca 

do nosso sertão prejudica a agricultura, pois não tem tanta fartura como antigamente, a falta da 

água e o solo fértil devido as chuvas faz com que a plantação seja diminuída. Esse cenário atual é 

descrito  por  Antônio  Francisco,  poeta  e  cordelista  mossoroense,  no  inicio  do  seu  cordel 

denominado: Os Animais tem Razão.  

O poeta inicia assim:

Quem já passou no sertão

E viu o solo rachado,

A caatinga cor de cinza,

Duvido não ter parado

Pra ficar olhando o verde

Do juazeiro copado.

E sair dali pensando:

Como pode a natureza

Num clima tão quente e seco,

Numa terra indefesa

Com tanta adversidade

Criar tamanha beleza.

O juazeiro, seu moço,

É pra nós a resistência,

A força, a garra e a saga,

O grito de independência

Do sertanejo que luta

Na frente da emergência.

Nos seus galhos se agasalham

Do periquito ao cancão.

É hotel de retirante

Que anda de pé no chão

O general da caatinga
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E o vigia do sertão(...)

Neste  texto,  o  cordelista  descreve  as  particularidades  do  sertanejo.  Do  cotidiano,  as 

práticas, a resistência, a adversidade, cenário presentes nas memórias das idosas.

3.3 A vontade de aprender sob o luar e lamparinas do sertão: memórias da alfabetização no 

sertão

A Educação no campo passou por transformações que beneficiaram as comunidades das 

zonas rurais, dentre essas podemos citar o aumento das escolas nessas localidades e o acesso 

ao transporte escolar. No entanto, as realidades de algumas idosas em relação a educação foram 

totalmente diferentes, pois em décadas atrás as escolas ficavam longe das zonas rurais e não 

existia transporte para levar os alunos para estudar.

Pode-se destacar na fala de uma idosa quando perguntada sobre o acesso a escola de 

antigamente com os dias atuais:

Tá  muito  fácil,  antigamente  era  tudo  muito  difícil.  Era  difícil  demais. 

Ninguém podia estudar, porque num sei o quê? “Nam, minha filha, vamos 

trabalhar, porque se não falta nosso alimento”. Tudo era muito difícil. Hoje 

tem muita escola, muita, muita. Antigamente aqui no córrego tinha duas 

professorinha, aí hoje em dia o colégio é cheio. (IDOSA, 67 anos)

Antigamente  as  dificuldades  para  as  crianças irem à escola  eram diversas,  devido  as 

condições financeiras da família que inviabilizava totalmente os estudos. O  pai enquanto provedor 

alegava que se o filho estudasse faltaria comida por insuficiência  do trabalho,pois quanto mais 

pessoas  na  casa  trabalhasse  mais   alimentos  seriam  colhidos  e  consequentemente  vendido 

trazendo rendas e subsistência.

 No discurso da idosa, hoje em dia as crianças têm mais facilidade de estudar do que 

antigamente, em virtude do maior acesso as instituições de ensino e aos programas sociais que 

ajudam na renda familiar.

Nesse  contexto  social  em  que  a  escola  está  inserida,  FREIRE  (2016)  discorre  sobre 

“ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”:

Por  isso  mesmo  pensar  certo  colocar  ao  professor  ou,  mais 
amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes com 
que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela 
–  saberes  socialmente  construídos  na  prática  comunitária-,  mas 
também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com 
os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 
ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que têm 
os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público 
para discutir, por exemplo, a poluição do riacho e dos córregos e os 
baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que 
oferecem à saúde das gentes (FREIRE, 2016, pg. 31.).
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Freire(2016)  enaltece  sobre  a  importância  de  valorizar  o  saber  popular  e  o  papel  do 

educador em trazer para o debate, questões da sua realidade com o objetivo de refletir sobre 

soluções para os problemas.  Na fala de algumas idosas,  podemos destacar a dificuldade em 

estudar:

Frequentei a escola uns dois meses, porque aprendi a assinar o nome 

e muito pouco. Não estudei nada, não.  Meus irmãos não aprenderam, 

não.  Papai  nunca  queria  que  a  gente  fosse  para  escola,  só  para 

trabalhar,  era só para  trabalhar.  Trabalhar  de sol  a sol,  apanhando 

feijão, algodão. Aí não tem mais inverno para colher, o que colhia de 

primeiro (IDOSA, 73 anos).

Eu fui uma escola uma vez. Era um sacrifício estudar. Papai deixava a 

gente estudar (IDOSA, 80 anos).

Tinha  escola,  mas  era  muito  difícil.  Agora  tudo  tá  muito  fácil. 

Antigamente era todo mundo pedindo a alguém não tinha. Era tudo 

nas  estradas.  Eu  me lembro  quando  meu pai  dizia  assim:  “bota  o 

almoço  aí  o  almoço  dos  meninos  e  deixa  o  meu  comer,  aí  pode 

aparecer  uma  pessoa  e  eu  parto  o  meu.  Aparecia  muita  criança 

chorando com fome, morreu muita gente (IDOSA, 86 anos).

Diante  disso,  frequentar  uma  escola  e  estudar  era  muito  difícil  devido  as  condições 

financeiras da família e a distância em que a mesma estava localizada. Em alguns casos, os pais 

não tinham dinheiro para comprar o material escolar e levavam seus filhos para a roça com o 

objetivo de ajudá-los.

Outro ponto importante,  era o papel  do professor  em incentivar  os alunos em estudar 

mesmo  com  as  dificuldades,  proporcionando  ambiente  de  ensino-aprendizagem  baseado  no 

contexto social em que a escola estava inserida.

CONCLUSÃO

         O que se conclui é que as mulheres sertanejas possuem papéis fundamentais na história do 

campo. Além de esposa, mãe, dona de casa, como observadoras, carregam a memória da casa, 

dos filhos,  das práticas cotidianas, e principalmente são excelentes professoras, pois ensinam 

comportamentos,regras,  oficios,  especificamente,  como elas dizem, ensina a serem homens e 

mulheres melhores.

        Durante as entrevistas, as idosas mostravam a alegria em estar próximo a sua família e um 

rico conhecimento sobre a agricultura e a natureza. Essas histórias mostram a vida no campo do 
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passado, fazendo com que pudéssemos refletir sobre como era a educação das pessoas, o que 

plantavam, seus costumes, crenças e valores. Portanto, escutar as histórias das idosas faz com 

que a cultura de um povo não seja esquecida, valorizando seus saberes e ensinamentos.

Por isso, é relevante entender os idosos, como bibliotecas vivas, cheias de histórias com 

emoção, medo, frustração e de muito aprendizado, para que as gerações futuras conheçam as 

práticas passadas e reflitam sobre o presente. No caso da desbulha, os jovens modernos jamais 

imaginariam que no passado havia uma prática coletiva de desbulhamento de grãos, repletos de 

significados, de relações de produção  e afetivas. Pois, atualmente as máquinas fazem todo esse 

trabalho, descartando as manifestações popular  da cultura do campo.

        Pesquisar  os/as idosos/as,  para nós,   é  olhar  com mais intencionalidade para esses 

indivíduos que tanto contribui para a preservação da cultura.  É compreender o seu cotidiano, o 

seu  fazer histórico através de suas condições de trabalho, dos meios de aprendizagens e de 

ensino, percebendo suas novas relações e a construção do novo homem e da nova mulher do 

campo,  como  sujeitos  humanos,  militantes  e  dirigentes  das  táticas  e  estratégias  de  nossos 

movimentos sociais e populares, que sonham em construir uma sociedade com novos valores 

(CALDART, et al, 2006). Enfim, este artigo visa contribuir na transformação de olhares sobre a 

terceira idade, especialmente sobre as idosas, como estas são visibilizadas  socialmente,  no 

sentido de entender o lugar social destas mulheres , suas contribuições na formação dos filhos e 

netos, e na preservação da memória e história do campo.
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O presente trabalho parte de uma pesquisa realizada junto aos alunos dos 
4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental I da Escola Estadual em Tempo 
Integral  Ambulatório  Cardial  Câmara,  localizada  no  município  de 
Mossoró/RN.  Que  tem  como  objetivo  geral  Problematizar  o  Ensino  de 
Teatro,  utilizando  as  Narrativas  Autobiográficas  como  ferramenta 
pedagógica. Partindo da conscientização corporal abordada por Augusto 
Boal  (2015)  e  Viola  Spolin  (2011)  sob  a  perspectiva  os  jogos 
improvisacionais  de  preparar  o  corpo  para  cena. Considerando  e 
analisando as práticas desenvolvidas em sala de aula e fora dela, e sua 
relação como ferramenta pedagógica, de ampliação do ensino de teatro, 
de suas práticas e conteúdos, numa perspectiva dialógica, e que se baseia 
nas narrativas autobiográficas para construir o percurso metodológico das 
atividades a serem realizadas, problematizando-as. Contribuindo para um 
resgate da cultura local e da memória, reconhecendo os saberes práticos 
como  instituição  formadora  Passeggi  (2003),  dialogando  com  FREIRE 
(2015) que discute a educação ressaltando o poder que o aluno tem de ler 
o mundo e o poder de transforma-lo por meio da sua consciência de si, do 
outro  e  dos  processos  naturais  e  sociais.  Dentro  dessa  perspectiva  o 
presente trabalho pretende reforçar a necessidade de considerar o caráter 
dialógico  dos  processos  formativos  em  nossos  ambientes  de  ensino  e 
aprendizagem.

Palavras Chaves: Narrativas Autobiográficas. Ferramenta Pedagógica.  
Ensino De Teatro. Dialogo. 

I INTRODUÇÃO
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O presente trabalho parte de uma pesquisa realizada junto aos alunos dos 

4ºs  e  5ºs  anos  do  Ensino  Fundamental  I,  da  Escola  Estadual  em Tempo Integral 

Ambulatório  Cardeal  Câmara,  localizada  no  município  de  Mossoró/RN,  onde  atuo 

como professor de artes e educação cultural e artística. Considerando e analisando as 

práticas desenvolvidas em sala de aula e fora dela, e sua relação como ferramenta 

pedagógica de ampliação do ensino de teatro, de suas práticas e conteúdos, numa 

perspectiva dialógica, e que se baseia nas narrativas autobiográficas para construir o 

percurso  metodológico  das  atividades  a  serem  realizadas  em  sala  de  aula, 

problematizando-as.

A presente pesquisa, não está deslocada do meu processo de formação, 

mas surge a partir de uma reflexão sobre meu percurso formativo, e sobre como fui 

construindo uma visão sobre o que é ser professor,  como podem ser as aulas de 

Teatro, e a minha concepção de escola e da sua função social. 

Em relação ao Ensino de Teatro, mais especificamente, tenho considerado 

a  partir  das  vivências,  passível  de  melhorias  e  merecedor  de  constante 

questionamento. Acredito que o Teatro tem o poder de gerar reflexão,  de fazer os 

sujeitos se colocarem numa postura crítica e enfática perante a sociedade que os 

cerca,  mas  não  percebo,  nas  realidades  as  quais  estive  inserido,  que  isso  esteja 

sendo considerado,  pelo  contrário,  a  maioria  dos alunos é levada simplesmente a 

repetir e reproduzir conteúdos e técnicas sem problematizá-las.

Além  disso,  aliado  às  falhas  de  alguns  profissionais  ao  exercerem  a 

docência, tem-se o senso comum de que estudar Teatro é estar em cima de um palco 

atuando, pura e simplesmente, de que a figura de um diretor teatral é aquela do sujeito 

que manda e desmanda a prática dos atores, e que as outras esferas do fazer teatral, 

como  figurino,  maquiagem,  iluminação,  cenografia,  dramaturgia,  são  apenas 

complementares, e a visão limitada do que são e quais são as formas espetaculares. 

E isso é  facilmente percebido quando em algumas escolas  encontramos aulas  de 

Teatro que objetivam apenas a construção de uma encenação pelos alunos,  a ser 

apresentada nas festividades da escola, por exemplo, e que colocam os alunos como 

seres passivos diante dos processos de criação.

Em sua tese de doutoramento Araújo (2005) apresenta alguns aspectos a 

serem superados pelo que ele chama de “senso comum pedagógico” objetivando:

Operar mudanças de atitudes em relação a aspectos tais como: abordagens 
etnocêntricas  do  fenômeno  teatral  que empobrecem  suas  múltiplas 
dimensões históricas e culturais; a idéia de encenação como resultado de um 
processo  centrado  na  figura  do  diretor;  visão fragmentada dos  diferentes 
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elementos  que  compõem  o  fenômeno  teatral;  visão monocêntrica  do 
processo  de  criação  teatral,  privilegiando  um  elemento  em relação  aos 
demais;  reprodução  acrítica  de  experiências  sistematizadas  por 
investigadores e artistas teatrais; atitudes reducionistas que atribuem à falta 
de talento  as  dificuldades  encontradas  por  uma  pessoa  no  exercício  da 
atividade teatral;  abordagens  descontextualizadas  de  peças  teatrais; 
descaracterização das  especificidades  da  linguagem  teatral  forçando 
comparações com o Cinema e a TV; redução dos processos de ensino de 
teatro na escola a mera produção de “pecinhas teatrais”; deslocamento do 
ensino de teatro na escola para fora da rotina curricular circunscrevendo-o ao 
âmbito das atividades extracurriculares. (ARAÚJO, 2005, p.31)

Essa situação, talvez ocorra, e isso merece investigação, por uma série de 

fatores,  desde  a  formação  inicial,  passando  pela  formação continuada  que muitas 

vezes é impossibilitada de acontecer tendo em vista a carga horária de trabalho as 

quais os professores são submetidos e também, aqueles fatores decorrentes de na 

prática a escola não ter acompanhado as mudanças apontadas desde a promulgação 

da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  de  1996,  consolidando  em 

definitivo  a  presença das artes  na escola  como componente  curricular  obrigatório, 

passando  pela  elaboração  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  de  Arte  pelo 

Ministério da Educação em 1997/98, que reconhece a arte como área do saber com a 

mesma relevância que as outras disciplinas. 

De maneira que, em muitos casos, o planejamento curricular fica exposto 

às necessidades do cotidiano escolar ligado aos festejos cívicos e comemorativos ou 

vistos  como  apêndices  e  instrumentos  a  serviço  de  outros  conteúdos,  como 

evidenciam Telles e Mascarenhas (2003). 

Aliado a isto, trago as narrativas autobiográficas, enquanto uma forma de 

repensar o próprio percurso, de estabelecer relações entre esse percurso pessoal e 

familiar e questões sociais, econômicas, políticas e culturais mais amplas, de trazer à 

tona a importância da memória, permitem aos sujeitos estabelecer conexões entre os 

múltiplos aspectos da realidade, permitem o reconhecimento do patrimônio cultural, 

das noções de pertencimento e reconhecimento cultural, além de permitir construir e 

perceber as relações de espaço e tempo, perceber a noção de historicidade, dentre 

outros aspectos. 

Nesse sentido, corroboro do pensamento de Souza (2006), ao entender 

que  a  abordagem  biográfica  e  a  autobiografia  das  trajetórias  de  escolarização  e 

formação: 

Tomadas  como  narrativas  de  formação  inscrevem-se  nesta 
abordagem epistemológica e metodológica, por compreendê-la 
como  processo  formativo  e  autoformativo,  através  das 
experiências  dos  atores  em formação.  Também porque  esta 
abordagem constitui estratégia adequada e fértil para ampliar a 
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compreensão  do  mundo  escolar  e  de  práticas  culturais  do 
cotidiano  dos  sujeitos  em  processo  de  formação.  (SOUZA, 
20006, p. 4)

Nessa  direção,  muitas  práticas  pedagógicas  podem ser  relacionadas  a 

esta proposta,  tendo em vista o potencial  da mesma de trabalhar o conteúdo das 

disciplinas de Artes e Educação Cultural e Artística. Bem como resgatar as narrativas 

autobiográficas para construção de um conhecimento. 

O presente trabalho tem como objetivo geral Problematizar o Ensino de 

Teatro,  utilizando  as  Narrativas  Autobiográficas  como  ferramenta  pedagógica,  nas 

turmas de 4ºs e 5ºs anos, da Escola Estadual em Tempo Integral Ambulatório Cardial 

Câmara, onde atuo como professor de Arte e Educação Cultural e Artística. E como 

objetivos específicos:

  Experimentar as narrativas autobiográficas como ferramenta pedagógica para 

o Ensino de Teatro.

 Repensar as práticas pedagógicas em Teatro e seus conteúdos escolares;

 Refletir  acerca da importância  de um ensino  escolar  baseado na  realidade 

vivida pelo alunado por meio das narrativas autobiográficas.

Diante  disso,  na  busca  por  um  ensino  de  Teatro  que  se  mostre 

verdadeiramente significativo, que se proponha transformador, capaz de contribuir na 

formação de sujeitos críticos e que leem as realidades considerando-se parte delas e 

criadores  das  mesmas,  precisamos  de  um  ensino  que  considere  o  Teatro  como 

linguagem, como construção cultural e que reconheça o lugar de fala dos participantes 

do processo educativo.

II  PREPARAÇÃO  CORPORAL  PARA  INICIAÇÃO  DAS  NARRATIVAS 
AUTOBIOGRÁFICAS

Antes de começar trabalhar com as narrativas autobiográficas com os alunos, 

busquei  desenvolver  a  consciência  corporal  através  de  jogos  improvisacionais  e 

teatrais. Criando novas percepções e conhecimentos, na perspectiva proposta pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte onde diz que “ao buscar soluções criativas e 

imaginativas  na  construção  de  cenas,  os  alunos  afinam  a  percepção  sobre  eles 

mesmos e  sobre  situações do cotidiano.”  (BRASIL,  1997,  p  88).  Com base numa 

abordagem progressista, que são formas criativas, visando conscientizar e humanizar 

351



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

as  relações  construídas  com  os  alunos,  na  perspectiva  de  instrumentalizá-los 

enquanto cidadãos portadores de posicionamentos crítico-social. Tanto busca construir 

o  conhecimento  do  aluno  para  a  vida  acadêmica/escolar  através  da  arte,  como 

também prepara-los para o mundo que os rodeia.

Nessa direção, as aulas eram voltadas a práticas educativas entendendo que o 

teatro deve ampliar-se para além do espaço convencional, ocupar outros espaços das 

cidades, de modo que o mesmo seja problematizado em relação à sala de aula, que 

este espaço deve ser ressignificado,  e ampliado para outros ambientes da escola, 

problematizando e utilizando outros equipamentos escolares. 

Além de trabalhar a percepção sobre eles mesmos, os alunos também têm 

como  referência  alguns  princípios  básicos  da  educação  em Teatro,  por  meio  das 

contribuições dos teóricos que vêm norteando a epistemologia do conhecimento desta 

arte. 

Entretanto,  as  aulas  que  compõe  o  ensino  desta  linguagem  artística  se 

baseiam numa perspectiva interdisciplinar, uma vez que sempre procuro contextualizar 

as aulas teóricas e práticas de modo a abranger os conhecimentos de outras áreas do 

conhecimento.  Por exemplo, em parceira com a professora de Língua Portuguesa que 

trabalha  a  autobiografia  de  modo  que  os  conteúdos  específicos  das  duas  áreas 

fossem trabalhados de maneira complementar.

Eles  criaram sua  autobiografia  em forma de  texto  na  aula  de  Português  e 

durante as aulas de Artes e Educação Cultural e Artística destacaram um momento 

dessa  autobiografia  através  de  narrativas  que  foram  marcantes  na  sua  vida, 

construindo sua cena.

Porém, sob a ótica de utilização do jogo teatral foi primordial para preparar os 

corpos  dos  para  trabalhar  as  narrativas  autobiográficas,  pois  muito  me  interessa 

abordar o jogo teatral enquanto um meio pelo qual o sujeito possa aprender sobre a 

linguagem teatral, e apreender sobre si e sobre o mundo através dela, possibilitando a 

construção de conhecimentos.

O Jogo Teatral  pressupõe também uma conscientização corporal  que é 

desenvolvida  a  partir  dele,  construída  junto.  Durante  os  jogos,  “os  jogadores  se 

desafiam e se descobrem enquanto corpos atuantes, capazes de produzir movimentos 

e sons, descobrem que seu corpo fala” (LOPES, 1997, p. 83), mais precisamente sons 

a partir dos movimentos, já que os sons saem do corpo em resposta ao estímulo dado 

por meio dos movimentos. Através dos jogos “os participantes também experimentam 

e exercitam noções de equilíbrio,  concentração,  observação,  coordenação e ritmo” 

(LOPES, 1997, p. 83). Eles “também envolvem a presença do texto e do subtexto, 

além da informação que é dada, é necessária interpretá-la” (LOPES, 1997, p. 84), de 
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modo que o sujeito interpreta e transforma na situação de jogo, e isso poderá levá-lo a 

refletir numa perspectiva mais enfática sobre suas próprias vivências extra sala.

Nessa perspectiva utilizei os jogos improvisacionais para abarcar ainda mais 

essa transformação e proporcionar um maior conhecimento, na medida em que, para 

Viola Spolin (2011), “qualquer um pode atuar, qualquer um pode improvisar, qualquer 

um  pode  adquirir  as  habilidades  e  competências  para  ser  o  senhor  dos  palcos” 

(SPOLIN, 2011, p.3). Associo isto ao pensamento de Boal (2015), “que todos seres 

humanos são atores, porque agem, e espectadores porque observam. Somos todos 

“espect-atores”.” (BOAL, 2015, p. 13).  Pensando nesta perspectiva, todos nós temos 

a capacidade para entrar em cena, pois nós agimos diante da sociedade, vivemos 

cenas sociais, e estamos dotados de máscaras sociais.

Ao final dos jogos realizados em sala de aula realizava-se o dialogo final; 

uma espécie de auto avaliação, onde alunos respondiam algo sobre: “o que aprendeu 

com os jogos?”, “o que você pode extrair do jogo para sua cena”, “o que você pode 

usar do jogo no seu dia a dia?”, entre outras questões que poderiam ser relacionadas 

à consciência corporal, conhecimentos teóricos voltados a montagens de cena. Tudo 

era usado de acordo com a proposta de cada jogo e o tipo de conhecimento que ele 

pode proporcionar, ou realizar associação.

Possibilitar  aos alunos a construção conhecimentos teóricos,  políticos e 

sociais por meio de suas próprias pesquisas feitas anteriormente sobre sua vida em 

comunidade, proporcionando-os reflexões construtivas após a vivência com o jogo.

Jogos esses, que podem estimular nos alunos sua criatividade, além de 

apontar  para  diversas  possibilidades  de  dramaturgia  e  trabalhar  sua  realidade 

sociocultural. Oportunizando o aluno desenvolver sua capacidade de se perceber, de 

enxergar  a  realidade  à  sua  volta  e  a  refletir  acerca  diferentes  possiblidades 

transformá-la. Nesse sentido, Bakhtin (2003) explicita que:

O sujeito da compreensão não pode excluir a possibilidade de mudança e até 
de  renúncia  aos  seus  pontos  de  vista  e  posições  já  prontos.  No  ato  de 
compreensão desenvolve-se uma luta cujo resultado é a mudança mútua e o 
enriquecimento (BAHKTIN, 2003, p. 378). 

Assim,  buscamos  ampliar  a  capacidade  de  o  aluno  compreender  as 

múltiplas  formas  de  se  fazer  teatro,  mostrando  a  cima  de  tudo,  que  eles  têm  a 

capacidade de produzir algo de acordo com a linguagem que achar ser adequada e, 

sob a orientação de uma prática docente consistente,  exercer um caráter  reflexivo 

acerca  das  atividades  desenvolvidas  em  da  sala  de  aula,  tanto  no  processo  de 

encenação, quanto em seu crescimento pessoal.
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O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos homens, 
não  podemos  começar  por  aliená-los  ou  mantê-los  alienados.  A libertação 
autêntica,  que  é  a  humanização  em  processo,  não  é  uma  coisa  que  se 
deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, 
que  implica  na  ação  e  na  reflexão  dos  homens  sobre  o  mundo  para 
transformá–lo. (FREIRE, 2015, p. 93)

Enxergamos  isso  como um poder  individual  de cada  ser  humano,  que 

através do processo de ensino e aprendizagem, vai  construído sua base crítica e 

reflexiva,  que  possibilite  desenvolver  uma  autonomia  de  pensar  e  agir  no  meio, 

possibilitando  sua  potencialização  enquanto  sujeito  histórico  e  transformador  da 

sociedade.

III  NARRATIVAS  AUTOBIOGRÁFICAS  COMO  FERRAMENTA PEDAGÓGICA DO 

ENSINO DE TEATRO

Na  medida  em  que  o  Jogo  teatral  foi  preparando  o  corpo  do  aluno 

passamos  utilizar  as  narrativas  autobiográficas  como  ferramenta  didática  e 

pedagógica, nas práticas de Ensino de Teatro. Os jogos teatrais trabalhados em sala 

de aula eram propostos por Viola Spolin,  como “Quem? Onde? O quê?”.  “Ruas e 

vielas”,  “Pêndulo”,  e outros jogos adaptados pelo professor de outros encenadores 

como Boal, Peter Slade, Brecht, Ingrid Koudela, dentre outros. 

Quando é oferecido ao sujeito que ele participe de um processo estético 

que não lhe foi oferecido antes, de forma ativa, e não meramente passiva, tirando o 

mesmo da condição de mero receptor de imagens, ele consegue “estranhar” àquilo a 

que estava sujeito, e à medida que isso acontece, a partir da ampliação de seu poder 

criador, a percepção do mesmo torna-se mais aguçada em relação a todo o processo 

anterior e a possibilidade de transformação começa a se apresentar.

Além das atividades desenvolvidas na sala de aula, os alunos realizavam 

pesquisas ou conversas com diversas pessoas da família ou comunidade em busca de 

conhecer novas informações referentes à sua narrativa, que possibilitassem conteúdo 

que pudesse ser incorporado ao processo de montagem, enriquecendo sua cena.

Nesse sentido, em meu entendimento, a escola faz parte de um contexto 

que engloba a sociedade, sua estrutura, organização, cultura e história, e responde a 

tudo isso.  Desse modo,  os  projetos  de educação estão ligados a  este contexto  e 

atendem ao contexto histórico vigente, ao modo de cultura que orienta a formação dos 

sujeitos nas escolas e sua possível resposta aos desafios desta sociedade. 
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Nessa  direção,  acredito  que  a  evidente  necessidade  de  repensar  as 

práticas pedagógicas e os currículos está diretamente ligada à relevância de prezar 

por  uma  Educação  Dialógica,  de  modo  a  compreender  o  conhecimento  como 

construção  contínua,  e  que  esse  movimento  constante  necessita  da  interação  e 

colaboração humana. De que é preciso rever esses referenciais norteadores, analisa-

los criticamente, para posteriormente pensar como eles podem colaborar com uma 

prática  pedagógica  em  Teatro  que  preze  pela  dialogicidade  a  problematização  da 

realidade. 

Freire  (2000)  compreende  os  seres  humanos  como  seres  históricos  e 

produtores de cultura, “seres capazes de saber, de saber que sabem, de saber que 

não sabem. De saber  melhor o que já  sabem, de saber o que ainda não sabem” 

(FREIRE, 2000, p.40). Concebendo então os seres humanos como fazedores de sua 

própria história, ou seja, de sua realidade, e por isso, capazes de pensar sobre ela e 

pensando sobre, percebê-la como passível de mudança.

De acordo com Freire (2011) é preciso agir de modo que a realidade se dê 

de outra maneira, na qual o que é utopia seja um sonho possível, reagindo-se em 

confronto ao que está posto. Ele coloca a urgência de uma prática que possibilite a 

re(criação) e re(invenção) como possibilidade para superar a mera acomodação no 

mundo e a sujeição de suas normas, para um processo de ação-reflexão, de busca e 

intervenção nessa realidade.  

Durante  as  apresentações  eu  também  pude  perceber  que,  apesar  de 

utilizarem cenas distintas, eles trouxeram cenas totalmente com a autonomia. Eles 

abordaram cenas como a narração de uma história, com elementos épicos, como os 

distanciamentos  provocados  pelo  narrador  dentre  outras  características  desta 

abordagem cênica. 

Ao analisar esta cena, pude perceber que os alunos, embora não tenham 

estudado a teoria do teatro épico, aprenderam, por meio dos jogos teatrais a identificar 

e usar os elementos da narrativa épica, explorando o aspecto de que, a partir do jogo, 

os elementos introduzidos na cena podem gerar e sugerir outros elementos e novas 

coisas surge manipulado pela capacidade de sugestão da arte teatral. 

A avaliação deste processo se dava por meio da roda de conversa, onde 

os  participantes  se  colocavam  e  comentavam  suas  sensações  ao  fazer  a  cena, 

contribuindo, também, com as cenas dos colegas, por meio de colocações que foram 

observadas na condição de espectador. 

Segundo  os  alunos,  “essa  história  da  minha  narrativa,  tem  histórias 

parecidas de outras pessoas”, “mas a gente só faz teatro dos outros ou dos livros”. 

Com relação à dramaturgia, eles apontaram que: “Podemos fazer a cena de diferentes 
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maneiras,  basta tentar  várias  vezes,  e  escolher  a  melhor”.  “quando ensaiamos as 

cenas  fica,  mas  legal”,  ou  seja,  eles  entenderam  que  eles  têm  a  capacidade  de 

elaborar  uma  cena,  e  consequentemente  um  espetáculo,  bastar  ensaiar  e  ter 

criatividade de acordo com a proposta de cada cena. 

Como também identificaram que quem está de “fora” da cena tem uma 

visão melhor do que está acontecendo, enquanto espectadores eles davam sugestões 

que poderiam melhorar a cena. Deixando nitidamente a concepção que tudo pode se 

transformar.  Eu  enquanto  ser  humano,  em  constante  transformação  busquei 

apreender o máximo possível,  o que cada aluno me trazia com relação à estética, 

apresentando as cenas em formato arena, palco italiano e itinerante (deslocamento 

para fora da sala de aula). Usando linguagens realistas, épicas, rituais. 

Ou  seja,  através  do  diálogo  o  grupo  de  espectadores  comentava  e 

apontava o que tinha observado sobre a forma o aluno apresentou a cena, o que tinha 

achado  interessante  e  etc.  Por  sua  vez,  aluno  que  apresentou  falava  como foi  o 

processo  de  montar  a  cena.  Eles  discutiam  usando  novos  termos  oriundos  do 

repertório das técnicas teatrais,  que aprenderam a reconhecer ao longo das aulas, 

como “na minha concepção acho que só precisaria  projetar a voz”,  “ela tinha uma 

presença  cênica quando  falava”,  “a  proposta  cênica dele  foi  muito  criativa”,  “ela 

abordou a história de uma maneira que eu não imaginava”, “foi surpreendente quando 

saímos da sala de aula para outro espaço dentro da cena”. 

Nesse sentido, as narrativas autobiográficas contribuem para um resgate 

da cultura local e da memória, desde um campo micro, no que diz respeito às famílias 

dos alunos e suas histórias de vida,  e um macro campo,  em que estão inseridas 

questões  mais  abrangentes,  mas  que  também  corroboram  para  um  resgate  e 

afirmação da cultura, e permitem refletir sobre a realidade, sobre a sociedade em que 

os sujeitos estão inseridos. Passeggi (2003) permite refletir que:

Na busca de um enredo para sua história, a narradora seleciona, estabelece 
relações, organiza os fatos, encontra justificativas, clarifica sua prática e suas 
representações  de  si  (inter)agindo no mundo.  Nesse processo,  ela  se re-
conhece, re-descobre suas relações com os saberes práticos em questão, 
com o grupo, com a instituição formadora, mas, sobretudo, com seus alunos. 
(PASSEGGI, 2003, p. 11)

Torna-se,  relevante,  portanto,  que  um ensino  que  se  propõe  dialógico, 

perceba  que  os  alunos  levam  para  o  ambiente  escolar  as  relações  e  vivências 

construídas  fora  dele  e,  portanto,  articule  seus  objetivos  a  esse  contexto  onde  a 

prática de ensino-aprendizagem vai acontecer. Compreendendo isso, acredito que o 

educador ao trabalhar a partir dessas experiências anteriores, superando-as inclusive 
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em relação às ideias primeiras sobre as mesmas, estimula o corpo discente a ler de 

outras  maneiras  o  contexto  em  que  estão  inseridas,  as  experiências  já  vividas, 

construindo conhecimento ao ampliar o campo de leituras do mundo e as formas de 

fazê-lo.

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existe  uma dificuldade  enorme de  desenvolver  dentro  das  relações  de 

ensino/aprendizagem, diferentes tipos de conhecimento para o aluno, vivenciado pelas 

experiências interpessoais. Pois não é tão fácil fazer com que os alunos entendam seu 

papel enquanto espectador emancipado e seu poder individual de autotransformação. 

Pois toda a maturidade auxiliará num processo de construção para que se enxerguem 

como indivíduos autônomos e coletivos

Tomando de narrativas  autobiográficas  como ferramenta  pedagógica do 

ensino  do  ensino  de  teatro,  percebo  que  se  torna  extremamente  importante 

problematizar a educação e o ensino em nossa sociedade, e a maneira de fazê-lo 

encontra-se justamente na análise do que está posto e nas concepções que norteiam 

as práticas educativas. E é exatamente a isto que este estudo se propõe, ao analisar e 

problematizar uma prática pedagógica em Teatro, de maneira, não de defender o que 

acredito ser correto ou não para o ensino da linguagem teatral no ambiente escolar, 

mas no sentido de problematizar e investigar a minha própria prática de maneira crítica 

e consciente. 

Contudo,  compreendo que isso não significa dizer que a educação é o 

elemento determinante para a ocorrência de transformações sociais,  mas ela é um 

elemento importante para tal. Principalmente num momento em que o país atravessa 

um momento tão delicado, em que se revela cada vez mais importante problematizar a 

realidade. 

É importante mencionar que a situação inversa também ocorre. Há uma 

relação  homem-mundo  no  Teatro,  ele  compreende  o  Teatro  em  si,  mas  também 

compreende o mundo e suas relações através do teatro. A possibilidade de mudança é 

evidenciada, mas ela não acontece se o sujeito não estabelecer uma relação dialética 

com mundo em que vive e compreender que essa possibilidade existe. 

Dentro  dessa  perspectiva  o  presente  trabalho  pretende  reforçar  a 

necessidade de considerar o caráter dialógico dos processos formativos em nossos 

ambientes de ensino e  aprendizagem,  e  indica  caminhos para  essa realização ao 

apontar a Educação Dialógica como um caminho para a organização do planejamento 
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pedagógico  do  Ensino  de  Teatro,  e  do  diálogo  como  possibilidade  para  os 

pesquisadores em educação e em arte, a partir do uso das Narrativas Autobiográficas. 
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RESUMO

Este artigo com a preocupação voltada às práticas pedagógicas no contexto da Educação Inclusiva 
ergue-se a partir da narrativa de vivências e experiências de um dos autores enquanto auxiliar de 
professor de um aluno autista em uma escola da rede particular de ensino na cidade de Mossoró/RN. 
O estudo intenciona compreender de que forma as narrativas (auto)biográficas se constituem como 
instrumento  de  (auto)formação  de  um estudante/professor,  nos  anos  iniciais  da  carreira.  Para  a 
construção  do  estudo  utilizou-se  a  escrita  de  si  como  caminho  metodológico,  fundamentada  na 
metodologia (auto) biográfica. A escrita de si possibilita o ato de refletir a vida e provoca um repensar 
das ações e da forma de aprender a profissão.  A presente pesquisa alicerça-se em autores que 
investigam a temática inclusão e autores que dialogam com a abordagem (auto)biográfica como fonte 
de pesquisa em Educação. Os resultados apontam que frente à inclusão dos alunos com deficiência, 
os professores  necessitam investir  na formação inicial  e  continuada. Quanto  ao ato  de  narrar  a 
própria  história  de  vida,  possibilitou,  o  sujeito  da  pesquisa  perceber  a  importância  e  o  caráter 
formativo  da narrativa  (auto)biográfica  para  o  desvelar,  refletir  e  compreender  aspectos  da  sua 
constituição docente. Narrar e refletir acerca de si mesmo em relação aos processos e trajetória de 
formação contribui não apenas para a conquista da consciência profissional, mas para o olhar sobre 
si nas várias dimensões da vida.

PALAVRAS-CHAVE:  Inclusão escolar. Narrativas (auto)biográficas. Prática Pedagógicas

1 - INTRODUÇÃO

A vida é o lugar da educação e a história de vida, o terreno no qual se 
constrói a formação” (NÓVOA, 1992, p.24).

                              
 A epígrafe de Nóvoa (1992)  revela  a proposta deste texto,  a qual  seja: narrar  a 

história de vida, vivências e experiências de um dos autores enquanto auxiliar de professor 

1 O estudo nasceu a partir das contribuições apresentadas pelos participantes do GD 18 
- Educação Inclusiva e Educação Especial: Elementos para pensar a inclusão e a exclusão 
na escola do IV SENACEM ( Seminário Nacional do Ensino Médio), ocasião em que 
realizamos uma apresentação oral de uma pesquisa cujo objetiva era compreender como os 
autores da área educacional abordam o tema das práticas pedagógicas para a efetivação da 
inclusão escolar dos alunos com deficiência na escola regular de ensino no ensino médio.
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de um aluno autista em uma escola da rede particular de ensino na cidade de Mossoró/RN. 

Com  o  propósito  de  compreender  de  como  a  narratividade  de  sua  história  de  vida  se 

constitui instrumento de (auto)formação em sua carreira e constituição docente.

Os estudos que recorrem às narrativas de histórias e a utilização do método (auto) 

biográfico  demonstram,  nas  últimas  décadas,  um  crescimento  em  diversas  áreas  do 

conhecimento, sobretudo, no contexto educacional, conforme nos apontam Souza (2006), 

Passegi (2010) e outros que dialogam com  a abordagem (auto)biográfica como fonte para 

pesquisa em Educação.

Os primeiros  estudos  que  envolvem o método (auto)biográfico,  como método  de 

investigação aconteceram na área das Ciências Sociais. A Escola de Chicago foi uma das 

primeiras  instituições  a  adotar  esse  tipo  de  abordagem  nas  pesquisas  tendo  como 

incentivadores dessas investigações Robert Park e Willian Isaac Thomas, ambos mestres da 

Escola de Chicago.

No Brasil,  na  área  da  Educação,  a  pesquisa  (auto)biográfica  surge  por  volta  da 

década  de  1990,  adotando  as  histórias  de  vida,  como  método  (auto)biográfico  e  as 

narrativas  de  formação  como  movimento  de  investigação-formação,  tanto  na  formação 

inicial  quanto  na  continuada,  centrando-se  nas  memórias  e  trajetórias  de  vida  de 

professores.

O trabalho com o método (auto) biográfico possibilita um exercício de escuta, uma 

ação na qual o sujeito da pesquisa escuta suas próprias experiências e analisa suas ações 

e age sobre elas com intuito de mediar à construção de um conhecimento significativo para 

si  e para o outro.  Assim, descrevo minhas memórias como forma de repensar  a minha 

profissão,  identificando  os  momentos  em  que  as  experiências  vivenciadas  pessoal  e 

profissional,  conduziram-me ao que me tornei.  Narrar  e refletir  acerca de si  mesmo em 

relação aos processos e trajetória de formação contribui não apenas para a conquista da 

consciência profissional, mas para o olhar sobre o  eu nas várias dimensões da vida.

Na construção da pesquisa recorremos a pesquisa qualitativa.  Utilizou-se a escrita 

de si  como caminho metodológico, fundamentada na metodologia (auto) biográfica.  Esta 

pesquisa alicerça-se em autores que investigam a temática inclusão e autores que dialogam 

com a abordagem (auto)biográfica como fonte de pesquisa em Educação.  Baseada nas 

narrativas (auto)biográficas do sujeito da investigação, o estudo confere voz e visibilidade a 

esse sujeito que expressa suas ações e visão do mundo em que vive.

Organizamos o presente texto em tópicos para melhor compreensão do leitor, em 

que procuramos no primeiro momento, discorrer sobre a inclusão social e a sua base legal. 

Em  seguida,  trazemos  a  considerada  por  nós,  difícil  tarefa  de  adentrar-se  sobre  si  e 

apresentar a nossa narrativa autobiográfica.

Este estudo nasce a partir das discussões erguidas no GD 18 - Educação Inclusiva e 
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Educação  Especial:  Elementos  para  pensar  a  inclusão  e  a  exclusão  na  escola do  IV 

SENACEM (Seminário Nacional do Ensino Médio). A pesquisa se delineia em face da minha 

própria experiência docente com alunos com deficiência em uma escola da rede básica de 

ensino.

2 - DESENVOLVIMENTO

Considerações sobre a inclusão e a sua base legal

           A inclusão educacional é um movimento mundial em defesa ao direito de todos os 

alunos compartilharem juntos os mesmos espaços de aprendizagem, sem qualquer tipo de 

discriminação.

Para Mantoan (2006, p. 40).

A  inclusão  é  uma  inovação  que  implica  um  esforço  de  modernização  e 
reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas – especialmente 
as de nível básico- ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são 
apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é ministrado e 
de como a aprendizagem é concebida e avaliada. (MANTOAN, 2006, p. 40).

Entretanto, buscando na história da educação, constata-se que a Educação Especial 

surgiu e se desenvolveu carregada de marcas de segregação.  No século XVIII,  quando 

nasce a educação especial,  a busca pela organização de serviços educacionais para as 

pessoas  com  deficiência  representou  importante  fator  histórico  na  educação  dessas 

pessoas, mas o  enfoque das medidas educacionais baseava-se na concepção médica e 

clínica, com o objetivo de recuperação da pessoa com deficiência. Os argumentos para o 

fortalecimento  da  segregação  e  exclusão  das  pessoas  com  deficiência,  ganham  força, 

conforme o momento histórico socialmente vivenciado.

Na década de 1990, o movimento da inclusão escolar sofreu forte impacto, sobretudo 

a partir  dos acordos internacionais como a Conferência Mundial  sobre a Educação para 

Todos, realizada em março de 1990, em Jomtien, na Tailândia, com o objetivo de discutir o 

direito  universal  de  todos  os  cidadãos  a  uma  educação  de  qualidade  e  a  Conferência 

Mundial de Educação Especial, realizada em junho de 1994 em Salamanca, na Espanha.

Lazzeri (2010,  p.  21),  em  sua  dissertação  de  mestrado,  intitulada “Educação 

Inclusiva para Alunos com Autismo e Psicose: das Políticas Educacionais ao Sistema de 

Ensino”,  afirma que;

Ratificando a preocupação com a educação de alunos com necessidades especiais, 
destaca-se a Conferência Mundial de Educação Especial, realizada em Salamanca. 
Este é o documento que institui a educação inclusiva como compromisso mundial. 
Ela corrobora a importância de se respeitar as diferenças individuais de cada sujeito 
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e a responsabilidade das instituições em promover  as condições necessárias ao 
processo de aprendizagem. (LAZZERI, 2010, p. 21).

Os movimentos internacionais e documentos na busca de garantir a educação para 

todos tiveram repercussão no Brasil. Portanto, no cenário brasileiro a educação inclusiva é 

recente. Conforme Laplane (2006, p. 703), “Com a promulgação da Constituição Federal, é 

oficializado um dos princípios inclusivos: o de que os portadores de deficiências devem ser 

educados preferencialmente na rede regular de ensino”.

Esses documentos também repercutiram na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9394/96 que em seu capítulo V, aborda as disposições gerais sobre a Educação 

Especial.  Seu  artigo  58  define  a  educação  especial  como “a  modalidade  de  educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores 

de necessidades especiais”. No artigo 59, inciso I a Lei afirma que os “sistemas de ensino 

devem assegurar  aos alunos com necessidades especiais  currículos,  métodos,  técnicas, 

recursos educacionais e organização específica para o atendimento às suas necessidades 

especiais”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) assegura no seu 

artigo 58, parágrafos 1º e 2º, o serviço de apoio especializado, ou atendimento educacional 

especializado, na escola regular para atender a clientela de Educação Especial.

           Na década atual, reflexo do momento histórico, da luta dos movimentos mundiais que 

ganharam força nos últimos anos, encontra-se em vigor a Lei 13.146, a LBI- Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esta com base na Convenção sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência, destaca em seu artigo 27, a educação constitui direito da pessoa 

com  deficiência,  assegurados  sistema  educacional  inclusivo  em  todos  os  níveis  e 

aprendizado  ao  longo  de  toda a  vida,  de forma a  alcançar  o  máximo desenvolvimento 

possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais.

A garantia do direito à educação da pessoa com deficiência, em todos os níveis de 

escolarização, é uma opção referendada nos dispositivos legais brasileiros. No entanto, a 

efetivação  no  ambiente  escolar  das  orientações  preconizadas  na  legislação,  implica  a 

reorganização e transformação da escola e das práticas nela existentes.

            A falta desse entendimento é considerada por alguns autores da área como uma 

dentre várias barreiras que têm dificultado o paradigma da Educação Inclusiva nas escolas 

brasileiras.  A  este  despeito  Nozu  em  seu  artigo  intitulado  “Educação  Inclusiva: 

(Re)pensando políticas e práticas”, citando Melero (2008), afirma que:

Além de empecilhos físicos que dificultam a acessibilidade, outras barreiras 
(políticas,  didáticas,  sistêmicas,  atitudinais)  insurgem,  dificultando,  desse 
modo,  a  permanência  bem  sucedida  de  todos  os  alunos  nas  escolas, 
principalmente  daqueles  que  possuem  necessidades  educacionais 
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especiais (MELERO, apud NOZU, p. 11,  s/d).

Ainda  no  tocante  às  barreiras,  Melero  (2008)  chama  atenção  para  as  barreiras 

didáticas, as práticas pedagógicas arraigadas na concepção tradicional de educação, em 

que há o predomínio de práticas educacionais homogeneizantes, centradas no professor, 

classificatórias e excludentes.

Para Mantoan e Batista (2007, p.18):

Modificar  essas  práticas  discriminatórias  é  um  verdadeiro  desafio,  que 
implica em investigações na forma de o professor e o aluno avaliarem o 
processo de ensino e  aprendizagem. Elas exigem a negação do caráter 
padronizador da aprendizagem e eliminam todas as demais características 
das escolas comuns, que adotam propostas pedagógicas conservadoras. 
(MANTOAN e BATISTA, 2007, p. 18).

Atualmente,  atuando  como  professor-auxiliar  de  uma  classe  mais  precisamente, 

como professor de apoio de um aluno autista, percebo um enorme distanciamento entre a 

garantia  de acesso,  prevista  na lei,  proposições  teóricas,  e  o  que  de fato  acontece na 

realidade das escolas brasileiras. Mesmo a escola a qual atuo, oferecendo muito apoio aos 

professores e estudantes, no tocante a um raio maior, convivemos com as muitas barreiras 

impostas às pessoas com deficiência. Dentre as quais destaco as barreiras atitudinais e o 

desafio da formação inicial e continuada do professor para qualificar suas ações frente a 

garantir o direito de aprendizado de todos os alunos.

A difícil equação de narrar sobre si

É na e pela palavra que dizemos quem somos, dos nossos afetos, dos medos, dos 
sonhos  e projetos.  Damos “vida”  ao  imaginário  da cultura,  relatamos a partir  do 
presente uma “verdade possível” e construímos o “mito” do herói- nós mesmos. “Re-
significamos” a identidade e a história, projetamo-nos em realidade e fantasia para 
um  futuro  em  linguagem,  realidade  e  ficção,  perspectivas  enriquecedoras,  que 
permitem a vida e nos constituem como sujeitos históricos.  (BRANDÃO, 2008, p.16- 
17).

Ao encarnar o narrador da minha história de vida, refletir sobre sentimentos, ações e 

evocar memórias de experiências vividas torna-se um recurso de pesquisa e de formação 

da minha identidade profissional e construção do conhecimento. Sinto porém, a necessidade 

de externar quão difícil e complexa é o processo de desenvolver uma reflexão sobre si.

Algum tempo depois da escolha que fiz por ingressar na carreira de professor, pude 

perceber como o magistério fazia parte da minha trajetória. Reconheço que ser filho de uma 

professora do ensino fundamental dos anos iniciais que nos ciclos familiares de conversa 

nos falava sobre as dificuldades, alegrias e desafios no cotidiano com os seus alunos, me 
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influenciou na escolha de ser professor. Segundo Dominicé (2010)  

Os pais são objeto de memórias muito vivas. Estabelece-se com cada um deles uma 

relação particular, que vai, por vezes, mostrar-se determinante na orientação escolar 

ou profissional (DOMINICÉ, 2010, p. 87).

O  trecho  acima  corrobora  com  o  nosso  posicionamento  de  conscientização  da 

influência fundante da minha mãe em minha escolha profissional. Filho mais novo de uma 

sequência de três, me lembro de uma infância de muitas brincadeiras na rua de um bairro 

periférico da cidade de Mossoró/RN. Rodeado de jogos e livros me alfabetizei aos quatro 

anos  de  idade,  sob  a  influência  de  minha  irmã  mais  velha.  Fato  que  me  trouxe 

consequências pouco proveitosas para a minha trajetória escolar. Sob a alegação de que 

estava sem interesse de participar das atividades escolares a professora sugeriu à minha 

família a necessidade de não fazer o próximo período da educação infantil e ingressar no 1° 

ano do ensino fundamental aos cinco anos. 

O ingresso no ensino fundamental de maneira precoce me afastou socialmente dos 

meus colegas, os novos colegas da sala, sempre mais velhos se recusam a brincar com o 

chamado “bebê da turma”. Convivi com tal situação até o final da educação básica. Conclui 

o ensino médio no ano de 2010, aos dezesseis anos, muito desmotivado e sem saber o que 

realmente queria fazer ou seguir. 

Somente no ano de 2015 retorno aos bancos escolares: me inscrevo em cursinho 

preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Voltei muito motivado. Lá me 

destaquei nas disciplinas de Física e Matemática. Para minha surpresa o professor de Física 

me convidou para ser monitor da disciplina. Essa primeira experiência me proporcionou o 

que a pesquisadora Josso denomina de momento charneira2

Dessa experiência, uma grande transformação em minha vida: descobrir que queria 

ser professor. Foi o meu primeiro contato com o fazer pedagógico: elaborar planejamento, 

estudar para dar aulas e interagir com os alunos/colegas de sala que me respeitavam como 

um professor. Aquilo me emocionava e me empoderava.

 Vi  a  concretização  do  início  do  sonho,  logo  no  segundo  semestre  de  2015, 

aprovação  para  o  Curso  de  Licenciatura  em  Matemática  no  Instituto  de  Ciências  e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte. Mesmo convicto do que queria senti a resistência por 

parte de alguns familiares, pois como fui aprovado para o Curso de Engenharia ouvi de 

alguns parentes como poderia deixar de ser engenheiro para ser professor.

A  minha  escolha  estava  feita  e  cada  vez  que  avanço  na  Faculdade  para  as 

2 Expressão utilizada por Marie-Christine Josso (2010), que representa as vivências que possibilitam rupturas 
(auto)formativas no nosso modo de ser/fazer.  
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disciplinas  didáticas  me  reencontro  com  o  desejo  inicial.  Isso  aflorou  muito  forte  nas 

discussões  e  estudos  da  disciplina  Fundamentos  Sócio/Políticos  e  Econômicos  da 

Educação,  ministrada pelo professor Luís Antônio Santos.  Este me apresentou o ideário 

freireano e em nossas conversas disse ter sentido em minhas palavras a influência de uma 

herança pedagógica, talvez familiar.

No ano de 2016 concorro a uma vaga de professor auxiliar em uma escola da rede 

particular de Mossoró e fui contratado para acompanhar Lírio aluno autista do 2° ano do 

ensino fundamental anos iniciais.  Já na Semana Pedagógica da escola cheio de muitas 

expectativas e receios conversei com alguns professores dos anos anteriores que tinham 

acompanhado Lírio.  Percebia  em suas  falas  o  quanto  a  escola  nos  apoia  na  inclusão. 

Oferece formações, materiais e profissionais de apoio.

Inicio o ano letivo tomado por um misto de sentimentos: medo do novo, insegurança, 

incertezas e  muitas expectativas.  Nas primeiras  situações de contato  com a criança fui 

percebendo quão grande seria o desafio: Lírio tem oito anos de idade, uma criança muito 

inteligente, demonstra um gosto aguçado por desenhar, dançar e folhear gibis. Apresenta 

déficits na área social, na linguagem e comunicação, no comportamento e pensamento. Faz 

uso  da  comunicação  alternativa.  Demonstra  vontade  de  não  querer  ficar  no  ambiente 

escolar, sobretudo na sala de aula. Em virtude desse comportamento, ao ser contrariado por 

ter que ficar no espaço escolar Lírio desenvolveu reações agressivas para com os colegas e 

professores.

O  meu  trabalho  com  Lírio  se  desenvolvia  por  meio  de  jogos,  desenhos  e 

brincadeiras, o ajudava nas atividades acadêmicas e sociais, incentivando-o a comunicação 

e interação com outras crianças, trabalho desafiador, pois me sentia sem qualificação e sem 

conhecimentos mais específicos para atuar de forma adequada em diversas situações da 

rotina  escolar.  Ciente  então  da  minha  necessidade  de  formação  procurei  meus  pares, 

intensifiquei as leituras em busca de uma fundamentação teórica que respaldasse e fosse 

capaz de melhorar a minha prática educativa.  

Encontrei em Freire (1997), o respaldo da necessidade pela busca permanente de 

minha formação. Para ele:

A educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de 
outro, da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo falto de, ao longo da 
história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia mas saber que 
sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente 
se fundam aí. (FREIRE, 1997 p. 20). 

É nesse saber mais do dizer do autor que me inspiro no percurso de minha formação 

contínua. O desafio de estar no cotidiano com uma criança autista me fez perceber também 

um grande privilégio formativo, segundo Bereohff “é uma experiência que leva o professor a 
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rever  e  questionar  suas  ideias  sobre  desenvolvimento,  educação  normalidade  e 

competência profissional” (1994, p.11).

Em  busca  da  competência  profissional  e  de  um  maior  aprofundamento  sobre  a 

temática realizei uma pesquisa anterior que teceu reflexões sobre a inclusão e as práticas 

pedagógicas inclusivas. o que me levou à conclusão de que o professor diante da inclusão 

escolar é desafiado constantemente a investir em sua formação inicial e continuada como 

um imperativo para a qualificação profissional.

3 - CONCLUSÃO

Ao discutir  neste  trabalho sobre  a  uma experiência  pedagógica  inclusiva,  de um 

acadêmico  de  matemática  no  início  da  carreira,  me  fez  compreender  que  o  processo 

educacional inclusivo evidencia “uma provocação, cuja intenção é melhorar a qualidade do 

ensino  das  escolas,  atingindo  todos  os  alunos  que  fracassam em suas  salas  de  aula” 

(Mantoan, 2006, p. 20). Nessa perspectiva, a escola urge transformar-se em um ambiente 

de participação plena dos educandos e respeito às diferenças, onde todos são capazes de 

aprender. 

O falar sobre si demonstra que as narrativas (auto)biográficas se constituíram fontes 

importantes  para  a  autoformação docente,  essa  reelaboração  de si  revelou  fatores  que 

influenciaram a escolha da profissão, possibilitou a reflexão sobre aspectos da formação, da 

prática, dos saberes e da constituição da minha identidade docente. A interpretação a partir 

do que marcou a minha trajetória de vida, possibilita um novo modo de perceber e enxergar 

o meu fazer docente.

O  ato  de  rememorar  experiências  pessoais  de  vida,  somadas  ao  contexto  dos 

desafios do início carreira profissional, permitiu-me desvelar um conhecimento sobre mim, 

proporcionou-me a compreensão do processo, o qual vou me constituindo docente 

A abordagem (auto)biográfica, por envolver a formação do sujeito, torna-se, assim 

um recurso importante, pois este a partir de suas reflexões sobre a própria trajetória de vida 

traz significados que o próprio sujeito não tinha consciência. Permitiu-me um encontro com a 

minha própria história. 

           Concluo o inconclusivo: o caminho da aprendizagem docente é longo, as reflexões 

tecidas aqui sinalizam a necessidade de novos estudos.
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RESUMO

Este  trabalho  é  uma reflexão  sobre  a  revisão  da  literatura  do  Projeto  de  Pesquisa  em 
andamento,  intitulado,  a  saber,  “contar  a  vida,  construir  a  formação:  narrativas  e 
empoderamento dos povos do mar da Comunidade do Rosado/RN”, no Programa de Pós-
Graduação em Educação (POSEDUC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN)  e  relaciona-se  à  linha  de  pesquisa  Formação  Humana  e  Desenvolvimento 
Profissional Docente. Objetiva refletir o estudo, a fim de conhecer quem pesquisa,  nesta 
área do conhecimento. Diante disso, questionamos: Como o estado da arte pode contribuir 
para o desenvolvimento e amadurecimento desta proposta de pesquisa em andamento? 
Optamos pela abordagem qualitativa apoiada em Bogdan e Biklen (1994). Os resultados 
apontam a relevância do Estado da Arte para a construção e ampliação do conhecimento, 
que permitiu um mapeamento e possibilitou uma reflexão quanto as produções teóricas, a 
partir das observações em teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal  do  Nível  Superior  (CAPES),  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte 
(UFRN) e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN),  disponíveis  nas 
bibliotecas  digitais,  entre  2005  a  2015.  É  importante  enfatizar  nas  produções  teóricas 
específicas,  ou  não,  que  versam  pelas  Histórias  de  vida,  Experiências  de  formação, 
Narrativas (auto) biográficas, Comunidade do mar, Povos do mar, Saberes dos povos do 
mar,  Memórias,  Empoderamento  entre  outros,  certamente,  estarão  contribuindo  para  o 
desenvolvimento e amadurecimento desta proposta de pesquisa em andamento.

Palavras - chave: Estado da arte. Pesquisa. Formação discente.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho é uma reflexão sobre a revisão da literatura do Projeto de Pesquisa em 

andamento,  intitulado,  a  saber,  “contar  a  vida,  construir  a  formação:  narrativas  e 

empoderamento dos povos do mar da Comunidade do Rosado/RN”, no Programa de Pós-

Graduação em Educação (POSEDUC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN)  e  relaciona-se  à  linha  de  pesquisa  Formação  Humana  e  Desenvolvimento 

Profissional Docente. 
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Objetiva  refletir  o  estudo,  a  fim  de  conhecer  quem  pesquisa,  nesta  área  do 

conhecimento,  a partir  das leituras  nos temas,  resumos e  palavras-chave dos trabalhos 

selecionados. Diante disso questionamos: Como o estado da arte pode contribuir para o 

desenvolvimento  e  amadurecimento  desta  proposta  de  pesquisa  em  andamento?  Na 

primeira  orientação  recebida  como  mestrando  do  Programa  de  Pós-Graduação  em 

Educação  -  POSEDUC/UERN,  a  minha  orientadora  sinalizou  para  uma revisão do  Pré-

Projeto  de  pesquisa  -  intitulado  “Contar  a  vida,  construir  a  formação:  narrativas  e 

empoderamento dos povos do mar da Comunidade do Rosado/RN” - a partir do Estado da 

Arte, a fim de perceber o que estava sendo nele discutido e qual a proposta da pesquisa.

  Optamos pela abordagem qualitativa apoiada em Bogdan e Biklen (1994). Segundo 

os autores a investigação qualitativa é descritiva, os investigadores qualitativos interessam-

se  mais  pelo  processo  do  que  simplesmente  pelos  resultados  ou  produtos.  Os 

investigadores  qualitativos  tendem  a  analisar  os  seus  dados  de  forma  indutiva  e  o 

significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Assumimos como metodologia a 

pesquisa de caráter bibliográfico com base em Carlos Gil (2008), que aponta à pesquisa 

bibliográfica  com  base  em material  já  elaborado,  constituído  principalmente  de  livros  e 

artigos científicos.

Alicerçado  nos  pressupostos  do Estado da Arte,  temos o  estudo a  partir  de  um 

mapeamento dos trabalhos de teses e dissertações analisados como fonte de pesquisa, 

disponível nas bibliotecas digitais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior  (CAPES),  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (UFRN)  e  da 

Universidade  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  (UERN).  Nas  pesquisas  em  teses  e 

dissertações dos bancos de dados da CAPES, das duas instituições acadêmicas, UFRN e 

UERN, encontramos quarenta e três trabalhos, relacionados à proposta almejada, oito são 

teses e trinta e cinco são dissertações.  Após a leitura  e  análise  dos títulos,  resumos e 

palavras-chave desses trabalhos, foram selecionados apenas treze, sendo três teses e dez 

dissertações, defendidas entre os anos de 2005 a 20151. Essa revisão bibliográfica teve a 
1 O recorte temporal entre 2005 a 2015 justifica-se por três critérios. Primeiro, porque, nesse período, houve um 
considerado  avanço  na  cidade  de  Porto  do  Mangue/RN,  o  qual  resultou  em  importantes  benefícios  à 
Comunidade do Rosado. Nesses dez anos, o município recebeu novos profissionais da educação, por meio de 
concurso público, e proporcionou formação continuada, em nível superior, para professores que tinham apenas o 
magistério. A essas ações se deve o crescimento do IDEB para o Município, em 2007. Outra ação relevante foi a 
continuidade da RN 221, que liga Porto do Mangue/RN até Areia Branca/RN. A construção desse trecho deu 
acesso  a  um  dos  pontos  turísticos  do  município,  as  Dunas  do  Rosado.  Por  consequência,  o  Instituto  de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), através de sua equipe de 
educação ambiental, vem promovendo Ações Ecológicas, além de ter criado o Projeto Biomuseologia junto à 
comunidade da Praia do Rosado, na Área de Proteção Ambiental (APA) Dunas do Rosado. Neste período, foi 
criado, ainda, o Polo Costa Branca, que tem o objetivo de integrar vários municípios do Rio Grande do Norte 
(RN) com vistas ao pleno desenvolvimento da atividade do turismo, o que representa uma grande contribuição 
para Porto do Mangue/RN. O segundo critério responsável pelo estabelecimento do referido recorte temporal foi 
o fato de todos os trabalhos selecionados para esta pesquisa, que estabelecem uma relação com o tema da 
proposta aqui apresentada, também tomarem o ano de 2005 em diante como período de investigação. Por fim, o 
terceiro motivo  refere-se à necessidade de estabelecermos um recorte temporal na pesquisa bibliográfica para 
podermos analisar cuidadosamente os trabalhos selecionados.
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incumbência de analisar o que tem sido produzido nesses dez anos a respeito do tema que 

pretendo refletir na dissertação de mestrado. 

Além desses trabalhos, foi encontrado, na biblioteca digital da UFRN, um artigo que 

apresenta na perspectiva do desenvolvimento do geoturismo na Comunidade do Rosado/RN 

e um vídeo no YouTube, intitulado o Rosado: suas palavras e expressões. Esses trabalhos 

encontrados versam sobre outra problematização, mas ajudam como fonte de pesquisa.

A fim de organizar os trabalhos encontrados, criamos um quadro, selecionamos treze 

deles entre teses e dissertações, onde destacamos o ano da publicação, nome do autor, 

tema do trabalho, se é tese ou dissertação, a instituição de origem e a fonte da pesquisa. A 

ideia é fazer uma análise com o objetivo de mapear o que já existe em relação ao que 

pretendo refletir na dissertação de mestrado. 

A  partir  do  mapeamento,  obtivemos  diferentes  conceitos  do  tema  relacionado  à 

pesquisa em andamento, com destaque para: Histórias de vida, Experiências de formação, 

Narrativas (auto) biográficas, Comunidade do mar, Povos do mar, Saberes dos povos do 

mar,  Memórias  e  Empoderamento.  Como  pano  de  fundo,  das  fontes  pesquisadas,  foi 

possível  perceber:  Histórias  de vida,  Narrativas,  Memórias,  Culturas,  Povos  pesqueiros, 

Comunidade pesqueira, Saberes, Experiências, Fazeres e Formação. 

Não posso deixar de relatar, dois pontos que houve no decorrer da pesquisa sobre o 

Estado da Arte nas bibliotecas digitais. Primeiro não tive acesso a algumas produções, entre 

teses e dissertações, os trabalhos não estavam disponíveis para consulta nas bibliotecas 

digitais. Segundo, foi selecionar o que seria interessante e o que não seria, para essa tarefa 

não basta ler os resumos dos trabalhos, deve-se também interpretar, de forma reflexiva, o 

que  se  está  lendo,  estabelecendo  relações  com a  pesquisa  proposta.  É preciso  que  o 

pesquisador possua experiência em análise de produções de dados (ROMANOWSKI; ENS, 

2006), o que não é o nosso caso, haja vista sermos pesquisadores iniciantes. 

Esse trabalho encontra-se organizado em duas partes: na primeira,  abordemos o 

estado da arte: contribuições na constituição do campo teórico da área do conhecimento. Na 

segunda  parte,  começamos  levantando  uma  questão,  o  que  dizem  as  construções  da 

pesquisa em teses e dissertações com relação ao nosso tema de estudo. Ponderamos aqui 

a relevância nesse aprofundamento teórico-metodológico por meio da revisão de literatura 

com base no Estado da Arte, como ponte de diálogo com a problemática a que pretendemos 

estudar.

2.  O Estado da  Arte:  contribuições  na  constituição  do  campo teórico  da  área  do 

conhecimento
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A intenção da pesquisa do Estado da Arte é saber quais pesquisas versam sobre 

“contar a vida,  construir  a formação: narrativas e empoderamento dos povos do mar da 

Comunidade do Rosado/RN”. É o que pretendemos a partir do mapeamento, por meio, do 

Estado da Arte,  numa revisão da literatura.  Segundo  Luna (2009)  o  Estado da Arte  se 

confirma como uma das partes mais importantes do trabalho científico, pois faz referência 

ao que já se tem descoberto sobre o assunto pesquisado, conhecendo o que já existe e 

ampliando conceitos, retirando dúvidas e percebendo o que se está pesquisando sobre o 

objetivo de estudo pretendido, a fim de não cair na repetição. É uma atividade difícil e deve 

ser crítica e reflexiva, não se podem copiar informações sem mencionar os seus respectivos 

autores.  Outro aspecto importante,  é que devemos estar  sempre relacionando os dados 

encontrados com a temática que estamos desenvolvendo.

Podemos atribuir um interesse crescente da pesquisa, quando envolve os diferentes 

aspectos  e  temas abordados nos espaços  escolares,  e não escolares,  mas,  que esses 

espaços  ofereçam  contribuições  relevantes  para  a  educação.  É  nesses  espaços  que 

pretendemos trazer,  através das narrativas (auto)  biográficas,  os diferentes saberes e o 

empoderamento dos sujeitos. 

Analisaremos os conceitos relacionados com o tema de estudo, como: Histórias de 

vida, Experiências de formação, Narrativas (auto) biográficas, Comunidade do mar, Povos 

do mar, Saberes dos povos do mar, Memórias e Empoderamento, os estudos do Estado da 

Arte para Rossetto (2016) permitem sistematizar um determinado campo do conhecimento, 

mapear e reconhecer  as produções,  identificando temáticas e abordagens dominantes e 

emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados abertos à pesquisa, num recorte 

temporal definido. 

Segundo  Romanowski  e  Ens  (2006),  o  interesse  por  pesquisas  que  abordam  o 

Estado da Arte deriva da abrangência  desses estudos para apontar  caminhos que vêm 

sendo  tomados  e  aspectos  que  são  abordados  em  detrimento  de  outros.  Por  isso,  os 

autores, afirmam que os estudos com Estados da Arte, que vem se desenvolvendo nos 

últimos quinze anos,  promovem balanços que possibilita  contribuir  com a organização e 

análise da definição de um campo, uma área, podendo oferecer uma contribuição relevante 

na constituição do campo teórico de uma área de conhecimento.

Podemos  estar vendo  teses,  dissertações,  livros,  artigos  e  periódicos,  em  que 

devemos não só identificar  a produção,  mas categorizar,  analisar,  a fim de perceber os 

enfoques e perspectivas. Nos estudos abordados sobre o Estado da Arte, Messina (1998), 

apud Rossetto (2016) define como um mapa que nos permite continuar caminhando. É uma 

possibilidade de perceber discursos que em um primeiro momento se apresentam como 

descontínuos,  ou contraditórios.  A autora afirma que no estudo da arte está presente a 

possibilidade de contribuir com a teoria e a prática de um campo do conhecimento. 
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Romanowski  e  Ens  (2006)  conceituam  os  estudos  de  Estado  da  Arte,  quando 

objetivam a sistematização da produção numa determinada área de conhecimento já se 

tornaram imprescindíveis  para apreender  a amplitude do que vem sendo produzido.  Os 

autores explicam que os estudos de Estado da Arte, recebem esta denominação quando 

abrangem  toda  uma  área  do  conhecimento,  nos  diferentes  aspectos  que  geraram 

produções. O estudo que aborda apenas um setor das publicações sobre o tema estudado 

vem sendo denominados de estado do conhecimento.

Este artigo apresenta os caminhos percorridos por um acadêmico do Programa de 

Mestrado em Educação na produção do Estado da Arte, a partir de uma revisão da literatura 

do  título  da  pesquisa  mencionado  no  início  deste  tópico,  a  ser  desenvolvida  em  uma 

dissertação.  Para  realizar  uma pesquisa  de Estado  da  Arte  é  preciso  desenvolver  uma 

metodologia de trabalho seguindo os seguintes procedimentos estabelecido por Rossetto 

(2016), a saber: definir os descritores para nortear as buscas que desejamos; localizar os 

bancos de pesquisas;  estabelecer  critérios  para selecionar  o  material  que irá  compor  o 

corpus do estado da arte; levantar teses e dissertações catalogadas; coletar o material de 

pesquisa; ler as publicações atentando para tema, objetivos, problemáticas, metodologias e 

conclusões;  organizar  relatório  do  estudo  compondo  a  sistematização  das  sínteses  e 

analisar e elaborar as conclusões preliminares. 

Quanto à realização do estudo no Estado da Arte demanda tempo para realizar as 

leituras e para sua análise, é preciso que o pesquisador faça uso de um apoio teórico e 

possua experiência em análise de dados. Rossetto (2016) salienta que é importante efetuar 

o estudo do Estado da Arte, com o intuito de fazer uma revisão da literatura científica acerca 

de um determinado tema,  de modo a subsidiar  o desenvolvimento  de uma pesquisa.  A 

autora  explica  que  a  finalidade  do  Estado  da  Arte, é  obter  um  panorama  geral  do 

conhecimento elaborado em um campo, área, tema, autores e conceitos específicos, com o 

objetivo de identificar lacunas referentes a trabalhos não realizados; temas recorrentes, ou, 

já consolidados.

3. O que dizem as produções teóricas em teses e dissertações com relação ao tema 

em estudo

Neste segundo momento, abordaremos os conceitos do tema que se destacam na 

construção da pesquisa em andamento. Destacamos os seguintes conceitos: Histórias de 

vida, Experiências de formação, Narrativas (auto) biográficas, Comunidade do mar, Povos 

do mar, Saberes dos povos do mar, Memórias e Empoderamento. Como pano de fundo, 

temos as fontes pesquisadas, onde apontamos na maioria dos estudos: Histórias de vida, 

Narrativas,  Memórias,  Culturas,  Povos  pesqueiros,  Comunidade  pesqueira,  Saberes, 

Experiências, Fazeres e Formação. 
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Na tentativa de sintetizar a produção dos dados pesquisados, produzimos um quadro 

em que destacamos, para cada trabalho analisado, o ano da publicação, nome do autor, 

título do trabalho, se é tese ou dissertação, a instituição de origem e a fonte da pesquisa.

Quadro 1- Listagem dos autores analisados.

2005. FONSECA, Ana Cláudia Mafra da. Histórias de Pescador: as culturas populares 

nas redes das narrativas (Papary - Nísia Floresta - RN). Tese. Doutorado em Letras. 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Plataforma Sucupira – CAPES.
2006. JUNIOR, Raimundo Nonato.  Filosofias que sopram o mar: mapeando conceitos 

de  povos  de  mar,  com  os  habitantes  de  Tatajuba,  Camocim  -  CE. Dissertação. 

Mestrado  em Educação.  Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC).  Plataforma sucupira  – 

CAPES.
2007.  KNOX,  Winifred.  Vivendo  do  Mar:  tradição,  memória  e  mudança  na  vida 

pesqueira de Pitangui-RN. Tese. Mestrado em Ciências Sociais. Universidade Federal Rio 

Grande do Norte (UFRN). Banco de dados – UFRN.
2007.  ALVES,  Andreia  Duarte.  Histórias  de  pescadores:  memórias  de  vidas 

submersas. Dissertação. Mestrado em psicologia. Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho. (UNESP/ASSIS). Plataforma sucupira – CAPES.
2009. SOUSA,  José Josberto Montenegro.  Culturas tradicionais no Ceará: nas dobras 

de  narrativas  em  contendas  sertanejas.  Tese.  Doutorado  em  História.  Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Plataforma Sucupira – CAPES.
2011. LIMA, Mariene Francine. Mares e Pescadores: narrativas e conversas em Itapoá. 

Dissertação. Mestrado em Educação. Universidade Federal do Paraná (UFPR). Plataforma 

Sucupira – CAPES.
2011. MATTOS,  Patrícia Pereira.  Entendendo as interações entre povos pesqueiros, 

manguezal  e  área  protegida:  RDS  Estadual  Ponta  do  Tubarão  (RN,  Brasil). 

Dissertação. Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Universidade Federal Rio 

Grande do Norte (UFRN) Banco de dados – UFRN.
2012. MIRANDA,  Ana Caroline Pires. Povos e Comunidades Tradicionais: análise do 

processo de construção sociológica e jurídica da expressão. Dissertação. Mestrado 

em Ciências Sociais. Universidade Federal do Maranhão (UFMA).  Plataforma sucupira – 

CAPES.
2013. MEDEIROS, Emerson Augusto de. Do campo à Universidade: histórias, saberes, 

experiências,  fazeres e a formação no Curso de Licenciatura Pedagogia da Terra. 

Dissertação.  Mestrado em Educação.  Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Banco de dados – UERN.
2013.  BEZERRA,  Cleilton  da  Paz. Memorial  de  Redonda:  reinvenção  e  luta  na 

produção  da  saúde  dos  povos  do  mar.  Dissertação.  Mestrado  em  Saúde  Pública. 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Plataforma sucupira – CAPES.
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2014.  CLARO,  Lisiane  Costa.  Entre  a  pesca  e  a  escola:  a  educação  dos  povos 

tradicionais a partir da comunidade pesqueira na Ilha da Torotama (Rio Grande/RS). 

Dissertação. Mestrado em Educação. Universidade Federal de Rio Grande (FURG/RS). 

Plataforma Sucupira – CAPES.
2015. SANTOS, Pedro Fernando dos. Memórias que educam: narrativas dos velhos do 

quilombo de Santana-PE para a formação da juventude e preservação dos saberes da 

tradição. Dissertação. Mestrado em Educação. Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN). Banco de dados – UERN.
2015.  CARDOSO,  Roseli  da Silva.  Os saberes da gente do mar: o imaginário e as 

experiências de vida dos pescadores da Vila do Treme, Bragança (PA). Dissertação. 

Mestrado em Linguagens e Saberes na Amazônia. Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Plataforma sucupira – CAPES.
Fonte: Quadro organizado pelo autor com base nas informações obtidas nos bancos de dados das 

bibliotecas digitais da CAPES, UFRN e UERN.

 Para encontrar  os trabalhos acima elencados tomamos como base de busca os 

títulos,  resumos  e  palavras-chave.  As  leituras  dos  resumos  permitiram  considerar  ou 

desconsiderar trabalhos que traziam outras questões e que diziam pouco a respeito do tema 

de interesse, de modo que foram aproveitados apenas esses treze trabalhos, os quais se 

encontram nos bancos de dados da CAPES, da UFRN e da UERN. A primeira constatação 

a ser feita a respeito desses trabalhos é que seus títulos refletem questões relacionadas 

com  o  tema  da  pesquisa  proposta,  cujo  foco  são  narrativas  (auto)biográficas  e 

empoderamento. Quanto aos trabalhos que apontam títulos de empoderamento, são quatro. 

Vale ressaltar que não foram analisados pelos resumos e palavras-chave, mas somente 

pelos  títulos,  pois  não  foi  possível  seu  acesso,  haja  vista  que  não  se  encontravam 

disponíveis na página da biblioteca digital da Plataforma Sucupira – CAPES, onde estava 

sendo efetuada a pesquisa. 

Segue a descrição dos trabalhos que abordam a expressão empoderamento nos 

seus  títulos.  O  primeiro  deles,  de  autoria  de  Lilian  de  Cassia  Alvisi,  tem  como  título 

“Memória, resistência e Empoderamento: a constituição do Memorial escolar Padre Carlos 

de Poços de Caldas/MG”.  Trata-se de uma tese em Educação,  defendida em 2008,  na 

Universidade  Estadual  de  Campinas  (UEC/SP).  O  segundo  é  uma  tese  em  Educação 

Ambiental, de autoria de Denise Duarte Grafulha da Costa, cujo título é “O empoderamento 

das comunidades e a Educação Ambiental”. Defendida em 2008, na Universidade Federal 

do  Rio  Grande  do  Sul  (FURG/RS).  O  terceiro,  “Empoderamento  e  ONG:  limites  e 

possibilidades”, é um trabalho de Mestrado em Ciência Política, escrito por Daniela Santana 

Feijó. Defendido em 2006, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS). O último 

trabalho refere-se a um estudo de Mestrado em Administração, elaborado por Gizelle de 
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Souza Mageste, cujo título é “Histórias de Empoderamento: um estudo sobre o processo 

vivenciado por mulheres que ocupam cargos de alto escalão na administração pública e de 

empresas  em Belo  Horizonte”.  Defendido  em  2008,  na  Universidade  Federal  de  Minas 

Gerais (UFMG). Deve-se ressaltar que os quatro trabalhos foram encontrados na Plataforma 

Sucupira – CAPES.

De  acordo  com  as  observações  feitas,  percebemos  que  os  referidos  trabalhos 

abordam  a  expressão  empoderamento,  mas  nenhum  se  direciona  para  o  conceito 

relacionado  aos  povos  do  mar.  Um  deles,  tem  uma  pequena  aproximação,  a  tese  de 

doutorado  de  Denise  Duarte  Grafulha  da  Costa,  intitulada  “O  Empoderamento  das 

Comunidades  e  a  Educação  Ambiental”.  Em  seu  estudo,  a  autora  versa  sobre  o 

empoderamento das comunidades,  conceitos centrais desta pesquisa,  o que pode trazer 

significativas  contribuições  para  o  seu  desenvolvimento.  Como  tínhamos  mencionado 

anteriormente,  não foi  possível  um análise  detalhado,  devido os trabalhos,  não estarem 

disponíveis na biblioteca digital da CAPES, para visualização, no momento da pesquisa. 

Da  busca  realizada  na  biblioteca  digital  da  CAPES,  foram  encontrados  quatro 

trabalhos que abordam títulos relacionados com a proposta do estudo a ser desenvolvido, 

duas  teses  e  duas  dissertações,  aos  quais  não  se  teve  acesso.   A  partir  do  título, 

verificamos  a  relevância  do  trabalho  de  Henrique  Cezar  Martins  Gomes,  no  caso  uma 

dissertação de Mestrado em Educação, defendida no ano de 2001, na Universidade Federal 

do Ceará (UFC) – Fortaleza com o título “Para onde sopram os ventos? Escola,  vida e 

cultura dos povos do mar”. Outro trabalho é de autoria de José Josberto Montenegro Sousa, 

intitulado “Cultura e Saberes Populares em Comunidades Rurais do Vale do Rio Jaguaribe, 

Ceará”.  Trata-se  de  uma  pesquisa  de  Mestrado  em  História,  defendida  em  2004,  na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) - São Paulo. 

Verificamos no trabalho de tese em Antropologia  Social  de autoria  de Gianpaolo 

Knoller Adomilli, intitulado “Terra e Mar, do viver e do trabalhar na pesca marítima. Tempo, 

espaço e ambiente junto a pescadores de São José do Norte-RS”, defendido em 2007, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRG) - Porto Alegre. Por último, há o trabalho 

de autoria de Syglea Magalhães, intitulado “Povos e comunidades tradicionais da Amazônia 

Legal:  análise  das  normas  jurídicas  de  acesso  aos  territórios  e  de  acesso  aos  bens 

ambientais”. Refere-se a uma tese em Direito, defendida em 2009, na Universidade Federal 

do  Pará  (UFPA)  -  Belém.  Quanto  à  abordagem das  narrativas  (auto)  biográficas  como 

método de pesquisa,  dos quarenta e três trabalhos analisados,  apenas dezenove,  entre 

teses e dissertações, abordam narrativas (auto) biográficas como método de pesquisa e tem 

relevância para a proposta de pesquisa que se pretende desenvolver. 

Na biblioteca digital  da UFRN, foi  encontrada uma tese e duas dissertações.  Na 

biblioteca digital da CAPES, foi identificada apenas uma dissertação, que se encontra em 
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destaque  no  quadro  1,  páginas  06  e  07.  Por  sua  vez,  na  biblioteca  digital  da  UERN, 

localizou quinze dissertações que abordam as narrativas (auto) biográficas como método de 

pesquisa,  dentre  as  quais  selecionamos  apenas  duas  para  análise,  pois  tratam  das 

narrativas de comunidades. Deixamos claro que o fato de não se ter selecionado os demais 

trabalhos não os desconsidera,  apenas não,  serão usados neste momento.   O primeiro 

trabalho selecionado é de autoria de Emerson Augusto de Medeiros, intitulado “Do campo à 

Universidade:  histórias,  saberes,  experiências,  fazeres  e  a  formação  no  Curso  de 

Licenciatura  em  Pedagogia  da  Terra”.  Dissertação  defendida  em  2013.  É  importante 

destacar  o  trabalho  como  mais  um  que  não  tivemos  acesso,  estava  indisponível  para 

visualização na página do Programa de Pós-graduação em Educação (POSEDUC/UERN).

O segundo trabalho é de autoria de Pedro Fernando dos Santos, “Memórias que 

educam: narrativas dos velhos do quilombo de Santana-PE para a formação da juventude e 

preservação dos saberes da tradição”.  Dissertação defendida em 2015, no Programa de 

Pós-graduação em Educação (POSEDUC/UERN). Esse trabalho tem muito a contribuir para 

a pesquisa em andamento, visto que expressa com muita propriedade os estudos sobre as 

narrativas dos velhos do quilombo, além de aportar os saberes e fazeres da comunidade 

quilombola.  Essa  temática  compreende  como  os  Saberes  da  Tradição,  expressos  nas 

narrativas de vida dos mais velhos da comunidade,  contribuem para sua preservação e 

promoção de aprendizagens para os jovens. 

O terceiro trabalho, de autoria de Cleilton da Paz Bezerra, intitulado “Memorial de 

Redonda: reinvenção e luta na produção da saúde dos povos do mar”,  trata-se de uma 

dissertação defendida em 2013, no Mestrado em Saúde Pública da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), disponível na Plataforma sucupira – CAPES. O trabalho objetiva compreender 

as transformações na vida coletiva,  percebidas pelos  povos do mar  da Comunidade  de 

Redonda, na interface cultura, educação, saúde e ambiente. O autor utilizou as narrativas 

dos  sujeitos  do  lugar  na  formação,  povoamento  e  construção  de  uma  comunidade 

constituída por parentes que passaram a viver da agricultura familiar, da pesca artesanal e 

da prática do escambo.  

Após a análise dos treze trabalhos mencionados e elencados no quadro 1, páginas 

06 e 07, foi possível entender que, quanto à metodologia, três deles usam as narrativas 

(auto) biográficas como método de pesquisa, dois localizados na biblioteca digital da UERN 

e um no programa da CAPES.  Cabe salientar  que desses três  trabalhos  somente  este 

último,  de autoria  de Cleilton  da Paz (2013),  aborda as narrativas  (auto)  biográficas na 

perspectiva da cultura, educação, saúde e ambiente, de sujeitos comum da comunidade do 

mar. 

Quanto  aos  outros  dois  trabalhos,  da  biblioteca  digital  da  UERN,  um aborda  as 

narrativas  (auto)  biográficas  na  perspectiva  dos  velhos  dos  quilombos  e  o  outro  na 
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perspectiva dos sujeitos campesinos. Os demais trabalhos citados no quadro 1, num total de 

onze, abordam distintas metodologias, como: Histórias oral, Narrativas de vida, Etnografia, 

Entrevistas Semiestruturas, Sóciopoética e Conversas. Consideramos que não deixam de 

contar, ou, narrar uma história.

A  pesquisa  do  Estado  da  Arte  contribuiu  como fonte  de  produções  teóricas  em 

diversos campos do conhecimento, como: Educação; Letras; Ciências Sociais; Psicologia; 

História;  Saúde  Pública;  Linguagens  e  Saberes  na  Amazônia.  Foi  fundamental  para  a 

construção dessa revisão  da  literatura.  O Estado  da  Arte,  segundo  Romanowski  e  Ens 

(2006),  abrange  toda  uma área  do  conhecimento  nos  diferentes  aspectos  que  geraram 

produções. Podemos destacar uma vasta produção de teses e dissertações das inúmeras 

universidades  acadêmicas  das  regiões  do  Brasil,  através  da  pesquisa  bibliográfica, 

mapeadas nas bibliotecas digitais.

No  garimpar  desse  material,  foi  possível  beber  dos  saberes  e  das  experiências 

vivenciadas  por  todas  as  fontes  do  conhecimento  de  diversas  áreas,  produzidas  pelas 

Universidades Federais e Estaduais de várias regiões do Brasil, e arquivadas nos bancos de 

dados  do  programa  da  CAPES.  Os  trabalhos  de  teses  e  dissertações  selecionados  e 

analisados apontam como andam as produções nas universidades de outras regiões do 

Brasil e dentro da região local, como é o caso da UFRN e a UERN, ambas pertencentes à 

mesma região  e  ao  mesmo estado  do  Rio  Grande  do  Norte  (RN),  por  isso,  possuem 

proximidades culturais, econômicas e sociais. 

Nas leituras dos trabalhos, com a exceção de um, detectamos que a maioria não 

apresentava  referências  bibliográficas  nos  resumos.  Foi  necessária  a  consulta  das 

referências bibliográficas dos trabalhos para constatar os autores utilizados. Ferreira (2002) 

chama a nossa atenção para os resumos dos trabalhos, explicitando que nem todo resumo 

traz em si mesmo e de idêntica maneira, todas as convenções previstas pelo gênero. Em 

alguns, falta a conclusão da pesquisa; em outros, falta o percurso metodológico, ainda em 

outros, pode ser encontrado um estilo mais narrativo. 

Em relação ao referencial teórico, selecionamos alguns autores que estão citados 

entre os trabalhos analisados, dentre eles: Alberti (2005), Albuquerque Junior (2006), Barros 

(2009), Bhabha (1986), Bosi (1994, 1997), Certeau (2002), Diegues (1995), Elias Norbert e 

Scotson (2000),  Ferreira  (2002),  Freire,  (1983,  1987,  1990,  2000,  2005),  Geertz  (2008), 

Halbwachs (1990), Josso (2004, 2010), Le Goff (1990), Malinowski (1976), Meihy (1996), 

Moldonado (1986), Pollak (1989,1992), Silva (2000), Thompson (1998) e Turner (1974).

A revisão do referencial teórico dos treze trabalhos selecionados, revelou, uma rica e 

vasta  produção  bibliográfica  relacionada  ao  tema  em  questão.  Encontramos  um  vasto 

material  de  apoio  a  ser  usado  na  construção  da  pesquisa  proposta.  Aqui  procuramos 

apresentar apenas as referências que abordam sobre: narrativas (auto) biográficas, Povos 
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do mar,  Memórias de velhos,  Voz do passado,  Memórias  e identidade,  Experiências  de 

formação, Saberes, Memórias silenciada, Memórias individual e coletiva, Empoderamento, 

Culturas e Cotidiano, História Oral, Narrativas de vida entre outros.

É necessário evidenciar que as pesquisas levantadas e que envolvem o Estado da 

Arte são de grande relevância para os trabalhos acadêmicos, porque norteiam o desenrolar 

de  outras  áreas  de  pesquisa,  sem  contar,  que  disponibilizam  uma  diversidade  de 

informações que contribuem para a clareza de várias questões que surgem nas academias

A representação desse estudo, após todo o processo de análise, se encontra em 

fase inicial de elaboração, considerando que os trabalhos, aqui pesquisados, são de uma 

grande  importância  para  a  pesquisa  que  estamos construindo  e  esperamos poder  está 

contribuindo para as futuras produções nas áreas do conhecimento.

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

É necessário ressaltar que o processo de elaboração do Estado da Arte permanece 

em  construção.  Consideramos  que  os  primeiros  resultados  apresentados  não  esgotam 

todas as  possibilidades  de análise  na produção dos dados.  Nas pesquisas  em teses e 

dissertações dos bancos de dados da CAPES e das duas instituições acadêmicas da UFRN 

e da UERN, encontramos quarenta e três trabalhos que deram grandes contribuições para 

responder nossas dúvidas e inquietações do que queríamos saber para a construção da 

proposta de pesquisa em andamento. 

Antes de destacarmos os resultados, apontamos três questões que nos chamaram a 

atenção na pesquisa. Dos trezes trabalhos selecionados e analisados no quadro 1, apenas 

três, usam as narrativas (auto) biográficas como método de pesquisa, enquanto os outros 

dez trabalhos, se utilizam de outas metodologias, como: Histórias oral, Narrativas de vida, 

Etnografia, Entrevistas Semiestruturas, Sóciopoética e Conversas. Consideramos que não 

deixam  de  contar,  ou,  narrar  uma  história.  Quanto  aos  trabalhos  sobre  o  conceito  de 

empoderamento, encontramos quatro trabalhos,  onde destacamos apenas um que versa 

com o tema proposto da pesquisa, com o conceito de empoderamento das comunidades, 

enquanto, os demais dão ênfase ao conceito de empoderamento, mas, dentro de outras 

problematizações,  a  partir  dos  temas  como  abordamos  anteriormente.  Na  terceira, 

encontramos produções em livros, periódicos e vídeo como fonte de pesquisa.

Os  resultados  apontam  a  relevância  do  Estado  da  Arte  para  a  construção  e 

ampliação  do  conhecimento,  que  permitiu  um  mapeamento  e  possibilitou  uma  reflexão 

quanto  às  produções  teóricas,  a  partir  das  observações  em  teses  e  dissertações  da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Universidade do Estado do Rio Grande do 
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Norte (UERN), disponíveis nas bibliotecas digitais, entre 2005 a 2015. É importante enfatizar 

nas  produções  teóricas  específicas,  ou  não,  que  versam  pelas  Histórias  de  vida, 

Experiências  de formação,  Narrativas (auto)  biográficas,  Comunidade  do mar,  Povos do 

mar,  Saberes  dos  povos  do  mar,  Memórias,  Empoderamento  entre  outros,  certamente, 

estarão contribuindo para o desenvolvimento e amadurecimento desta proposta de pesquisa 

em andamento. 

Destacamos o Estado da Arte como parte indispensável, que legitima a produção de 

tese e  dissertações a  serem desenvolvidas.  E acreditamos que as  questões teóricas  e 

metodológicas  abordadas neste estudo,  fomentem discussões relativas às produções de 

pesquisas.
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NARRATIVAS SOBRE AS EXPERIÊNCIAS COMO LEDORA NA 
COORDENAÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE E INCLUSÃO - 
CAADIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA

Anna Christina M. do Nascimento1

Joriana Mayara Dantas2

Resumo: O  referido  artigo  narra  as  experiências  sobre  o  ser  ledor  na 
Coordenação  Geral  de  Ações  Afirmativas,  Diversidade  e  Inclusão  Social  – 
CAADIS,  na  Universidade  Federal  Rural  do  Semi-Árido  –  UFERSA, 
experiências vividas por  duas alunas do curso de Letras Libras -  UFERSA, 
campus Caraúbas, onde as mesmas relatam suas vivências e atividades no 
setor,  bem  como  as  aprendizagens  adquiridas  nesse  período.  O  método 
narrativa (auto)biográfico foi escolhido como forma a possibilitar relatar/narrar 
as nossas próprias experiências vividas ao mesmo tempo em que nos vemos 
como  objetos  de  nossa  pesquisa,  e  ainda  refletir  sobre  o  que  essas 
experiências trazem de novo a nossas vivências, que saberes foram (e serão) 
construídos  ao  longo  desse  período  como  ledoras  no  local.  O  trabalho  foi 
escrito  de  forma  em  que  cada  uma  das  alunas  expõem  suas  vivências, 
atividades  e  relata  sobre  as  suas  particularidades  observadas  e  sentidas, 
vividas na CAADIS.

Palavras- Chave: Narrativas (Auto)biográficas, Ledor, Caadis

Introdução

 Relatar as experiências vividas como ledoras na Coordenação Geral 

de Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão - CAADIS é recordar, em primeiro 

lugar,  sobre  o  início  de  nossa  trajetória.  Somos pedagogas,  formadas pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, colegas de sala durante todo 

o  curso  de  Pedagogia,  depois  de  formadas,  participamos  de  cursos  de 

1 Pedagoga licenciada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 
graduanda do curso de Letras Libras pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA 
e Ledora estagiária na Coordenação Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e 
Inclusão/CAADIS/UFERSA.

2 Pedagoga licenciada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 
graduanda do curso de Letras Libras pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 
UFERSA e Ledora bolsista na Coordenação Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e 
Inclusão/CAADIS/UFERSA.
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extensão em LIBRAS ofertados pela Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas - 

DAIN/UERN, com duração de 60 horas. No semestre seguinte participamos de 

mais  dois  cursos  pela  Diretoria  citada,  o  de  LEDOR  e  ORIENTAÇÃO  E 

MOBILIDADE.  Trabalhamos  em  escolas  da  rede  privada  no  município  de 

Mossoró/RN exercendo nossa profissão docente e após isso, ingressamos no 

curso de Letras Libras, na UFERSA – Caraúbas.

Com o  passar  do  tempo (do  primeiro  semestre  da  nova  graduação) 

surgiu uma seleção para estágio na Ufersa/Mossoró, para o cargo de LEDOR. 

A seleção pedia como requisito, formação específica e também, ser aluna de 

um dos cursos de licenciatura – Pedagogia ou Letras – o trabalho seria na 

própria CAADIS, cujo atendimento se dá nas ações afirmativas, inclusão de 

PcDs ou NEE no que se fizer necessário, bem como na luta pela erradicação 

do preconceito,  seja  de gênero,  étnico-racial,  e  atua também na defesa da 

educação do campo e quilombola.

A CAADIS tem por objetivo:

[...] contemplar um conjunto de ações voltadas para estudos e 
adoção  de  medidas  de  políticas  afirmativas,  diversidade  e 
inclusão social, por meio de diversas ações articuladas para a 
garantia  das  condições  de  acessibilidade,  na  eliminação  de 
barreiras  físicas,  pedagógicas,  comunicacionais, 
metodológicas,  programáticas  e  atitudinais,  nos  diversos 
ambientes,  instalações,  equipamentos,  mobiliários  e  em 
materiais  didáticos,  que  envolvam  o  acesso  e  permanência 
estudantil  no  ensino  superior,  em  indissociabilidade  entre 
ensino, pesquisa e extensão, no contexto de democratização 
do  acesso  à  educação  superior  pública,  gratuita  e  de 
qualidade; privilegiando o ambiente educacional universitário e 
em  diálogo  com  as  comunidades,  entendendo  que  a 
universidade  é  um  espaço  propício  para  o  tratamento  e 
reconhecimento da diversidade (CAADIS, 2014).

Participamos da seleção, fomos às entrevistas, mas como era apenas 

uma vaga, só uma de nós ficou com o cargo. No semestre seguinte, houve 

nova  seleção  para  Ledor,  dessa  vez  para  bolsista  no  programa  Bolsa 

Acessibilidade,  ofertada  pela  CAADIS.  E  a  outra  aluna  ficou  com  a  vaga. 

Assim,  iniciamos  juntas,  nossa  trajetória  como  ledoras  na  universidade, 
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desempenhando as atividades específicas de nossa formação, bem como as 

que nos eram sugeridas ou repassadas. 

O trabalho é exposto de forma onde cada uma segue narrando suas 

experiências e vivências, como estagiária e bolsista ledoras, na CAADIS. Nos 

apresentaremos como Ledora  13 e  Ledora  24.   SANTOS (2015)  cita  Josso 

(2008) quando esse nos fala que “as histórias de vida são territórios simbólicos 

nos quais se exploram e se descobrem formas e sentidos múltiplos de uma 

existência singular/plural”, assim, foi iniciada a nossa história de vida - como 

ledoras.

2 -  Ledora 1

A trajetória como LEDORA começou após a minha formação do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, pela Universidade do Estado do Rio grande do 

Norte, e as experiências com alunos com Necessidades Específicas ou com 

Deficiências, em sala de aula regular,  como professora auxiliar – estagiária, 

onde tive os primeiros contatos com inclusão. Nesse período de estágio tive 

uma  aluna  com  atrofia  cerebral  e  outros  dois  alunos  com  necessidades 

específicas, um dislexo e outro sem diagnóstico, mas com déficit  intelectual 

considerável, na rede municipal de ensino no município de Mossoró, e como 

professora titular em instituições de ensino na rede privada, onde tive alunos 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com Déficit Intelectual, Transtorno 

Mental e deficiência física.

Com essa formação em Pedagogia e as experiências com esses alunos, 

surgiu a consciência e o desejo de buscar mais capacitação no meio inclusivo, 

como forma de aquisição de mais conhecimento para melhor atender/ trabalhar 

com  os  futuros  alunos  com  NEE  ou  PcD.  Pois  acredito  e  defendo  que  o 

professor  precisa  estar  capacitado  para  poder  atender  a  esses  alunos. 

Somente a formação acadêmica não é o suficiente para atuar nessa área tão 

espefícica. NASCIMENTO (2015) cita ABE (2009) enfatizando para que haja 

inclusão não necessita apenas de reparo estrutural ou de acessibilidade, mas 

3 Anna Christina M. do Nascimento

4 Joriana Mayara Dantas
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requer  capacitação profissional  para  atender  a  esse público.  E há diversas 

formas de se capacitar, seja por cursos de extensão ou formação continuada, 

seja por especialização, cursos online EaD (Educação a Distância) etc. 

Assim, soube que a Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas – DAIN/ 

UERN dispunha de Cursos de Extensão para públicos gerais ou específicos, 

dentre eles, cursos básicos em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, onde 

aprendemos o  básico  da  LIBRAS para  nos  comunicarmos  com os  surdos; 

LEDOR, que é o profissional que atua tanto com deficientes visuais quanto com 

pessoas com necessidades específicas como dislexos, autistas (TEA), pessoas 

com Déficit de Atenção ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 

(TDAH); e Orientação e Mobilidade, curso que treina o profissional (ou demais 

pessoas)  a  trabalharem  com  indivíduos  como  os  deficientes  visuais  ou 

determinados  tipo  de  deficientes  físicos  a  se  locomoverem  com  mais 

autonomia e independência. 

No primeiro semestre participei do Curso de Extensão em LIBRAS II - 

com a carga horária de 60 horas. Foi estudado o LIBAS Básico II visto que já 

possuía  60horas  em  LIBRAS  como  disciplina  obrigatória  do  curso  de 

Pedagogia.

No  semestre  seguinte,  em 2015,  almejando  o  curso  de  Intérprete  I, 

soube que o mesmo não estaria disponível, e sim, outros cursos como o de 

LEDOR e Orientação e Mobilidade, cada um com carga horária de 60 horas. 

Matriculei-me em ambos, assim, mais conhecimento, mais capacitação. 

Em 2016 surgiu uma seleção de estágio pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL 

e  Universidade  Federal  Rural  do  Semi-Árido  -  Ufersa,  para  LEDOR.  Fiz  a 

inscrição, participei de todas as etapas da seleção  e fiquei com a vaga, assim, 

iniciei  no  dia  25  de  abril  do  ano  corrente,  minha  trajetória  como LEDORA 

estagiária na universidade, mais precisamente na CAADIS. E está sendo uma 

experiência enriquecedora. 

Sempre foi um desejo estar/trabalhar em ambientes que atuassem de 

forma significativa na área de inclusão, e ainda, que fomentasse a importância 

de militar por essas ações e não apenas em algo voltado exclusivamente para 

as deficiências, mas também, para as áreas das minorias como diversidade, 

ações afirmativas,  dentre outros.  Então,  vi  nesse estágio uma oportunidade 
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salutar  de  crescer  como pessoa  e  principalmente  como profissional.  Como 

Mantoan fala acerca da inclusão e como esse processo nos modifica:

O desafio da inclusão na escola e no mundo se origina de um 
quadro  situacional  que  nos  coloca  em crise,  pois  é  novo  e 
implica em um reposicionamento de nossas ideias, de nosso 
comportamento diante da deficiência e da diferença. Antes de 
percebermos esse desafio,  estávamos todos, de certo modo, 
resignados diante da deficiência, tratando-a segundo as formas 
mais excludentes de atuação e considerando a diferença como 
imutável,  definitiva,  sem  alternativas.  Tinha  sentido,  então, 
tratarmos  “pessoas  diferentes”  diferentemente.  (MANTOAN, 
2013)

O  ledor,  segundo  SILVA (2008),  é  aquele  profissional  que  lê  para  o 

deficiente visual (D.V.) em uma leitura técnica, e o D.V. é o leitor (ele que faz a  

interpretação devida)  Mas digo  mais,  o  ledor  não apenas lê  para o DV ou 

qualquer indivíduo que necessite desse atendimento, mas ele empresta seus 

olhos  e  voz  para  aqueles  que  não  conseguem  desempenhar  sozinho,  a 

atividade de leitura, transcrição ou descrição de locais e eventos dentre outros.

A  princípio  o  trabalho  consistia  em  acompanhar/atender  a  uma 

professora  e  coordenadora  do  DCEN (Departamento  de  Ciências  Exatas  e 

Naturais), com deficiência visual - baixa visão, onde fazia o trabalho de leituras 

e  descrições de diversos materiais,  textos  e demais  atividades que fossem 

necessárias. Mas além disso, desenvolvi inúmeras atividades como adaptação 

de material  de estudo para uma aluna com baixa visão, participei de várias 

reuniões de grupos de estudos,  que infelizmente  um deles  está  parado no 

momento mas que trazia em si, discussões relevantes sobre as opressões e a 

necessidade vital de enfrentamento delas. 

Pude acompanhar a antiga coordenadora da CAADIS e presidente do 

Conselho  Municipal  da  Pessoa  com  Deficiência  de  Mossoró  (hoje,  ex-

presidente), em reuniões e atividades nas entidades parceiras e que atendem 

as pessoas com necessidades específicas ou com deficiência, (Reitoria Ufersa, 

Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; Centro Regional de 

Educação Especial de Mossoró - CRE-EMOS; Centro de Apoio ao Deficiente 

Visual/  Associação  dos  Deficientes  Visuais  de  Mossoró  -  CADV/ADVM; 

Associação dos Surdos de Mossoró - ASMO, Secretaria de Desenvolvimento 
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Social, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) e nessas visitas, ingressei em 

uma das comissões do conselho como voluntária. 

Participei juntamente com a equipe CAADIS no acolhimento dos alunos 

ingressantes ao curso de Licenciatura em Educação do Campo - LEDOC – Foi 

anunciado sobre o setor e como se dá o atendimento desse, aos alunos que 

necessitam desse atendimento; recebemos visitas dos alunos da professora 

Ady Canário à Sala de Recursos da CAADIS – onde mostrei sobre os recursos 

de acessibilidade e tecnologias assistivas disponíveis para melhor atender aos 

alunos com necessidades específicas,  cada um com sua especificidade,  tal 

qual dispõe o inciso III, artigo 2° da Lei Brasileira de Inclusão:

tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 

dispositivos,  recursos,  metodologias,  estratégias,  práticas  e 

serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada 

à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social. (LBI, n° 13.146 de 2015)

 e  foi  um  momento  bem  produtivo,  pois  os  alunos  interagiram  bastante, 

questionando sobre  o atendimento,  a  utilidade dos recursos e sobre  minha 

experiência em inclusão. 

Ministrei  palestra  sobre  as  Práticas  Pedagógicas  para  alunos  com 

Deficiência  Visual  no  LEDOC, na disciplina  de  Educação Inclusiva  onde foi 

abordado sobre o  que é a deficiência visual (DV) e os tipos de deficiências 

visuais,  como trabalhar/atender  a  um  DV no meio  escolar  e/ou  acadêmico, 

quais  as  práticas  pedagógicas  adequadas  para  esse  público,  e  sobre  as 

especificidades  do  Ledor,  transcritor  (transcreve  o  que  lhe  é  ditado)  e 

audiodescritor.  A Audiodescrição consiste em:

[...] um recurso de tecnologia assistiva que permite a inclusão 
de pessoas com deficiência visual junto ao público de produtos 
audiovisuais. O recurso consiste na tradução de imagens em 
palavras. [...] Essa transposição caracteriza-se pela descrição 
objetiva de imagens que, paralelamente e em conjunto com as 
falas  originais,  permite  a  compreensão  integral  da  narrativa 
audiovisual.  Como  o  próprio  nome  diz,  um  conteúdo 
audiovisual  é  formado  pelo  som  e  pela  imagem,  que  se 
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completam. A audiodescrição vem então preencher uma lacuna 
para o público deficiente visual. (FRANCO, 2016).

E também sobre as Tecnologias Assistivas (T.A), que segundo BERSCH 

& TONOLLI (2006) é “um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o 

arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 

habilidades  funcionais  de  pessoas  com  deficiência  consequentemente 

promover  vida  independente e  inclusão”,  disponíveis  para  se trabalhar  com 

esse público.

Junto com a outra ledora, bolsista da Caadis, minha colega de profissão 

(e amiga) produzimos a formação - minicurso LEDOR - num total de 20horas, 

para  quatro  bolsistas  da  CAADIS.  Como  encerramento,  fizemos  visitas  ao 

Centro  de  Apoio  do  Deficiente  Visual  -  CADV  e  ao  Centro  Estadual  de 

Capacitação  de  Educadores  e  Atendimento  ao  Surdo  -  CAS.  Nesse  curso, 

falamos  Inclusão  e  seu  processo  histórico,  sobretudo  no  Brasil;  sobre  as 

deficiências  (físicas,  visuais,  auditivas  e  necessidades  específicas);  das 

atribuições  do  LEDOR,  Transcritor  e  Audiodescritor;  sobre  as  Tecnologias 

Assistivas (T.A) para as mais variadas necessidades.

Fui a duas viagens à Angicos, sendo a primeira, com a coordenadora da 

CAADIS, Luciana Mafra e duas bolsistas que foram com a tarefa de analisar o 

campus sobre a acessibilidade,  e a minha função seria a de transcritora para 

uma aluna com paralisia cerebral, do curso de Licenciatura em Computação e 

Informática.  A segunda  viagem,  junto  com  a  coordenadora  do  setor,  uma 

bolsista  e  um  servidor  da  Ufersa  que  é  D.V.,  no  intuito  de  propiciar  uma 

formação  para  os  professores  sobre  inclusão,  acessibilidade  e  tecnologias 

assistivas.

E a coordenação da CAADIS, juntamente com os servidores, bolsistas e 

estagiárias organizaram formações semanais sobre os temas trabalhados pelo 

setor– Inclusão, Diversidade, Ações afirmativas, diversidade religiosa, gênero e 

sexualidade, onde estagiários e bolsistas pesquisavam o material de acordo 

com o tema proposto por nossos superiores e pré-agendados, e em seguida, 

compartilhavam com os demais o assunto pesquisado, em forma de estudos.

Todas essas experiências foram e são muito importantes para o meu 

crescimento  profissional.  Atuar  na  CAADIS  é  interagir  diariamente  com um 
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público diverso, específico, e aprender a cada dia, seja com as formações ou 

com as atividades diversas que vão surgindo. 

Jamais  tive  experiência  tão  enriquecedora  como  essa,  pois  além de 

exercer/pôr em prática minha profissão, cresço como pessoa, como profissional 

e ainda aumento a minha bagagem educacional com as formações/pesquisas e 

eventos.

3 – Ledora 2

Ao  término  do  ensino  médio  me  veio  a  dúvida  sobre  qual  caminho 

seguir.  Passei dois anos com essa questão, até que prestei vestibular para o 

curso de Direito, porém, sem sucesso. No entanto, não era o que realmente 

queria, pois o meu desejo era cursar psicologia, mas em minha cidade ainda 

não disponha do curso em nenhuma instituição. Dai surgiu à vontade de fazer 

Pedagogia, que é uma profissão bem humana e a princípio, com crianças e 

educação de modo geral.  Fiz  o  vestibular  em 2009,  passei,  e  ingressei  na 

licenciatura  no curso  citado,  na  Universidade do Estado do Rio  Grande do 

Norte. A graduação foi muito proveitosa. 

Durante os estudos e conforme foi sendo cursadas as disciplinas sobre 

inclusão,  foi  despertando  em  mim  uma  vontade  de  trabalhar  nessa  área, 

educação  inclusiva.  Então  passado  uns  anos,  em  2013,  já  formada  em 

Pedagogia,  continuei  buscando  minha  formação  continuada.  Comecei  dois 

cursos em LIBRAS, e logo após dois cursos para trabalhar com pessoas com 

deficiência visual, o Ledor junto ao de Orientação e Mobilidade, que agregados, 

somam para um melhor entendimento das necessidades e especificidades das 

pessoas DV como, por exemplo, para construir sua autonomia. Pois:

Para a pessoa cega se movimentar de um ponto para outro é 
preciso  não  apenas  "ler"  ou  seguir  rotas,  mas  estar  alerta, 
orientada  em  relação  ao  seu  destino,  construindo,  mesmo 
involuntariamente, um mapa mental da mudança. ( MEC. 2003 
p 18).

Um profissional na área se faz importante e soma para sua conquista 

como sujeito autônomo.
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Antes  de  iniciar  o  programa  específico  de  orientação  e 
mobilidade  o  professor  deverá  observar  e  avaliar  de  forma 
sistemática  as  habilidades  e  as  dificuldades  do  aluno  para 
planejar  programas que levem à formação de conceitos e a 
saber o momento exato de iniciar tal programa e de que forma 
serão introduzidas as técnicas específicas de mobilidade. Um 
dos  aspectos  importantes  a  serem  considerado,  tanto  na 
observação como na avaliação formal, é a existência ou não de 
verbalismos utilizados pela criança com deficiência visual. Um 
verbalismo  é  o  resultado  de  conceitos  imprecisos  ou  vagos 
resultantes de experiência sensorial insuficiente ( MEC, 2003 p 
23).

Por meio do SISU estou atualmente na graduação de Letras LIBRAS - 

UFERSA,  Campus  Caraúbas.  Como  cheguei  a  CAADIS?  Através  do  edital 

Bolsa Acessibilidade. Participei da seleção e passei.  Já havia me candidatado 

ao edital  anterior que a ledora 1 participou e conquistou a vaga. Assim que 

comecei  a  interagir  na  instituição  fiquei  sabendo  que  não  teria  a  princípio, 

nenhum aluno para atender e que ficaria focada com a ledora 1 a elaborar e  

ministrar  minicursos  de  20  horas  para  formação  de  outras  bolsista,  como 

ledoras.

Pensamos e organizamos o material com os conteúdos, a prática e a 

avaliação  de  modo  que  elas  conhecessem  a  essência  do  ledor,  seu 

profissionalismo e importância a para o DV e demais pessoas com dificuldade 

de leitura. Os encontros com as bolsistas foram alternados e adaptados aos 

horários que as mesmas poderiam estar presentes no campus central, por elas 

serem  de  outras  cidades,  Caraúbas  e  Angicos.  Elas  sempre  muito 

participativas, interessadas e dedicadas, tanto que a aprendizagem fluiu natural 

e  gradualmente.  As  aulas  práticas  de  leitura  e  descrição  de  imagens 

aconteceram  com  eficiência  apesar  da  dificuldade  inicial.    Para  o 

encerramento, fizemos visitas ao CADV e ao Centro Estadual de Capacitação 

de Educadores e Atendimento ao Surdo - CAS. Onde foi apresentado conceitos 

de  Inclusão  e  seu  processo  histórico  no  Brasil  e  em  Mossoró;  sobre  as 

deficiências  (físicas,  visuais,  auditivas  e  necessidades  específicas);  das 

atribuições  do  LEDOR,  Transcritor  e  Audiodescritor;  sobre  as  Tecnologias 

Assistivas (T.A) e outras necessidades diversificadas.
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 Simultaneamente  a  esses  momentos  de  aulas,  a  experiência  na 

Coordenação de Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão – CAADIS,  não se 

limitam apenas as funções de ledor, mas se ampliam com formação sobre os 

temas que giram em torno da inclusão e ações afirmativas, nas terças – feiras 

com discursões e estudos, nos preparando assim para interagir com os mais 

diversos públicos, provocando e formando uma base, pois assim conhecemos 

sobre a gênese dos pré-conceitos, das desigualdades construídas no processo 

histórico  do  Brasil  e  do  mundo assim como as  lutas  para  a  quebra  desse 

paradigma das desigualdades e  preconceitos existentes.

Considerações Finais

     Ao  fazermos  essas  reflexões  sobre  esse  tempo  de  vivências  na 

CAADIS,  quando estávamos buscando as memórias de nossas experiências e 

aprendizados, podemos perceber que o que fica para nós é o que ganhamos 

em  conhecimento  e  a  vontade  de  continuar  nesse  caminho,  seguindo  e 

buscando  crescimento  profissional,  pois  ao  interagir  diariamente  com  um 

público diverso, específico, se aprende a cada dia,  seja com as formações, 

eventos,  grupo  de  estudos  e  com  as  mais  variadas   atividades  que  vão 

surgindo. 

            A Caadis tem como intuito a formação dos bolsistas por meio de uma 

reflexão sobre a trajetória do histórico da educação especial, inclusiva e sobre 

a  pessoa  com  deficiência  no  espaço  universitário  por  meio  de  discussões 

embasado pelas leis, decretos e legislações referente ao tratamento que estas 

pessoas necessitam, do assistencialismo e da inclusão no âmbito do ensino 

superior.

    Para que ao trabalhar diretamente com pessoa com deficiência possa 

compreender e por em pratica garantindo a autonomia dos alunos. Assim como 

ter conhecimento de como se desenvolveu  trajetória de lutas das pessoas com 

deficiência  por  seus  direitos  a  uma  educação  de  qualidade.  Para  isso  foi 

exposto  os conceitos de inclusão, como consequência da exclusão social. E o 

rumo  da  educação  especial  universitária  no  Brasil  frente  ao  paradigma  da 
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educação  inclusiva.  proporcionadas  às  escolas  comuns,   pode  provocar  a 

mudança que se espera no ensino superior ,  com o auxilio das tecnologias 

assistivas que vem de certa forma, atender as exigências de uma educação 

para todos. 

Tudo que está pautado no campo da diversidade e inclusão é de suma 

importância para a sociedade em que estamos inseridos, pensar nos sujeitos 

como indivíduos autores de suas histórias e construtores de suas identidades 

com direitos e deveres,  que devem ser  respeitados,  que todas as pessoas 

devem  ser  aceitas  como  são  e  se  identificam,  não  é  um  ganho  apenas 

profissional, toda essa experiência é acima de tudo um crescimento pessoal, 

nos faz mais humanos, mais sensíveis ao outro.

É  uma  caminhada  que  só  esta  começando,  esperamos  novos 

conhecimentos a cada dia.
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RESUMO: O objetivo do presente artigo, sendo fruto da 

pesquisa fomentada pelo Programa de Iniciação Científica da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, consiste em 

compreender como discentes cegos superam a barreira da 

comunicação visual através da tecnologia assistiva da 

audiodescrição como técnica favorável ao seu processo de 

aprendizagem. As discussões atuais sobre deficiência, 

acessibilidade e inclusão, bem como o aumento da inserção 

de discentes com deficiência na Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte justificam nosso trabalho, na busca de 

superação de barreiras, direcionando para a disseminação e 

convicção da necessidade de novos saberes e de novas 

práticas pedagógicas inclusivas. Utilizamos a metodologia da 

História Oral e a audiodescrição buscando valorizar as 

histórias da vida acadêmica, o dia a dia na sala de aula, e as 

experiências, tanto dos discentes cegos, bem como dos 

docentes para, dessa forma, baseada na expressão da 

subjetividade, da técnica da audiodescrição, enquanto 

experiência existencial, narradas pelos sujeitos, promover a 

garantia da informação, da aprendizagem, da acessibilidade, 

do direito à igualdade de condições que todas as pessoas 

devam ter assegurado, com vistas a assegurar a dignidade da 

pessoa humana. São muito claras as dificuldades 
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encontradas na instituição de ensino, pelos cegos, pelos 

videntes e pelos professores como o arraigar a procedimentos 

metodológicos que enfatizam a deficiência como explicação 

para o atraso na aprendizagem. Com essa motivação, 

portanto, almejou-se, descobrir novas metodologias, 

diferentes práticas pedagógicas para que o discente enxergue 

a partir de outras possibilidades pedagógicas mais inclusivas. 

PALAVRAS-CHAVE: Discentes. Docentes. Audiodescritores. 

Aprendizagem. Comunicação Visual. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho aqueceu o espaço da escuta e construção de si permitido pela via da 

narrativa da audiodescrição que, por igual peso, abre o processo de (Auto) Formação. São 

muito claras as dificuldades encontradas nas instituições de ensino superior, pelos 

discentes com deficiência visual, e pelos professores, de como agir e praticar um ensino e 

uma aprendizagem que atendam suas limitações e se constituam adequadas à autonomia 

e aprendizagem com qualidade.  

O contato com discentes com visão comprometida, já aponta, no entanto, as plurais 

rotas de construção de um dia a dia de aproximações e conhecimento como caminho para 

dinamizar e de promover uma educação que possibilite aos discentes e docentes a 

oportunidade de avançarem no desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades, 

com vistas ao exercício da cidadania, a superação das barreiras e resultados exitosos. 

Torna-se pertinente pensar numa educação, e uma prática, movidas pela sintonia 

entre discente e docente e, com igual força, trabalhar todas as possibilidades dos sentidos 

remanescentes, a fim de juntos consolidar uma aprendizagem significativa, com vistas à 

formação humana e desenvolvimento profissional. 

Esta proposta objetivou compreender como discentes cegos superaram barreiras 

de comunicação visual na UERN em seu processo de aprendizagem através da 

metodologia da audiodescrição. Trata-se de um recurso da tecnologia assistiva para a 

garantia da informação, da aprendizagem, da acessibilidade, do direito à igualdade de 

condições para todas as pessoas. 

 

 

2. DA METODOLOGIA DA PESQUISA 
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Para a realização deste trabalho consideramos a abordagem qualitativa como 

melhor opção, pois é orientada para a análise dos casos concretos em sua particularidade 

temporal e local, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos 

naturais (FLICK, 2004). Uma abordagem qualitativa visa compreender as atitudes das 

pessoas ou de um grupo frente à realidade. 

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

envolvendo cinco discentes cegos, a saber, dois discentes do Curso de Direito, um 

discente do Curso de História, uma discente do Curso de Geografia, uma discente do 

Curso de Matemática do Campus Central e, nesse sentido, já terem vivenciado uma boa 

parte de seus cursos e passado pelo processo de adequações do que fala o Decreto de Nº 

3.298/99, em seu Art. 27. Consistiu em: uma investigação qualitativa com a caracterização 

do campo da pesquisa, no caso, a universidade, onde será o foco da utilização da referida 

tecnologia assistiva, da participação em sala de aula na vivência da audiodescrição, da 

participação em atividades de campo dirigidas à museus, teatros, cinema, artes visuais.  O 

embasamento teórico que contribuiu para a construção da nossa pesquisa fundamenta-se 

nas ideias de: (BRASIL, 1995); (CARVALHO, 1993); (CARVALHO, 2000); (JOSSO, 2010); 

(MANTOAN, 2003); (MAZZOTA, 1996); (MYNAIO, 2010); (RAMOS, 2005); (SASSAKY, 

1997); (SOUZA, 2006); (SILVA, 2009). 

Utilizamos a metodologia da História Oral e a audiodescrição buscando valorizar as 

histórias da vida acadêmica, o dia a dia na sala de aula, e as experiências, tanto dos 

discentes cegos, bem como dos docentes para, dessa forma, baseada na expressão da 

subjetividade, da técnica da audiodescrição, enquanto experiência existencial, narradas 

pelos sujeitos, promover a garantia da informação, da aprendizagem, da acessibilidade, do 

direito à igualdade de condições que todas as pessoas devam ter assegurado, com vistas 

a assegurar a dignidade da pessoa humana. 

Fez-se a tradução das imagens visuais das disciplinas estudadas em palavras para 

tornar acessíveis os conhecimentos que estão sendo ensinados em sala de aula. 

Traduziram-se as imagens sendo um interpretador da mensagem, o que significa 

dizer que um audiodescritor não pode dizer sua opinião, mas sim o que está sendo visto. 

Buscou-se fazer a ponte entre aquele evento e o sujeito cliente do serviço, devendo 

dar a este os subsídios necessários e pertinentes à compreensão do que está sendo 

ensinado. 

Tornaram-se indispensáveis as escutas das narrativas de experiências 

pedagógicas, percurso de formação, sobre as dificuldades enfrentadas pelos discentes 
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com deficiência visual acerca dos planos de aula, das práticas, o aprendizado seus 

desafios e superações. 

Fez-se rodas de conversas sobre a tecnologia assistiva da audiodescrição na voz 

dos discentes com deficiência visual. 

 

 

3. DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Elencando-se, entre outros, os resultados desta pesquisa baseiam-se nos 

encontros com os(as) alunos(as) dos cursos de Direito, História, Geografia e Matemática 

da UERN para apresentação do projeto aos discentes com deficiência visual, que 

possibilitou o convite para participarem como sujeitos da pesquisa; no estudo, discussão e 

sistematização do processo de pesquisa; nos encontros de estudo para aprofundamento 

das leituras iniciais e das principais leis, decretos e tratados que trazem no seu bojo os 

direitos das pessoas com deficiência visual; na construção de uma discussão teórica  

sobre  a  educação inclusiva  de  alunos com deficiência visual no ensino superior; na 

listagem das propostas pedagógicas para o processo de inserção e permanência dos 

discentes com deficiência visual na UERN, numa perspectiva de inclusão. 

Para se chegar a essa listagem das propostas pedagógicas para o processo de 

inserção e permanência dos discentes com deficiência visual na UERN, numa perspectiva 

de inclusão, partiu-se inicialmente do aprofundamento do debate e reflexão crítica, bem 

como o aprofundamento das bases teóricas e realização de leituras e estudos sobre 

deficiência visual, educação inclusiva e tecnologia da audiodescrição. Em seguida, foi feita 

a discussão acerca da formação de ledores/audiodescritores para o acompanhamento aos 

discentes com deficiência visual. E, por fim, realizou-se um quadro mostrando as práticas 

pedagógicas de inserção a partir das técnicas de audiodescrição, mostrando também as 

mudanças que ocorreram para garantir a aprendizagem dos discentes com deficiência 

visual e finalmente permitiu apontar estratégias didáticas e práticas que atendam à 

aprendizagem dos discentes com deficiência visual com a utilização da audiodescrição. 

Para tanto, partiu-se da escuta das narrativas dos discentes com deficiência visual, 

passando-se pela organização e análise, tratando-se o material da coleta de dados, e 

digitalização das informações obtidas no decorrer da pesquisa. E ainda, somou-se a esse 

processo, a análise crítica-reflexiva sobre as ações pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores no cotidiano da sala de aula, relacionando à fundamentação teórica com a 

análise das narrativas acerca da audiodescrição, a fim de perceber o processo de 

aprendizagem dos discentes com deficiência visual. 
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Diga-se ainda também, como legado deste trabalho têm-se a coordenação e a 

realização de oficinas de ledores/audiodescritores na UERN para o acompanhamento aos 

discentes com deficiência visual, bem como a estimulação à formação continuada de 

ledores/audiodescritores. 

Dentre as bases teóricas analisadas para a realização dessa pesquisa, além das 

referidas normas infralegais referidas neste artigo e das normas integrantes do 

Ordenamento Jurídico, objetos de estudo do Direito da Educação e do Direito da 

Acessibilidade, analisou-se as bases teóricas constando das adiantes obras citadas nas 

Referências, que permitiram identificar bases teóricas que valorizem o saber enquanto 

construção e reconstrução no âmbito da deficiência visual. 

Através da tarefa de escuta de autonarrativas, também objeto de exploração dessa 

pesquisa, e com base em nossa experiência vivenciada em sala de aula, possibilitou-se 

identificar estratégias didáticas e práticas que atendam à aprendizagem dos discentes com 

deficiência visual. Assim verificou-se também que para uma melhor colaboração com o 

discente elas devem ser reconhecidas por todos os colegas e professores em sala de aula. 

Com isso, diversos podem ser os meios de adequação à deficiência visual.  

Sinteticamente, podemos afirmar que o conjunto das referidas narrativas 

autobiográficas permitiram abrir discussões relevantes no campo da reflexão sobre a 

aprendizagem vivenciada por discentes com deficiência visual no Ensino Superior, com 

vistas à consolidação e ampliação de uma prática educacional que atenda aos princípios 

da educação inclusiva. 

Ressalte-se que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ocupa o décimo 

primeiro lugar entre as universidades do Nordeste com o maior número de alunos com 

deficiências. Dentre essas deficiências, a visual, com alunos nos diferentes Cursos de 

Graduação e da Pós-Graduação. Com relação ao ingresso da pessoa com deficiência no 

ensino superior, a UERN vem cumprindo o que orienta o Aviso Circular n° 277/MEC/GM – 

Brasília de 08 de maio de 1996 e ainda o Decreto n° 3.298 de 20 de dezembro de 1999, no 

tocante à acessibilidade e formação docente. 

Em cumprimento ao que dispõe o § 2º do artigo 5 da Lei 8.112/1990 e o Decreto 

3.298/1999, a UERN vem inserindo em seus concursos públicos o percentual mínimo 

previsto na legislação de 5% das vagas destinadas a candidatos com necessidades 

especiais, inclusive, conseguindo êxito nas aprovações. Ressalte-se que, desde antes da 

Constituição e Leis Ordinárias que versem sobre o assunto, a UERN já absorvia em seus 

quadros servidores técnico-administrativos e professores com deficiência. Em cumprimento 

a Lei Estadual Nº 9.696, de 25 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre 5% de vagas para 

candidatos com deficiência, vem cumprindo desde o PSVI/2014, o que ampliou o número 

de alunos com deficiência e, especificamente, deficiência visual. 
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O trabalho desenvolvido pela UERN consubstancia-se nas propostas gerais de 

ação - tanto da UERN quanto das Legislações Nacionais e internacionais de Educação 

Especial - buscando promover e ampliar intercâmbio com diversas entidades, objetivando 

o gerenciamento, a transmissão e a fixação de técnicas e metodologias no campo do 

ensino da Educação Especial. A educação das pessoas com necessidades educacionais 

especiais, assim como de qualquer cidadão, tem como finalidade promover o 

desenvolvimento das potencialidades de todos os discentes. A apropriação dos 

conhecimentos acumulados e no decorrer de suas vidas ajuda, e muito, para que todas 

possam aprender e demonstrar suas habilidades e, ao mesmo tempo, utilizar a melhor 

maneira o conhecimento que também as humaniza, dando-lhes oportunidades para que 

possam ter uma maior integração na sociedade, onde não ocorra a exclusão delas. 

Acresce a ampliação da visão sobre Deficiência e Necessidades Educacionais 

Especiais, esta última como nova entrando em evidência a partir das discussões do 

chamado “movimento pela inclusão” e dos reflexos provocados pela Conferência Mundial 

sobre Educação Especial, realizada em Salamanca, na Espanha, em 1994. No referido 

ano, foi elaborado um documento mundialmente significativo denominado “Declaração de 

Salamanca” no qual foram levantados aspectos inovadores para a reforma de políticas e 

sistemas educacionais. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

Esta pesquisa que objetivou compreender como discentes cegos superam a 

barreira da comunicação visual através da tecnologia assistiva da audiodescrição como 

técnica favorável ao seu processo de aprendizagem, com vistas à consolidação e 

ampliação de uma prática educacional que atenda aos princípios da educação inclusiva, 

pautado num processo inclusivo de aprendizagem, permitiu-nos identificar bases teóricas 

que valorizem o saber enquanto construção e reconstrução através da audiodescrição, 

também  mostrar as técnicas de acessibilidade através da tecnologia assistiva da 

audiodescrição, bem como apontou estratégias didáticas, pedagógicas e práticas que 

atendessem à aprendizagem dos discentes cegos com a audiodescrição e por fim 

identificar estratégias de acessibilidade através da tecnologia assistiva da audiodescrição. 

A sua realização foi pertinente, pois os discentes com deficiência visual reclamam 

da existência das barreiras físicas, atitudinais, procedimentais, conceituais e, 

principalmente, da prática educativa e dizem da necessidade urgente da quebra dessas 

barreiras. 
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Ademais, a aprendizagem vivenciada por discentes com deficiência visual no 

Ensino Superior tem sido ampliada de forma eficiente a partir de movimentos universitários 

internos e a partir da conscientização da sociedade, juntamente com a normatização. Tem 

sido de extrema importância o avanço tecnológico das tecnologias assistivas. Mas o 

grande entrave em torno delas é o alto custo. Porém essa realidade vem, gradualmente, se 

modificando graças ao apoio à trabalho de inclusão realizado por instituições de Ensino 

Superior. 

A assistência de inclusão vem sendo prestada na UERN por meio do apoio da 

DAIN, Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas, que vem executando ações que beneficiam 

diretamente esse público como a utilização e cessão de material tecnológico assistivo; por 

meio do suporte técnico de escaneamento de material impresso (livros, manuais, apostilas 

e outros); com os serviços de orientação e mobilidade; com a formação na área de 

acessibilidade, dentre outros serviços e ações, como também a diretoria tem mantido um 

diálogo constante com as unidades acadêmicas, na busca incessante de promover 

formação a professores e corpo técnico, a fim de capacitá-los ao atendimento desse 

público em suas especialidades, bem como dar-lhes as informações e orientações 

pedagógicas pertinentes às práticas pedagógicas inclusivas refletidas neste trabalho. Já 

em sua atuação externa, o órgão vem estabelecendo intercâmbios de cooperação com 

outras instituições educacionais em nível local, regional, nacional e internacional, que 

visem a contribuir para o estudo das dificuldades envolvidas na produção do conhecimento 

na área de Educação Especial e Inclusão. 

No entanto, há necessidade de um trabalho intenso, considerando os discentes e 

comunidade acadêmica de forma geral, professores, técnicos, que dependem da Política 

de Inclusão da UERN, que, para nossa realidade apresenta, dentro da consonância com o 

Decreto n°3.298/1999, alterado pelo Decreto n° 5.296/2004, as seguintes situações: 

visual, física, auditiva, motora e intelectual. 

Faz-se, portanto, preciso consolidar com maior intensidade a Política de Inclusão 

Educacional na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mediante estudo, 

pesquisa, extensão, debates e intervenções técnicas especializadas, assim como 

disponibilizar tecnologias assistivas (equipamentos especiais, ajudas técnicas, softwares 

etc.) para que  alunos, professores e funcionários da instituição possam ter acesso aos 

conhecimentos, informações, relacionamentos e ambientes de estudo, sem o entrave de 

barreiras, tornando assim a academia um ambiente democrático e salutar ao 

desenvolvimento intelectual de todos aqueles que desejam dedicar-se aos estudos e 

pesquisas acadêmicas. 
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RESUMO

Este artigo nasce da experiência como educadores e motiva-se da afirmação central 
da obra de Walter Benjamin “O narrador” em sua preocupação quanto ao fim da arte 
de narrar ao argumentar que são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 
devidamente.  Com  essa  questão  Benjamin  nos  provoca  uma  possibilidade  de 
reinventarmos o espaço da sala de aula instalando outro olhar para a construção do 
processo  educativo  através  da  busca  de  narradores.  Vimos  amplas  possibilidades 
práticas para a formação e aprendizagem no cenário escolar quanto ao esvaziamento 
do  espaço  tradicional  da  sala  de  aula.  Permitiu-nos  despertar  curiosidade,  refletir 
sobre nossa prática, ensinar e aprender fora do espaço escolar, colher histórias de 
vida de indivíduos que estão depois dos muros da escola, provocar nossos marasmos 
e resistências,  relembrar  fatos,  reviver  situações,  reencontrar  lugares,  verificar  que 
mesmo no corre,  corre da vida há pessoas simples que nos dão oportunidade de 
mexer  em  nossos  “mesmos  de  todos  os  dias”  como  educadores.  A  pesquisa  de 
campo,  pelo  viés  da  História  Oral  e  Etnografia  aguçou  a  escuta  e  mostrou  a 
importância  de exercitarmos  o  cotidiano  da sala  de aula  pelo  itinerário  dos textos 
daqueles próximos,  para além dos textos teóricos, distantes dos alunos, que falam 
muito  pouco  sobre  suas  experiências  pessoais  e  os  colocam  fora  da  cena  como 
sujeitos da dinâmica social. Professores e alunos a partir dessa metodologia puderam 
ativar as energias cognitivas dos sujeitos escolares.

Palavras-chave: Narrativas. Narradores. Inclusão. 

1.INTRODUÇÃO

                                     

                                      Ficava sentado de cócoras lá trás no quintal da morada. Contando 
contos da avó e da mãe tão dedicada. Histórias de como plantava e a 
arte de como colhia. A lembrança de como sentia, o que a terra dizia 
e atento a gente ouvia. (Antonio)

A obra de Nicolai  Leskov abre ampla possibilidade de criarmos alternativas 

práticas para a preocupação apontada por Walter Benjamin (1994), em seu ensaio “O 

narrador”.  Este  artigo  motiva-se  da  afirmação  central  desta  obra  quando  o  autor 
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expressa sua preocupação quanto ao fim da arte de narrar acrescentando que são 

cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. 

Com  essa  preocupação,  anunciada  e  discutida  ao  longo  do  seu  trabalho, 

Benjamin nos provoca uma possibilidade de reinventarmos o espaço da sala de aula 

instalando outro olhar para a construção do processo educativo através da busca de 

narradores.  Ao  mesmo  tempo  vimos  amplas  possibilidades  práticas  para  um 

esvaziamento do espaço tradicional da sala de aula. 

Em  seu  ensaio,  Benjamin  nos  permite  despertar  curiosidade,  refletir  sobre 

nossa prática, ensinar e aprender fora do espaço escolar, colher histórias de vida de 

indivíduos que estão fora da escola, provocar nosso marasmo, relembrar fatos, reviver 

situações, reencontrar lugares que marcaram nossas vidas, verificar que mesmo no 

corre-corre  da  vida  há  pessoas  simples  que  nos  dão  oportunidade  de  mexer  em 

nossos “mesmos de todos os dias” como educadores.

Revirarmos,  a partir  de atividades práticas com sujeitos da escola em suas 

vivências e experiências cotidianas, o lugar da memória e da narrativa no aquecimento 

do  fazer  pedagógico,  permitiu  não  só romper  com o  estabelecido  tentando  outras 

possibilidades, como encontrar tantos narradores anônimos à espera de uma escuta 

para iniciar  sua narrativa,  sua história de vida,  sua autobiografia  e ensinar  que se 

aprende por outras vias. 

Raimunda,  Antonio,  Joaquim,  Josefa,  Francisco  e  tantos  outros  “perdidos” 

pelas ruas,  pelas praças,  pelas esquinas,  nos mercados,  nas feiras livres com um 

texto a ser provocado são aqueles sujeitos da prática abrindo caminhos outros para 

entendermos que cada um de nós é um narrador por excelência à espera daquele que 

ofereça sua escuta e permita o aparecimento de medos, tensões, conflitos, angústias, 

tristezas, desafios, saberes como momentos especiais para o crescimento daqueles 

que são e dos que serão educadores.

As lembranças relatadas por Antonio, e que dão início a este trabalho, fala de 

história de vida do saber comum, que se constroem nas redes familiares, sujeitos da 

experiência do dia a dia, um saber dizer que aponta um lugar de vivência, um lugar de 

afetividades,  um  lugar  dos  antepassados,  um  lugar  de  trabalho,  um  lugar  de 

resistência,  um  lugar  de  luta,  de  intervenções  e  mudanças.  Esse  entendimento 

permitiu,  juntando-se à preocupação com “fim da narrativa”,  citado no início deste 

artigo,  criar  várias  possibilidades  práticas  para  o  processo  de  ensino  e  de 

aprendizagem,  qual  seja,  o  trabalho  de  buscar  mudanças,  sair  do  canto,  levantar 
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cadeira,  sair  das quatro paredes da sala  de aula  pisando as várias direções para 

pinçar as histórias diretamente vividas e contadas por quem as viveu.

Da mesma forma percebemos a arte da memória na arte de contar, recontar de 

histórias. A preciosa e central contribuição da arte da memória e da narrativa apuradas 

no  cotidiano  da  sala  de  aula  a  partir  das  histórias  contadas  por  sujeitos  outros, 

desconhecidos, esquecidos, são uma grande oportunidade, vale repetir, para ativar as 

energias dos sujeitos escolares, provocar reflexão sobre si mesmo e sobre o outro 

próximo, ressignificar suas histórias contadas, provocar textos escolares construídos 

pelo sujeito comum, aluno e professor, no entrecruzamento com os textos teóricos. 

O interesse, então, deste trabalho é provocar através do caminho da narrativa 

uma reflexão sobre sua pertinência para a prática educativa através do levantamento 

das  vozes  subterrâneas  que  estão  ali  bem próximas  e  bem distantes  a  partir  do 

trabalho de construção de aluno que se permite a possibilidade de ouvir e contar suas 

histórias e as histórias dos seus outros. Mostro, a seguir, uma parte da pesquisa de 

campo relacionada  ao trabalho  que cultivo  como educadora,  nesses cinco últimos 

anos, exercitando um olhar antropológico da sala de aula e pelo viés da metodologia 

da  História  Oral  e  Etnografia  como  marcadores  da  interpretação  teórica  para  a 

pesquisa de campo. 

Na mesma direção,  a  pesquisa  aguça a  escuta e  mostra  a  importância  de 

exercitarmos o cotidiano da sala de aula pelo itinerário dos textos daqueles próximos e 

para além dos textos teóricos, distantes dos alunos, que falam muito pouco sobre suas 

experiências pessoais e os colocam distantes como sujeitos da dinâmica social. Por 

fim,  pensamos ser  a  escuta  outro  exercício  relevante  que nos oportunizou  deixar, 

como reflexão, o contrário do que Benjamim temia que a experiência da arte de narrar 

está  em vias  de extinção.  Defendemos que o  narrador  está  aí  à  procura  de uma 

escuta. Professores e alunos podem ser narradores e escuta.

2.A sala de aula como espaço de invenção e para além de suas fronteiras 

A partir do que foi dito, este artigo é resultado de vários trabalhos organizados 

em função da procura do olhar antropológico para a dimensão do cotidiano da sala de 

aula com alunos do Curso de Pedagogia tendo como alternativa para aguçar esse 

olhar a o encontro com o narrador. Os trabalhos que vem sendo desenvolvidos desde 

2003  baseiam-se  em  atividades  de  leitura,  seminários,  peças  teatrais,  “passeios” 

etnográficos fora do espaço convencional da sala de aula, ou seja, nos plurais lugares 
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onde as relações de aprendizagem são construídas. As atividades têm por base, em 

um primeiro momento, entrevistas entre eles sobre suas histórias de vida, bem como 

em observações demoradas sobre o cotidiano da sala de aula,  dos corredores, do 

pátio, da hora do intervalo, das rodas de conversa. O conjunto da sala é reorganizado 

em grupos encarregados da observação e outro grupo das entrevistas. Antecede a 

parte prática do trabalho, quando os alunos começam a se movimentar em sala e para 

além da sala de aula, vários momentos de (re) contação de estórias ouvidas dos pais, 

dos avós, narração de histórias de vida, construção de cordel, produção de texto e 

poesia. Para aguçar a observação, os alunos repetem as histórias narradas oralmente, 

mas dessa vez de forma gestual entreolhando-se. Ao som de música instrumental a 

dimensão do silêncio permite a todos os participantes um “mergulho” para dentro do 

outro. 

Para fomentar a dimensão do sensível selecionamos, para início das atividades 

que  antecedem  a  parte  prática,  em  sala,  nesse  primeiro  momento,  estórias  da 

carochinha que ouvidas por todos silenciosamente são,  em seguida,  narradas com 

imitação da fala dos personagens pelos alunos. Da mesma forma as histórias de seus 

pais são levadas para a sala de aula e contadas, de preferência, com encenação e 

caracterização,  ou seja,  os alunos vestem-se tentando trazer o tempo dos pais no 

sentido  de fomentar  a “viagem” do pensamento  no tempo e vivenciar  o tempo do 

tempo  de  seus  antepassados.  Levantar  situações  históricas,  educacionais,  sociais 

através das histórias lidas em sala cuja fundamentação é a história vivida diretamente 

por  pessoas  que  comungam  de  suas  vivências  abre  o  espaço  da  atenção  e  da 

concentração para o dito, o não dito, o que está lembrado, o que foi esquecido, o que 

foi omitido, o que foi silenciado, o tempo, os lugares, os acontecimentos, as pessoas. 

Fotografias,  quadros,  documentos,  objetos  de  estima,  cartas,  brinquedos, 

livros,  fazem  parte  do  conjunto  de  situações  evocadas  e  trazidas  para  a  sala 

componente da vida de cada um deles e de seus familiares somam-se e acrescentam 

ao acervo possibilidade de reflexão, do pensar manso, do sentir pelo tato, pelo cheiro. 

A descoberta instala-se durante esse reconhecimento e,  em outra etapa,  de olhos 

vendados estimulam o sentimento de vínculo e a rota da memória que se desloca 

entre passado e presente. 

Em um segundo momento as atividades ultrapassam os portões da escola. 

Nesse momento a sala de aula toma outra configuração física, transforma-se em uma 

rua,  uma praça,  uma biblioteca,  um museu,  um mercado,  uma feira,  uma estação 

ferroviária, seguindo a mesma orientação daquelas que são orientadas para o espaço 
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convencional da sala de aula. Trabalham em grupos de observadores e grupos de 

entrevistadores dirigindo-se, assim, ao encontro de outros sujeitos da dimensão da 

vida com o objetivo de recolher suas histórias. Retornam com os textos, organizados 

por eles, para a sala momento no qual todo o trabalho prático assume a cena maior do 

ensino e da aprendizagem.

Que discussão teórica, então, centralmente direciona essas atividades? Que 

motivação, como sujeitos de intervenção inspira essa dinâmica na sala de aula e nos 

espaços não convencionais de ensino-aprendizagem? Assim pensando e procurando 

colocar em prática os textos teóricos nos beneficiamos da Arte de Fazer de Certeau 

(1994) obra na qual afirma que o melhor laboratório é aquele a céu aberto, da mesma 

forma acompanhamos Martins, (2000) quando assevera que o sanso comum é comum 

não por que seja banal ou mero e exterior conhecimento. Mas porque é conhecimento 

compartilhado entre os sujeitos da relação social.

A  orientação  teórica  para  a  condução  dessas atividades  foi  o  de  buscar  a 

presença do narrador em cada um dos sujeitos da vida em sociedade e a memória 

como fomentadora  dessa narrativa.  Acresce a  energia  desprendida para de forma 

relacional  criar  o  espaço  da  sala  de  aula,  na  perspectiva  de  procurarmos 

dessacralizações e redefinições tanto no que diz respeito ao espaço físico quanto ao 

simbólico (GUERRA, 2004). Na mesma direção repensar a figura do professor como 

uma  central  possibilidade  de  transformações  desse  espaço  trazendo  o  prazer,  a 

paixão,  a  emoção  necessários  na  relação  ensino-aprendizagem.  Para  o  aluno 

lançando-se  como  sujeito  da  construção  social,  retirando-o  desse  lugar  do  “não 

poder”. 

Durante  o  percurso  em  busca  dos  narradores,  alunos  e  professor,  ao 

mergulharem mansamente os olhares num passeio pelo miúdo se encontraram diante 

de  um universo  simbólico  no  qual  é  possível  perceber  que  para  além  de  carros, 

dinheiro,  roupas,  departamentos,  lanchonetes,  estacionamentos  existem  abraços, 

sorrisos,  simpatias,  gentilezas,  aperto de mãos,  existem vozes caladas,  narradores 

anônimos,  homens  simples,  esperando  por  alguém  que  possa  dar  conta  de  sua 

presença e possibilidade de fazer expressar sua memória, seu cotidiano, sua história: 

o narrador.

Podemos  desenvolver  o  exercício  profissional  de  várias  maneiras,  por 

diferentes vias, por metodologias variadas. Optamos, então por construir a discussão 

do  narrador,  da  narrativa  e  da memória  dessa  maneira:  na prática.  “Caçando”  os 

narradores procuramos estabelecer o diálogo entre o passado e o presente deste e 
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este diálogo produzindo um discurso acreditando que vivenciar o cotidiano da sala de 

aula a partir de narrativas de pessoas que estão vivas, ali bem próximas, é um dos 

melhores  exercícios  pedagógicos  de  inclusão.  A  rota  para  a  prática  pedagógica 

buscada nesse exercício que estamos realizando há cinco anos é mais do que uma 

abordagem a partir do livro ou da aula expositiva, mas para bem próximo do desafio e 

crítica  constante  de  nossa  prática.  Procuramos  trabalhar,  então,  os  conteúdos  de 

Antropologia e Educação através não só da etnografia do cotidiano da instituição com 

o interesse de reinventar o espaço da sala de aula, repensar a figura do professor e do 

aluno. 

3.A narrativa diz respeito à voz, à alma, às mãos, aos olhos, aos saberes

Ensina Paulo Freire (1996) o quão necessário e importante é saber escutar e 

que somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com ele. Esse exercício 

de escutar o outro é fundamental no ato de educar. Oferecer a palavra e receber a 

palavra. Voz e ouvido pacientes. Da mesma forma Benjamim reforça que a narrativa 

diz respeito também à alma, mãos, olhos, à experiência do trabalho permite contar a 

vida e a dignidade é poder contá-la por inteiro. Então, um convite para sairmos da sala 

de aula e ao mesmo tempo voltarmos à sala de aula com também textos, mas agora 

produzidos pelo homem simples com seus saberes da experiência.

Os  narradores  fomos  encontrá-los  por  trás  de  suas  barracas  de  frutas, 

verduras,  legumes,  arrumando os  produtos  de  onde  se origina  sua  sobrevivência, 

jogando  água  para  que  se  apresentem  mais  viçosas  aos  olhos  do  comprador; 

segurando baldes de água para lavar carros com a flanela na mão como o emblema 

de seu trabalho; envolvidos por uma enorme pilha de roupas, cores variadas, grandes, 

pequenas para todos os gostos; pelas calçadas empurrando seus carrinhos de mão 

cheios de frutos da natureza,  embora pesado,  mas perseverante à procura de um 

comprador que não tem tempo de ir até a feira livre; pelas calçadas da cidade onde 

logo arrumam um espaço para transformarem-no em casa. 

Aqui é meu lugar de todo dia. É daqui que tiro meu sustento e o 
sustento dos meus filhos. Lavo tudo direitinho, arrumo, coloco tudo 
em pilhas ou arrumo de todo jeito que é para atrair o freguês. Como 
você está vendo eu tenho laranja, abacaxi, manga, mamão, banana. 
É luta mesmo, mas eu gosto e não sei viver diferente. Aqui é meu 
lugar.  Veja essa barraca sabe de muita coisa da minha vida.  Da 
minha e da vida dos outros. Compro e vendo. Mesmo que ganhe 
vinte  centavos  em  cada  produto  é  assim  que  vou  juntando. 
(Entrevista com G.R., na COBAL, Mossoró, em janeiro de 2007).
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Continuo em meu lugar, em minha casa que amo com muito querer. 
Não saio daqui. Há muito tempo que sinto o gosto e o cheiro do meu 
lugar.  Cheiro  do  queijo  que  vendo,  das  conversar  com  meus 
fregueses. Como e bom chegar aqui cedo. Sabe? Quando chega a 
hora de encerrar, fico querendo ficar aqui. Muitas vezes, logo depois 
do trabalho, quando  a feira encerra e tudo fica em silêncio, eu me 
sento no meu banco e olho para todos os cantos e vejo as pessoas 
vindo  e  indo.  É  muito  bom.  (Entrevista  com  G.R.,  na  COBAL, 
Mossoró, dia 19 de junho de 2016).

Apresentamo-nos aos narradores em seus não-lugares/lugares (AUGÉ, 1994) 

que  se  transformaram,  rapidamente,  em  um  lugar  certo/incerto  que  os  acolhe  na 

passagem da noite para o dia. Esses não-lugares, lugares de cada um e de todos, 

imprimem sua marca aquela  do jornal  que estirado ao chão esquenta  o  canto  de 

dormir, testemunham de uma vida diária. Aquela marca da alma, do olho e da mão 

inscritos  no  mesmo campo da  tessitura  de  suas  vidas  cotidianas.  Seus  limites  se 

definem exatamente pela presença do corpo, do olho e da voz, da palavra, do silêncio. 

Corpo  que se movimenta  para  lá  e  para  cá à  procura  de um freguês;  olhos  que 

procuram, instigam, alimentam, seduzem, afirmam, se contentam e se entristecem no 

trabalho, vidas desenhadas pelo drama e a trama da sociabilidade dos simples como 

defende  Martins  (2000).   Vozes  que  contemplam o  interesse  deste  trabalho,  pois 

dizem  tanto  e  narram do  vivido,  do  experenciado.  Basta  oferecer  a  escuta  e,  de 

repente, tudo acontece. Chamo a tenção para as narrativas de 2016, nove anos após 

a  primeira  entrevista.  Nossa narradora,  nos  narra  com a emoção  cotidiana  e  que 

atravessa o tempo, com entusiasmo, com sentimento de pertença e apego ao lugar.

Halbwachs (1990) defende que o mundo material leva ao mesmo tempo nossa 

marca e a dos outros. O autor chama a atenção para os textos contidos nas coisas 

materiais que implica uma história, uma via por se tratar de coisas, pessoas e lugares 

que não são como um quadro negro sobre o qual escrevemos e depois apagamos os 

números e as figuras. O tempo, os lugares, os acontecimentos recebem a marca do 

grupo.  

                          Esse lugar aqui pertencia a meu pai, mas ele não está mais aqui.  
Deixou o canto dele e eu vejo meu pai aqui me ensinando. Ele era 
esperto, inteligente, sabia conversar. As contas ele fazia de cabeça 
ou contava e dava o troco certo. Aprendeu fazendo todo dia a mesma 
coisa. Lembro que ele contava as bananas de quatro em quatro. Era 
ligeiro. Todos os dias eu vinha com ele e por isso as pessoas quando 
vem comprar aqui lembram sempre de uma história que ele contava. 
Procurava agradar o freguês com suas histórias de morador de beira 
do rio Mossoró. (Entrevista com M.S., na COBAL, em Mossoró, no dia 
em junho de 2007)
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Hoje,  continuo  a  arrumar  minha  barraca  com  o  que  pedem  os 
fregueses. Não me aparto do que eles dizem e que sinto tanto amor. 
Minhas  bananas  continuam me  ensinando  a  contar  e  a  passar  o 
troco.  Não  erro  um  troco  em  dinheiro.  Veja  como  minha  barraca 
cresceu!. Muitas pessoas passam por aqui e o melhor, sabe o que é, 
além  de  vender?  As  conversas.  Muitas  histórias  de  cada  um. 
Conheço meus fregueses pelas histórias que eles me contam. São 
histórias de gente mesmo e não de fantasia. O tempo passa depressa 
e se vai  nas história  de cada um.  (Entrevista  feita  com M.  S.,  na 
COBAL, no dia 19 de junho de 2016).

Através  do  exercício  cotidiano  pelos  lugares  de  se  ensinar  e  se  aprender, 

pensamos nos termos de Certeau que a vida cotidiana ganha caminhos plurais. Que 

os indivíduos vivenciam muitas práticas cotidianas de falar,  ler,  circular,  conversar. 

Aprende-se pelas ruas, em todos os lugares. A história vivida tem tudo para constituir 

um quadro vivo e natural em que um pensamento pode se apoiar, para conservar e 

reencontrar a imagem do seu passado argumenta Halbwachs.   Os dias passam, o 

tempo  passa,  as  pessoas  se  refazem,  mas  estão  ali  narrando.  Sempre  temos 

narradores, narrativas e aprendizagens com o outro.

É preciso reinventar o espaço da sala de aula fazendo o exercício de fora para 

dentro, assim, poderemos provocar modificações não só do ponto de vista da sala de 

aula em espaços diferentes do espaço convencional, ao que se refere ao simbólico e 

principalmente do aluno como pessoa. Acreditamos que há diferentes espaços para o 

ensino-aprendizagem,  mas  precisamos  buscá-los  sem  medo,  sem  temor,  com 

espanto, olhando e caminhando como estrangeiros que tudo quer ver e registrar.  

A  procura  de  narradores  pelos  plurais  lugares  em que  se  encontram foi  a 

direção que tomamos para trazer um espaço de discussão com a informação e o 

romance que, para Benjamin, seriam os principais elementos responsáveis pela morte 

da narrativa por se dirigir à pessoas isoladas, Benjamin deixa a lição de que o narrador 

precisa de pessoas ali presentes que os ouçam. Assim como para ele contar histórias 

sempre foi a arte de contá-las de novo e que contar histórias implica não só a voz, 

mas as mãos, a alma, os olhos fomos procurar nossos contadores de histórias fora da 

informação e do romance.

4.CONSIDERAÇÕES

No decorrer do texto procuramos, a partir das aulas de campo, refletir sobre a 

narrativa  e  sua permanência  na contemporaneidade.  Da  mesma forma trazendo-a 
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para um diálogo com o espaço da sala de aula foi possível revelar outra possibilidade 

para se ensinar e para se aprender com o estímulo à narrativa, com o exercício da 

escuta, com o exercício da fala, com o exercício da encenação. 

Atividades  como  as  realizadas  com  os  alunos  tomaram  como  referência 

trabalhadores  de diferentes  frentes de trabalho.  Baseando-se no ensaio  de Walter 

Benjamin,  “O Narrador”,  verificamos a presença viva do narrador e que é possível 

diminuir preconceitos, mudar olhares em formação, pensar que a prática é uma grande 

possibilidade para a descoberta e inserção de outros sujeitos no ato de ensinar  e 

aprender. 

O  caminhar  pela  escolha  de  buscar  narradores  anônimos  só  foi  possível 

quando  nos  se  desprendemos  como  educadores  e  educandos  de  laços  que  nos 

prendem às teorias e à sala enquanto dimensão física localizada em um só lugar, o da 

escola. Essa busca por sujeitos outros no processo educativo poderá ser um ganho 

importante para resgatar motivação, autonomia, e o espaço da produção a partir do 

contado por sujeitos que vivenciam suas experiências de vida diretamente. A busca de 

narradores além de deixar a possibilidade de se ver que os narradores estão à espera 

de alguém que lhe permita voz, que os escute, que os enxerguem como possibilidade 

de aprendizagem, permitiu,  encontrar  situações discutidas  pelos  textos  teóricos  na 

prática,  no mundo das ruas,  das fábricas,  dos museus,  das bibliotecas,  das feiras 

livres onde o homem comum vive, pensa, sente, canta, fala, tem sua história.

Portanto, o espaço institucional da arte de ensinar e aprender se transformou 

no encontro com o outro espaço não institucional que também é espaço para a arte de 

ensinar e aprender e proporcionou discussões sobre a vida, sobre a leitura, sobre a 

história, sobre a escrita, sobre a contação e recontação valorizando situações aquelas 

do  homem  comum  de  todos  os  dias  dando  maior  visibilidade  aos  conteúdos  da 

Antropologia em seu diálogo com a Educação.

O exercício de buscar as narrativas orais, construídas coletivamente entre alunos 

e professor, promoveu sensibilidade para com o outro, reconhecimento de si mesmo 

como outro aquecendo a alteridade.
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O (A) ALUNO (A) COM SURDEZ NO ESPAÇO ESCOLAR: Ampliando saberes. 

Antônia Maíra Emelly Cabral da Silva Vieira

mairaemellyc@gmail.com

RESUMO

A educação inclusiva destaca-se no contexto educacional como resultado de lutas e 
conquistas  históricas.  Em  concomitância,  os  desafios  a  serem  superados  para  o 
processo inclusivo estão presentes nos discursos e práticas educacionais. Sobretudo, 
afirma-se,  a  necessidade  de  busca  de  quebra  de  barreiras,  para  que  o  ensino 
proporcione socialização, formação pessoal e profissional do indivíduo, independente 
de suas limitações. O artigo em tela tem como objetivo refletir acerca da inclusão dos 
(as) alunos (as) surdos (as) no contexto escolar. Com isso, busca-se ampliar o debate 
sobre a  identidade surda e  a  inclusão da criança com surdez na rede regular  de 
ensino,  desvelando  possibilidades  e  necessidades  formativas  para  o  processo 
inclusivo no ambiente escolar. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 
exploratória através de estudos de autores como: Rodrigues (2006), Mantoan (2006) 
Goldfeld  (2002,  2012),  Fernandes  (2007)  e  alguns  aportes  legais  como: Lei  de 
Diretrizes de Bases da Educação (9.394/96), Lei 10. 436/2002, Decreto nº 5626, de 22 
de dezembro de 2005 e o Decreto nº 6571, de 17 de setembro de 2008. A pesquisa 
evidencia  que  o  direito  à  educação  e  à  cidadania  são  conquistas  que  colocam a 
pessoa surda como agente de transformação e sujeito  que a cada dia ganha seu 
espaço  nas  práticas  sociais.  No  entanto,  ainda  há  necessidades  e  dificuldades 
encontradas  na  socialização  e  aprendizagem  do  aluno  surdo  que  podem  ser 
superadas pelo esforço e olhar sensível às possibilidades formativas desse aluno e 
realização de práticas inclusivas por meio do AEE e outras práticas no âmbito escolar. 

Palavras- chave: Inclusão escolar. Aluno (a) com surdez. Direito. 

1 PARA INÍCIO DE CONVERSA

A educação inclusiva vem ganhando seu espaço no contexto educacional como 

resultado  de  lutas  e  conquistas  históricas.  Diante  dos  desafios  propostos  para  o 

acesso  à  escola,  percebe-se  que  a  legislação  reconhece  a  necessidade  de  uma 

educação inclusiva, quando em seus aportes legais, são aprovadas Leis e emendas 

constitucionais que fortalecem a proposta de educação especial no país.

Como  exemplo,  cita-se  a  Constituição  de  1988,  no  Art.205  que  diz:  “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 qualidade para o trabalho”. 
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Esse texto resume a necessidade de uma educação para todos, sem exceção, com 

colaboração do Estado, contribuindo para o desenvolvimento integral do individuo e o 

pleno alargamento de suas habilidades e competências.  Esses pressupostos como 

necessários a socialização e pleno exercício da cidadania. 

Com isso,  os alunos com deficiência,  transtorno global  do desenvolvimento, 

altas habilidades e/ou necessidades educacionais especiais decorrentes de qualquer 

dessas limitações, precisa ser assistidos pela escola, tendo direito à uma educação 

que favoreça o seu desenvolvimento intelectual, cognitivo e social.

São consideradas pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (AEE) 

aqueles  sujeitos  que  necessitam  de  acompanhamento  específico  educacional 

especializado  para  o  desenvolvimento  de  suas  habilidades  e  competências.  São 

pessoas com deficiências, transtorno global do desenvolvimento, condutas típicas e 

com  superdotação,  bem  como,  aqueles  com  algum  tipo  de  limitação  decorrente 

dessas dificuldades. Esse conceito foi ampliado a partir da Declaração de Salamanca 

(UNESCO,  1994),  passando  a  abranger  todas  as  crianças  e  jovens  cujas 

necessidades envolvam deficiências ou dificuldades de aprendizagem, temporárias ou 

permanentes, não necessariamente vinculado à deficiência. 

De  acordo  com  o  documento  escolas  regulares  constituem  os  meios  mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos. Além disso, 

potencializam  uma  educação  efetiva  à  maioria  das  crianças  aprimorando  suas 

habilidades e competências.

Partindo  desses  pressupostos,  o  artigo  em  tela  tem  como  objetivo  refletir 

acerca da inclusão dos alunos surdos no contexto escolar. Com isso, busca-se discutir 

sobre a  identidade surda e  a  inclusão da criança com surdez na rede regular  de 

ensino,  desvelando possibilidades e necessidades formativas no processo inclusivo 

das crianças surdas.

Para  tanto,  traça-se  como  percurso  metodológico  delimitado  por  uma 

abordagem  qualitativa.  Como  afirma  Gerhardt;  Silveira  (2009,  p.32)  “preocupa-se, 

portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se 

na  compreensão  e  explicação  da  dinâmica  das  relações  sociais”.   Para  tanto,  foi 

realizada uma pesquisa  bibliográfica  e  exploratória  através de estudos de  autores 

como: Rodrigues (2006), Mantoan (2006) Goldfeld (2002, 2012), Fernandes (2007) e 

alguns aportes legais como: Lei de Diretrizes de Bases da Educação (9.394/96), lei 10. 

436/2002, Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005 e o Decreto nº 6571, de 17 de 

setembro de 2008. 
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O artigo se divide em três momentos, pelos quais se discute sobre a história da 

educação do surdo e a identidade surda, ressaltando sobre a busca por direitos e a 

inclusão do aluno surdo no contexto escolar. No entanto, ressalta-se que a pesquisa é 

de caráter  preliminar  o que favorecer  o não esgotamento das discussões sobre a 

temática  em voga.  No entanto,  as  contribuições permitem que aqueçam o debate 

sobre a inclusão do (a) aluno (a) com surdez no espaço escolar. 

2. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO SURDO: O DIREITO EM DISPUTA

Durante  muito  tempo  pouco  se  presenciava  pessoas  surdas  na  escola, 

assumindo  o  seu  direito  a  uma  educação  de  qualidade  ou  como  cidadão  ativo 

socialmente.  Talvez por se tratar de indivíduos que não se enquadravam aos padrões 

estipulados pela sociedade, por consequência de não ter total domínio da linguagem 

oral, os surdos por diversos períodos da história, foram excluídos por suas diferenças 

e limitações. Assim, colocados à margem social por serem considerados incapazes e 

sem direitos constitucionais. 

Segundo  Lacerda (1998),  durante  a  Antiguidade e  por  quase toda a  Idade 

Média, pensava-se que os surdos não fossem educáveis. No início do século XVI que 

se começou a admitir  que os surdos pudessem aprender através de determinados 

procedimentos pedagógicos. Segundo o autor, o propósito da educação dos surdos 

era, pois, fazer com que pudessem desenvolver o pensamento, adquirir conhecimento 

e se comunicar com o mundo ouvinte. 

Nessa época Goldifeld (2002) destaca as contribuições de Pedro Ponce de 

Leon, na Espanha, por desenvolver uma metodologia que era aplicada à educação do 

surdo,  dos  quais  incluía  datilografia,  escrita  e  oralização.  No  entanto,  com  o 

atendimento ainda elitizado. Complementando o autor destaca que no século XVIII, 

surge os sinais metódicos através dos estudos e orientações de Michel L’Epée, uma 

combinação da língua de sinais e a gramática francesa. Esse século é considerado o 

mais produtivo no âmbito dos avanços da pessoa surda,  no sentido quantitativo e 

qualitativo. 

Segundo Goldfeld (2002) no século XIX em razões de avanços tecnológicos, o 

método oral ganha força, chegando à conclusão que a língua de sinais é prejudicial.  

Com destaque, o oralismo se dava através de estímulos e atividades repetitivas para 

que a pessoa surda fosse forçada falar.  Porém, isso é considerado por muitos um 

sacrifício e doloroso para o surdo, por forçar muito suas cordas vocais, prejudicando 

posteriormente sua saúde. Corroborando com essas ideias, destaca-se que: 
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O oralismo  perdurou  como a  filosofia  educacional  para  ensino  de 
surdos  por  mais  de  um século  e  que  apregoa  que  o  surdo  deve 
adquirir a língua oral, devendo ser terminantemente proibido o uso de 
sinais  no  processo,  essa  postura  foi  fortemente  criticada  por 
pesquisadores e estudiosos da época, para esses autores, a língua 
oral não pode ser adquirida por este tipo de aprendiz pelo processo 
de aquisição de língua materna, pois, devido à ausência de audição, 
pode-se considerar que ele não foi exposto a uma primeira língua. 
Esse aprendiz, além de ficar privado, nessas condições, de adquirir a 
língua  materna,  também  não  tem  acesso  aos  processos  de 
desenvolvimento da linguagem de forma natural (FELIX, 2008, p.17).

Segundo  Lacerda  (1998),  inicialmente  no  campo  da  pedagogia  do  surdo, 

existia um acordo unânime sobre a conveniência de que esse sujeito aprendesse a 

língua  que  falavam  os  ouvintes  da  sociedade  na  qual  viviam.  Nessa  perspectiva, 

percebe-se uma hospitalidade negada por séculos aos surdos. Mesmo que hoje esse 

quadro já tenha mudado, ainda há barreiras, para que o educador se recue a certas 

necessidades dos surdos. 

No  entanto,  com  um  cenário  de  lutas  e  retrocessos  muitos  avanços  são 

percebidos  no  âmbito  escolar.  Sobre  isso,  podemos  citar  a  Lei  9.394/96,  Lei  de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que permite um caminho promissor para a 

inclusão da pessoa com deficiência no âmbito escolar. Sobre isso, destaca-se no Art. 

59 da necessidade de permitir a esses sujeitos uma diversidade de métodos, técnicas 

e recursos, a fim de melhorar as condições de inserção no ensino regular. 

Segundo  Mantoan  (2016)  com  a  lei  efetiva-se  a  garantia  de  atendimento 

educacional  especializado  a  pessoa  com  deficiência,  preferencialmente,  na  rede 

regular de ensino. Com essa premissa a autora destaca que esse ensino atende às 

especificidades  da  pessoa  com  deficiência  e  abrangem,  sobretudo,  instrumentos 

necessários á eliminação de barreiras como exemplo o ensino da língua brasileira de 

sinais. Sobretudo, destaca o papel da escola para efetivação de práticas cotidianas 

que permitam o processo inclusivo e a atenção a diversidade. 

O professor muitas vezes torna-se responsável pela aprendizagem dos alunos, 

porém  poucos  conhecem  sobre  suas  necessidades.  O  que  se  constata  é  uma 

necessidade de busca de conhecimentos por parte dos professores e da escola, ao se 

deparar com essa clientela que está matriculado na escola regular de ensino. Através 

da legislação fica claro que esses alunos devem ser  inseridos na rede regular  de 

ensino e para isso a instituição escolar junto ao Estado e a Família devem possibilitar 

uma inclusão, como também uma aprendizagem satisfatória, para o desenvolvimento 

de  habilidades  e  competências  necessárias  para  o  aluno  viver  em  sociedade  e 

assumir um papel social.
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Para favorecer o processo inclusivo em diversos âmbitos sociais,  o Decreto 

federal 5.626,de 22 de dezembro de 2005, estabelece que os alunos surdos devem ter 

uma educação bilíngüe, na qual a Língua Brasileira de Sinais é a primeira e a Língua 

Portuguesa, na modalidade escrita, a segunda. Nesse sentido a Língua Brasileira de 

Sinais  irá  possibilitar  ao  aluno  acesso  aos  conteúdos  propostos  e  uma  futura 

aprendizagem  de  acordo  com  seus  limites  e  necessidades.  Para  isso,  se  devem 

apresentar  as  crianças  essa  possiblidade  o  mais  cedo,  para  que  sua  identidade 

enquanto surdo, seja construída e as proposta de inclusão efetivada. Para tanto, todos 

que compõem a escola devem ter conhecimento e fazer uso da Libras para conviver 

melhor com o (a) aluno (a) surdo (a). De acordo com Fernandes (2007, p.2):

[...] embora brasileiras, as crianças surdas necessitam de uma 
modalidade  linguística  que  atenda  as  suas  necessidades 
visuais espaciais de aprendizagem, o que significa ter acesso à 
Libras,  assim que for diagnosticada a surdez,  para suprir  as 
lacunas que  a oralidade não preenche em seu  processo de 
desenvolvimento  da  linguagem  e  conhecimento  de  mundo. 
Essa situação configura o bilinguismo dos surdos brasileiros: 
aprender  a  língua  de  sinais,  como  primeira  língua, 
preferencialmente de zero a três anos, seguida do aprendizado 
do português, como segunda língua.  

Entendemos  que  a  compreensão  dos  componentes  da  escola  acerca  das 

necessidades dos alunos surdos, fortalece-se na necessidade constante no processo 

educativo  e  pedagógico  de  todos  que  compõem  o  contexto  escolar.  Como 

destacaremos a seguir, a linguagem não é só um instrumento de comunicação, mas 

necessário para construção de sua identidade. 

3  REFLEXÕES  ACERCA  DA  IDENTIDADE  SURDA:  IMPLICAÇÕES  PARA 

APRENDIZAGEM

A busca  da  identidade  representa  uma  constante  caminhada  que  permite 

descobertas e conhecimento pessoal, propondo uma diversidade de conhecimentos 

adquiridos  ao  longo  da  vida  que  se  fortalecem  pela  diferença  e  alteridade. 

Independente  de  qualquer  especificidade,  todos  os  sujeitos  têm  sua  identidade  e 

cultura representada através de conceitos, princípios e objetivos necessários à vida 

em grupo que “pode frequentemente ser transformada ou estar em movimento, e que 

empurra o sujeito em diferentes posições” (PERLIN, 1998). Relaciona-se sempre as 

vivencias dos indivíduos e suas representações para como o meio, debruçando-se em 
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diferentes  descobertas  e  buscas  por  uma  formação  individual  e  cultural, 

respectivamente.

A linguagem torna-se essencial para essa formação individual, pois os sujeitos 

ao entrar em contato com o meio, socializam-se, em primeiro momento, através da 

linguagem. Envolvidos em ambientes de falantes, toda criança procura recursos para 

ser interpretadas e entender aqueles que estão ao seu redor. Isso reflete também na 

criança surda que procura por diversos instrumentos uma linguagem que favoreça sua 

comunicação  com o  outro.  Segundo  Vigotsky  (2000)  a  comunicação  representa  a 

função primordial da fala, o que propõe a pensar na necessidade de uma comunicação 

para todos, visto que é uma necessidade do ser humano ser entendido por meio de 

sua linguagem e fazer-se entender através dela.

Através desses fatores que se torna conveniente tanto para vida em grupo, 

como  para  o  desenvolvimento  individual  a  construção  de  uma  identidade  que 

represente a filosofia de vida, valores e representações. Nesse viés reforçamos que a 

constituição da identidade é algo sempre em construção “tanto simbólica como social” 

(SILVA, 2012, p.10). Por permitir assumir características e formas expressivas torna-se 

para o sujeito ou grupo parte do seu “eu” e os símbolos falam sobre sua essência 

bancando uma forte ligação entre “a identidade da pessoa e o que ela usa” (SILVA, 

2012, p. 13).

 A  construção  da  identidade  ou  busca  por  uma  comunicação  através  da 

linguagem permite que a pessoa surda torne-se um sujeito  ativo no meio social  e 

escolar.  Remetendo  ao  nosso  foco  de  pesquisa,  o  sujeito  surdo,  reflete  uma 

composição de fatores que através de sua identidade e cultura, o que possibilita uma 

comunicação e expressão através de gestos. Assim, através da Língua Brasileira de 

Sinais  (LIBRAS),  reconhecida  pela  Lei  10.  436/2002,  como  primeira  língua  da 

comunidade surda, a acessibilidade na informação através do sistema linguístico de 

natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituindo-se um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos. 

É possível que uma criança surda aprenda como qualquer outra, desde que 

tenha  contato  com  possíveis  possibilidades  para  comunicação,  Atendimento 

Educacional  Especializado  (AEE),  com  a  ajuda  do  interprete  de  libras  e  um 

acompanhamento multidisciplinar  de profissionais  que contribuem no seu processo 

ensino-aprendizagem.

O que se confirma é que mesmo com a diferença que se distingue entre surdos 

e  ouvintes,  a  linguagem  oral,  os  surdos  não  podem  ser  considerados  sujeitos  à 

margem da sociedade. Para Santana e Bergamo (2005) o uso ou não da língua de 
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sinais seria aquilo que definiria basicamente a identidade do sujeito.  Identidade que 

só é adquirida em contato com outro surdo. Para os autores o contato com outro surdo 

que também use a língua de sinais  possibilita  novas possibilidades interativas,  de 

compreensão, de diálogo, de aprendizagem, que não são possíveis apenas por meio 

da linguagem oral.   

Assim,  compreende-se  que  a  comunidade  surda  refere-se  a  um  grupo  de 

sujeitos que se comunicam por formas próprias de linguagem, criadas de acordo com 

sua necessidade de comunica-se. Por isso, não se deve rotular que por ser surdo não 

se comunica,  pois  muitos que chegam à escola se deparam com esse quadro de 

discriminação, por ter uma linguagem “diferente” dos demais, o que sustenta uma ideia 

de contradição ao que já se tem defendido nos aportes legais e políticas públicas. 

Com essas prerrogativas, a Escola precisa se adaptar a essas especificidades 

e tentar em seu currículo, suprir as necessidades dos alunos, independente de suas 

peculiaridades e limitações. Para fortalecer esse direito o Decreto nº 5626/05 defende 

no seu Art 20 que “a pessoa surda é 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  ”,  ou  seja,  

potencializa a necessidade de uma educação bilíngue no espaço escolar. 

Além  disso,  no  Art.  30  esguarda  que  a  LIBRAS  deve  ser  inserida  como 

disciplina  curricular  obrigatória  nos  cursos de formação  de professores,  em nível 

médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas  

e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

Com  esses  avanços  a  identidade  surda  se  constrói  e  os  desafios  e 

possibilidades de efetivação de direitos tornam-se mais visíveis, principalmente, no 

que se refere à autonomia e acessibilidade. 

4 A IMPORTÂNCIA DO AEE PARA INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NO ESPAÇO 

ESCOLAR

A aprendizagem e inclusão das crianças surdas no contexto escolar é assunto 

recorrente nas discussões atuais, sendo caracterizado pelos discursos da aceitação 

do  “diferente”,  das  limitações  e  fortalecidas,  no  âmbito  da  prática,  pelo 

desenvolvimento de estratégias metodologias que sejam favoráveis  a aquisição de 

novos conhecimentos. Nesse sentido, no ambiente escolar, através do contato com 
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novas práticas, linguagens e conhecimentos, a criança pode a partir da socialização 

ampliar sua aprendizagem. Sobre isso, Rodrigues (2006) defende:

A construção  progressiva  desses  procedimentos  contribui  para  o 
desenvolvimento  pessoal,  potencializa  a  atuação  pedagógica  e 
favorece um exercício profissional mais autônomo, o que representa 
uma grande conquista para os futuros professores, e também para os 
alunos (RODRIGUES, 2006, p. 170).

Desse  modo,  a  aquisição  de  conhecimentos  pela  pessoa  surda  precisa 

priorizar  a  estimulação  linguística  por  parte  das  pessoas  ouvintes  para  com  as 

crianças  surdas  durante  o  todo  o  seu  processo  de  aprendizagem  e  socialização. 

Segundo Goldfeld (2002, p.160), “A aprendizagem, no sentido amplo do termo, está 

presente durante todos os momentos de vida. A criança está em constante processo 

de  aprendizagem  e  a  linguagem  exerce  um  papel  fundamental  nesse  processo”. 

Nesse sentido, é importante permitir o uso de uma comunicação acessível, inerente a 

sua identidade surda que favoreça a imersão nos espaços de aprendizagem. O que 

confirma  a  importância  da  língua  brasileira  de  sinais  no  processo  ensino  e 

aprendizagem da criança surda, atrelada a estratégias e adaptações curriculares que 

fortaleçam avanços. 

A  aprendizagem  da  criança  surda  deve  está  delimitada  em  condições 

necessárias, haja vista o ensino está permeado por desafios que projetam mudanças 

na prática pedagógica.

Partindo do pressuposto que a comunicação e troca de ideias é primordial 

para processo de aprendizagem do sujeito. O aluno surdo necessita ser entendido de 

acordo com sua identidade e limitações requerendo hospitalidade dos que os cercam. 

Sobre isso, destacamos a importância do AEE na escola regular, como um direito do 

aluno com necessidades educacionais especiais, no caso, decorrente da surdez. De 

acordo com o Decreto nº 6571, de 17 de setembro de 2008, fica compreensível que; 

Art.  1º  A União  prestará  apoio  técnico  e  financeiro  aos  sistemas 
públicos de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
na  forma  deste  Decreto,  com a  finalidade  de  ampliar  a  oferta  do 
atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, 
transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou 
superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular.

§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto 
de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar 
à formação dos alunos no ensino regular.

§  2º  O  atendimento  educacional  especializado  deve  integrar  a 
proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família e 
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ser  realizado  em  articulação  com  as  demais  políticas  públicas. 
(BRASIL, 2008). 

O  AEE  contempla  uma  variedade  de  atividades,  envolvendo  recursos 

pedagógicos,  estratégias  acessíveis  de  transposição  de  conhecimentos,  nos  quais 

permite o aluno uma aprendizagem mais acessível. Nesse âmbito, são oferecidos de 

forma  complementar,  atividades  adaptadas,  para  que  a  pessoa  com  NEE  possa 

avançar assim como as demais. 

O interprete de Libras é fundamental nesse trabalho, permitindo comunicação 

e socialização no desenvolvimento das atividades propostas. O aluno surdo necessita 

comunicar-se  e  ser  entendido  para  que  a  aprendizagem  aconteça  de  forma 

satisfatória.  Esse  processo  de  mediação  proporciona  o  desenvolvimento  cognitivo, 

psicológico e motor do aluno surdo. Sobretudo, é relevante considerar que quando o 

professor tem conhecimento da língua brasileira de sinais de forma que possa interagir 

com o aluno, a aprendizagem pode acontece de forma mais direta entre professor e 

aluno. 

5 NOTAS CONCLUSIVAS 

Fatos  e  características  históricas,  sociais  e  culturais  são  prerrogativas  que 

delimitam  desafios  e  possibilidades  de  uma  comunidade  ou  povo.  Com  isso, 

ressaltamos  a  importância  das  diferenças  a  aceitação  do  outro  em  suas 

especificidades para uma educação inclusiva. 

No que se refere ao direito da pessoa surda, muitas conquistas já se percebeu 

ao longo da história. O direito à educação e à cidadania são conquistas que colocam a 

pessoa  surda  como integrante  da  sociedade  e  sujeito  que  a  cada  dia  ganha  seu 

espaço. No entanto, muitas ainda são as necessidades e dificuldades encontradas na 

socialização  e  aprendizagem  do  aluno  surdo.  O  que  desperta,  nos  educadores, 

algumas inquietações, para com os recursos e possibilidades de aprendizagem que 

permitam um ensino inclusivo. 

Nesse viés, novas possibilidades, amparada a políticas públicas se fortalecem 

como caminho pra a inclusão escolar. Sobre isso, o AEE torna-se fundamental como 

espaço  que  permite  adaptação  curricular  e  pedagógica  no  processo  inclusivo  no 

espaço escolar,  eliminando barreiras e permitindo acessibilidade de conhecimentos 

entre os alunos com esse tipo de deficiência. Para essas práticas o conhecimento do 

processo  sobre  a  língua  brasileira  de  sinais  e  o  apoio  do  interprete  torna-se 
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fundamental para avanços no processo ensino-aprendizagem. Assim, como o apoio da 

equipe multidisciplinar da escola. 

Destarte,  a pesquisa evidencia que o direito à educação e à cidadania são 

conquistas que colocaram a pessoa surda como agente de transformação e sujeito 

que  a  cada  dia  ganha  seu  espaço  nas  práticas  sociais.  No  entanto,  ainda  há 

necessidades e dificuldades encontradas na socialização e aprendizagem do aluno 

surdo  que  podem  ser  superadas  pelo  esforço  e  olhar  sensível  as  necessidades 

formativas desse aluno e realização de práticas inclusivas por meio do AEE e outras 

práticas no âmbito escolar. 
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RESUMO

Abordaremos nessa pesquisa o processo de alfabetização e letramento com ênfase na 
criança  com autismo. Assim,  temos  como objetivo  conhecer  e  refletir  sobre  como 
ocorre  a  aquisição  de  conhecimentos  no  processo  educacional  do  autista, 
principalmente no que se refere a alfabetização e letramento. Para tanto, discutiremos 
sobre o processo inclusivo, o papel da escola e dos professores. A pesquisa em tela é 
um recorte da monografia, em andamento, elaborado pela autora deste trabalho, para 
obtenção de diploma no curso de Pedagogia, sob orientação da professora Antônia 
Maíra  Emelly  Cabral  da  Silva  Vieira,  também,  coautora  dessa  investigação.  Se 
caracteriza como exploratória, com caráter bibliográfico, por permitir um levantamento 
de documentos legais que fornecem diretrizes para o desenvolvimento da educação 
especial, artigos e livros de autores que discorrem sobre a temática. Então, subsidiar-
se-á  nas  Diretrizes  Nacionais  para  Educação  Especial  na  Educação  Básica 
(RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001) e em alguns autores 
que  trazem  contribuições  pertinentes  para  a  pesquisa:  Belizário  Filho;  Lowenthal 
(2013), Cunha (2015;  2016), Ferreiro (2015),  Mantoan (2006),  Riesgo (2013),  Silva 
(2012). Torna-se evidente que a alfabetização e letramento da criança com autismo é 
possível,  contudo  ainda  há  muito  a  ser  investigado  e  desenvolvido  no  âmbito 
educacional. Confirma-se, então, que a aprendizagem, em específico, da alfabetização 
e  letramento  da  criança  autista  é  um  processo  multifacetado  que  requer 
sistematização e adaptação curricular. 

Palavras-chave: Autismo. Alfabetização e letramento. Inclusão. 

1. INTRODUÇÃO

Muito  se  fala  da  necessidade  da  inclusão  de  crianças  com  necessidades 

especiais no âmbito escolar. No entanto, a imersão da criança com essas limitações 

1 Discente do curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

2 Professora substituta na Universidade do Estado Rio Grande do Norte-UERN, 
Mestra em Educação (UFRN).
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vão muito além de aspectos assistencialista. Muito mais que isso, se faz necessário 

um comprometimento para com o desenvolvimento cognitivo e social do aluno, assim 

como a formação e autonomia enquanto sujeito ativo que pode escrever a sua história.

Para  que  a  inclusão  seja  realmente  fortalecida,  se  torna  pertinente  a 

compreensão de que o aluno também tem o direito de aprender, assim como, seu 

colega  que  senta  ao  lado,  em  sala  de  aula  e  todos  os  seus  pares.  Diante  das 

especificidades  que  envolvem  o  universo  da  criança  com  alguma  limitação,  nos 

deparamos  com  a  realidade  da  criança  autista.  O  autismo  está  em  pauta  na 

comunidade escolar e nas pesquisas, mas, muitas vezes, ainda não se trabalha de 

forma  consistente  e  sólida  que  permita  a  aprendizagem  da  criança  com  essa 

especificidade.

O autismo se caracteriza como “[...] um conjunto de sintomas, com alterações 

em  três  áreas  específicas:  a  socialização,  a  linguagem/comunicação  e  o 

comportamento. Os componentes desse trio andam sempre "de mãos dadas" e estão 

intimamente relacionados”  (SILVA  et  al,  2012,  p.60).  Dessa forma,  a compreensão 

desses aspectos se faz necessário para poder entrar no universo singular da criança 

autista,  se  tornando  primordial  o  conhecimento  e  o  trabalho  pedagógico  para  a 

obtenção de resultados positivos e significativos em seu processo de aprendizagem. 

É  com  essa  perspectiva  que  a  pesquisa  busca  esclarecer  aspectos  que 

envolvam  a  construção  da  aprendizagem  e  conhecimento  de  mundo  da  criança 

autista, enfatizando as especificidades do autista como ponto de partida para que haja 

a imersão do aluno em seu processo de alfabetização e letramento. 

Assim, temos como objetivos, para esse artigo, conhecer e refletir sobre como 

ocorre  a  aquisição  de  conhecimentos  no  processo  educacional  do  autista, 

principalmente no que se refere a alfabetização e letramento. Para tanto, discutiremos 

sobre o processo inclusivo, o papel da escola e dos professores. 

É oportuno destacar que a pesquisa em tela é um recorte da monografia, em 

andamento, elaborado pela autora deste trabalho, para obtenção de diploma no curso 

de Pedagogia,  sob orientação da professora Antonia Maíra Emelly Cabral da Silva 

Vieira, também, coautora dessa investigação. 

A pesquisa  se  caracteriza  como exploratória,  com caráter  bibliográfico,  por 

permitir  um  levantamento  de  documentos  legais  que  fornecem  diretrizes  para  o 

desenvolvimento  da  educação  especial,  artigos  e  livros  de  autores  que  discorrem 

sobre  a  temática.  Então,  subsidiar-se-á  nas  Diretrizes  Nacionais  para  Educação 
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Especial na Educação Básica (RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO 

DE 2001) e em alguns autores que trazem contribuições pertinentes para a pesquisa: 

Belizário  Filho;  Lowenthal  (2013),  Cunha  (2015;  2016),  Ferreiro  (2015),  Mantoan 

(2006), Riesgo (2013), Silva (2012).

Com  essas  premissas,  o  artigo  abordará  o  processo  de  alfabetização  e 

letramento  com  ênfase  na  aprendizagem  da  criança  com  autismo,  assim  como 

discutiremos a percepção da criança autista, enfocando seu processo multifacetado na 

construção de sua aprendizagem, trazendo aspectos pertinentes e relevantes sobre a 

inclusão dessas crianças no âmbito escolar, assim como o trabalho da autonomia e 

socialização  para  que  realmente  aconteçam avanços  significativos  nessa  trajetória 

inclusiva. 

2. AUTISMO, APRENDIZAGEM E A INCLUSÃO ESCOLAR 

Antes  de  adentrarmos  na  aprendizagem  da  criança  com  autismo,  se  faz 

necessário compreender o que é o autismo, bem como, o porquê desse transtorno 

necessitar  de  um  olhar  minucioso  e  pedagógico  para,  assim,  facilitar  o 

desenvolvimento  do  autista,  permitindo  um desenvolvimento  integral  e  satisfatório. 

Nesse envolto, ressaltamos a concepção de autismo descrita por Silva et al (2012), em 

que se faz presente, no autista, a tríade: socialização, comunicação e comportamento, 

que basea-se na realidade dessa criança. O que implica refletir  sobre o verdadeiro 

papel da comunidade escolar com relação ao compromisso com o desenvolvimento da 

criança autista.

A escola da atualidade compreende que existe o Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA), isso pode ser evidenciado com a repercussão existente na mídia, no 

âmbito escolar, e nas politicas educacionais. Contudo, também ainda percebemos que 

não  há  uma  compreensão  sólida  do  que  realmente  seja  esse  transtorno,  como 

realmente desenvolver atividades que instigue a criança com TEA ou o que pode ser 

feito para que a criança tenha um desenvolvimento significativo no âmbito social. 

O autismo,  por  se tratar  de um transtorno neurológico  de desenvolvimento, 

exige um conhecimento por parte dos envolvidos na educação dessas pessoas, para 

que não se faça uma inclusão e um trabalho pedagógico de qualquer jeito. Logo, é 

perceptível  uma  inconsistência  do  trabalho  pedagógico  quanto  ao  processo  de 

inclusão e aprendizagem da criança.  
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Corroborando com essas ideias nos reportamos a Mantoan (2006, p.19) que 

ressalta  que  “[...]  a  inclusão  implica  uma  mudança  de  perspectivas  educacionais, 

porque não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de 

aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa 

geral”. Nesse sentido, precisa-se pensar em novas formas de ensinar e aprender para 

diversidade, pensando nas diferenças e limitações dos alunos, com o principal objetivo 

de  permitir  uma  educação  de  qualidade  para  todos.  Os  currículos  e  as  práticas 

educativas  precisam  ser  adaptados  às  necessidades  dos  alunos,  pelos  quais,  as 

atividades  sejam  adaptadas  e  coerentes  a  cada  situação,  superando  a  ideia  de 

integração e permitindo uma inclusão, de fato. A resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de 

setembro de 2001 nos assegura no art. 15 que,

A  organização  e  a  operacionalização  dos  currículos  escolares  são  de 
competência e responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, devendo 
constar  de  seus  projetos  pedagógicos  as  disposições  necessárias  para  o 
atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos, respeitadas, 
além das diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades 
da  Educação  Básica,  as  normas  dos  respectivos  sistemas  de  ensino 
(BRASIL, 2001, p. 76).

De acordo com Cunha (2016) a proposição curricular poderá envolver alguns 

preceitos da aprendizagem. Estes, segundo o autor, poderão ser ensinados ao aluno 

com autismo e também aos demais alunos.

A descoberta de que as pessoas ao redor são importantes; A valorização da 
amizade; Afetividade e amor; Que o convívio com todos da escola ajuda-os 
na  construção  do  conhecimento;  Que  aprender  as  rotinas  diárias  poderá 
contribuir para a independência e a autonomia; Que compartilhar sentimentos 
e interesses é uma forma de comunicação e que faz parte dos processos 
inclusivos (CUNHA, 2016, p. 120). 

O primeiro passo para a inclusão do autista na escola não é apenas colocá-lo 

em sala de aula, é ser e fazer, bem mais, que o programável. É buscar, conhecer e 

estar disposto a refazer, a refletir e a assumir um papel inovador dentro do universo 

autista. Permitir entrar no mundo singular do autismo para que assim possa ser e fazer 

com que a inclusão, a relação e a união da comunidade escolar com a realidade da 

criança  seja  unificada  e,  assim,  dar  início  ao  segundo  passo,  o  de  participar 

ativamente  em  seu  processo  de  construção  de  sua  formação  na  escola  e  na 

sociedade.  Logo,  a adaptação do currículo com as necessidades supracitadas são 

essenciais. 

Perceber  que cada criança tem sua singularidade é fundamental  para que, 

assim, possa se compreender que a criança autista também tem potencialidades. A 

criança com TEA costuma se direcionar  a algo de forma especifica que consegue 

atrair a atenção e o interesse. 
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[...] Cada criança com autismo deve ser ensinada de um modo diferente. É 
importante identificar qual é o foco de interesse de cada criança em particular, 
pois  ele  pode ser  o  único canal  entre  o educador  e  o  educando,  em se 
tratando de autismos (RIESGO, 2013, p.58).

O trabalho direcionado à criança autista é árduo e diariamente  o professor 

precisa estar atento para o que pode acontecer. Considerando as suas limitações, é 

válido salientar a importância de desenvolver atividades que estimulem a autonomia e 

a socialização antes de se aprofundar no estudo de conceitos escolares e o aspecto 

do letramento da criança, que pode permitir o desenvolvimento da linguagem. Com 

isso,  “Usar métodos alternativos e criativos na comunicação traz acolhimento e faz 

com que a criança se sinta compreendida. [...] Favorece uma relação mais tranquila e 

próxima entre professor e aluno” (SILVA et al, 2012, p. 83). 

Percebemos, então, que a necessidade de inclusão é bem mais que o ingresso 

da criança no âmbito escolar. É prepará-lo para a vida além dos muros da escola, é 

reconhecer  que  a  inclusão,  realmente  posta  em prática,  contribui  no  processo  de 

desenvolvimento  do  aluno  autista  para  que,  de  alguma  forma,  essa  criança  não 

consiga se sentir bem apenas na escola, com os colegas que ver todos os dias, mas 

consiga lidar, mesmo que de forma tímida com outras pessoas, em outros ambientes. 

Assim, desenvolvendo sua autonomia e socialização. Como Mantoan (2006) defende, 

esse  trabalho  inclusivo  acontece  quando  a escola  atende  às  diferenças  sem 

discriminar ou trabalhar à parte com alguns alunos. Complementa, que a inclusão é 

uma provocação cujo a intenção é melhorar a qualidade da educação, atingindo todos 

os alunos da escola. 

Umas das características do autismo é o apego à rotina, o ensinar se torna 

mais eficiente quando é compreendida essa realidade. A aprendizagem se efetiva de 

forma mais prazerosa para a criança quando ela se sente bem com o ambiente e 

quando  está  acostumada  aquilo  que  está  ao  seu  redor.  Silva  et  al (2012)  vem 

contribuir para esse entendimento quando expõe uma dica de que como trabalhar a 

rotina em sala de aula ou até mesmo no ambiente familiar da criança. 

No ambiente escolar (e no lar) pode ser montado um painel de rotina, no qual 
estarão  as atividades que a criança realizará ao longo do seu dia,  como 
comer, brincar e ir ao banheiro. Esse material pode ser confeccionado através 
de imagens, palavras ou materiais concretos, a fim de organizar o espaço 
físico a ser trabalhado. Com isso, a criança conseguirá visualizar sua rotina, 
estruturar melhor o seu dia, o que facilita o aprendizado e proporciona mais 
autonomia (SILVA et al, 2012, p.84).

Não podemos esquecer que toda criança é capaz de aprender. A aprendizagem 

é construída com esforço e determinação, não se pode desistir  do aluno por mais 

difícil que pareça ser. A inclusão é isso, não desanimar com as deficiências dos alunos 
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e ter  a personalidade de fazer a diferença.  É difícil,  não podemos negar  que,  por 

exemplo, alfabetizar um aluno é complexo, trazer a criança com autismo para seu 

processo  de  aprendizagem  se  torna  um  desafio,  mas  são  desafios  que  fazem  o 

educador, a educação e a inclusão. 

O professor é capaz de ensinar, assim como o aluno é capaz de aprender, é 

com  essa  concepção  que  o  educador  deve  buscar  a  aprendizagem  do  aluno, 

reconhecendo que são nas tentativas que pode alcançar o sucesso, a persistência 

alcançará resultados além do esperado. “A educação tem hoje, portanto um grande 

desafio:  garantir  o  acesso  aos  conteúdos  básicos  que  a  escolarização  deve 

proporcionar  a  todos  os  indivíduos  –  inclusive  aqueles  com  necessidades 

educacionais  especiais  [...]”  (BRASIL,  2001,  p.21).  O  acesso  à  escolarização,  o 

acompanhamento de conteúdos básicos que se fazem presente no projeto político da 

escola, mas também, o desafio de propor ao Projeto Político Pedagógico – PPP da 

escola um projeto voltado aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais, aqui 

destacamos o autismo. 

3. A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL: A 

CRIANÇA AUTISTA PODE SE ALFABETIZAR? 

Práticas que demandam leitura e escrita são frequentes na nossa sociedade, 

especificamente,  considerada  como  grafrocêntrica.  Enquanto  agentes  sociais, 

estamos envolvidos em ações que demandam conhecimentos inerentes ao domínio da 

língua materna, o envolvimento com a escrita e leitura de palavras, sua compreensão 

nas práticas sociais e o processo de letramento através do envolvimento com suportes 

textuais no cotidiano.

Nesse sentido, as crianças como sujeitos históricos e sociais, imersos em um 

mundo onde há a presença de sistemas simbólicos socialmente elaborados, procura 

compreender a natureza destas marcas de aprendizagem (FERREIRO, 2011). Para 

muitas  crianças  autistas,  mesmo  com  suas  limitações,  isso  não  é  diferente,  elas 

precisam ser  consideradas como sujeitos sociais  que produz seu conhecimento.  A 

representação gráfica pode exprimir curiosidade e despertar atenção.  Mais que isso, o 

domínio  da  linguagem  é  essencial  para  o  desenvolvimento  do  processo  de 

socialização. Nesse viés, é fundamental que a criança se desenvolva, no seu tempo, 

mesmo sabendo que “os indivíduos com TEA apresentam alterações na estrutura e no 
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funcionamento  do  cérebro,  bem  como  déficit  significativo  em  habilidades 

sociocognitivas [...]” (BELIZÁRIO FILHO e LOWENTHAL, 2013, p. 132). 

Com isso, reconhecemos que a alfabetização do aluno autista é um desafio, 

mas,  possível  diante da limitação de cada sujeito,  ampliando as possibilidades de 

aprendizagem. Com isso, é oportuno destacar que a criança com autismo, de acordo 

com o seu nível de habilidades cognitivas e motoras, frente ao desenvolvimento da 

leitura e escrita pode desenvolver aptidões necessárias às práticas de letramento. 

A alfabetização do autista precisa ser vista como algo concreto, considerando a 

complexidade para se estabelecer um envolvimento durante as atividades ou com o 

ambiente em que se encontra. Fazendo referencia a Emilia Ferreiro, considerando sua 

contribuição e  a  forte  influencia  que  ela  trás  para  o  âmbito  educacional  e  para  o 

desenvolvimento  do  mundo  letrado  da  criança  e  sua  alfabetização,  indagamos:  é 

possível a criança autista se alfabetizar? 

A alfabetização não é algo pragmático, não pode se limitar a apenas conteúdos 

básicos de sala de aula, sendo eles também necessários. Mas, “O desenvolvimento da 

alfabetização ocorre, sem duvida, em um ambiente social” (FERREIRO, 2015, p. 25). 

Assim, o processo de alfabetização da criança autista não pode estagnar a métodos 

fechados,  é necessário envolver-se a meios que despertem na criança o interesse 

pelo conhecimento.

A imersão do aluno autista no mundo letrado se torna desafiante, diante de 

suas singularidades, contudo, toda e qualquer criança é capaz de aprender. Com isso, 

devemos pensar alguns pontos importantes: Qual o perfil do meu aluno? O que estou 

buscando com a criança? Para que estou realizando determinada ação? Por quê? 

Como? O que fazer para atrair  a atenção dela? Como posso realizar determinada 

atividade sem que perca o sentido real? Qual a melhor forma de realizar? Quais suas 

dificuldades  cognitivas  e  motoras?  Reconhecemos  que  não  é  um  trabalho  solto, 

dissociado dos demais conceitos, conhecimentos e práticas. Assim, também não é um 

trabalho sem coerência, se faz necessário à sistematização do que acontecerá em 

sala de aula, pensando também na criança autista. 

Utilizar meios que instiguem a criança a comunicar-se com as demais da sala, 

mesmo que a interação não seja o seu ponto forte, a criança se sentirá estimulada a 

estar presente na atividade, se ali houver algo que chame a sua atenção. Buscar a 

aprendizagem da criança autista se torna mais prazeroso para o educador  e para 
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quem está no processo educacional se ao invés de focar nas barreiras, buscar centrar 

nas potencialidades da criança, assim é possível chegar ao nível de alfabetização. 

Diante das possibilidades de se trabalhar a alfabetização da criança com TEA, 

destacamos os jogos de encaixes e as atividades representativas com imagens, aos 

quais podem ser desenvolvidos em sala de aula com todos os alunos, no entanto 

esses podem ser considerados como alternativas para se estabelecer um contato da 

criança autista com os novos conhecimentos adquiridos. Ressaltamos que não são 

recursos únicos e deve ser considerado que cada criança tem seu nível de dificuldade. 

Assim, destacamos que não são todos os recursos que obterão resultados positivos e 

satisfatórios  para  o  processo  de  alfabetização,  contudo  “o  bom  material  leva  o 

aprendiz  a  exibir  comportamentos  e  habilidades  que  vão  variando  até  atingir 

desempenhos mais refinados” (CUNHA, 2015, p. 64). Dessa forma, todas as tentativas 

pensadas na realidade conduzirão a desempenhos significativos.

Outra possibilidade para trabalhar a alfabetização da criança autista pode ser a 

música, além de tranquilizar a criança, ela pode ter forte influência na construção de 

diferentes estratégias para atrair a sua atenção.  A alfabetização do aluno com autismo 

requer mais do que simples estratégias, estimular a socialização da criança com os 

demais  da  escola  e  estimular  a  sua  autonomia  se  tornam primordiais  para  que  a 

alfabetização se fortaleça com coerência e consistência. Logo, a música pode ter essa 

importância  no  processo  ensino  aprendizagem.  E  mesmo que  a  criança  resista  a 

determinadas atividades é de fundamental importância à insistência do professor para 

que as tentativas não se percam ao longo da caminhada. No entanto, entender seus 

limites é fundamental. 

As Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica (2001) 

enfatiza a necessidade pela busca estratégicas de meios que possam assegurar ao 

aluno  o  acesso  ao  conhecimento.  Baseado  nas  singularidades  em  caso 

comprometedores no desenvolvimento do aluno as diretrizes apresentam a formulação 

de um currículo funcional para que possa atender à todos.

Tanto o currículo como a avaliação devem ser funcionais, buscando meios 
uteis e práticos para favorecer: o desenvolvimento das competências sociais; 
o acesso ao conhecimento, à cultura e às formas de trabalho valorizadas pela 
comunidade; e a inclusão do aluno na sociedade  (BRASIL, 2001, p. 58).

Segundo  Cunha  (2015,  p.  59)  “um  currículo  funcional  para  a  vida  prática 

compreende tarefas que podem ser executadas em perfeita sintonia entre a escola e a 

família, alcançando etapas previamente estabelecidas”. Assim não basta o esforço da 

escola se não houver uma interação e um retorno por parte da família. 
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A alfabetização da criança com autismo precisa ser estimulada e trabalhada na 

escola mesmo com todas as dificuldades, mas só podem ser concretizadas se houver 

diálogo  entre  a  escola  e  a  família,  pois  a  criança  com autismo  necessita  de  um 

acompanhamento  especializado  e  essa  exigência  se  faz  necessária  para  com  o 

acompanhamento familiar, logo, evidenciamos que a aprendizagem da criança se volta 

também a uma tríade, família, escola e atendimento educacional especializado. 

Destarte,  percebemos  que  a  alfabetização  da  criança  autista  é  uma 

necessidade  e  pode  ser  desenvolvida  com ajuda  da  escola,  com uma adaptação 

curricular, formação docente e realização de adaptações nos materiais.  Além disso, 

fica evidente que a participação da família, principalmente, no processo de ensino e 

aprendizagem  precisa  ser  uma  constate  para  avanços  dos  alunos.  Auxiliar  as 

atividades e ter compromisso na efetivação do atendimento educacional especializado 

e trabalho com outros profissionais, é fundamental.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Torna-se evidente que a alfabetização e letramento da criança com autismo é 

possível.  Contudo,  ainda  há  muito  a  ser  investigado  e  desenvolvido  no  âmbito 

educacional. Não há metodologias únicas para se estabelecer um retorno significativo 

na aprendizagem da criança, mas há a iniciativa e quando se permite conhecer de 

forma mais aprofundada esse transtorno de desenvolvimento, se torna mais eficaz o 

trabalho do professor na obtenção de resultados no âmbito social, cognitivo e afetivo. 

Confirma-se,  então,  que a aprendizagem, em específico,  da alfabetização e 

letramento da criança autista é um processo multifacetado que requer sistematização 

e  adaptação curricular.  Os aspectos  que envolvem a construção do conhecimento 

estão para além do espaço escolar, estendendo-se à família com a ajuda de outros 

profissionais  que  orientam  e  colaboram  junto  à  escola  para  que  a  aprendizagem 

aconteça. 

A imersão da criança no mundo letrado precisa acontecer, desde cedo, com o 

contato com as práticas sociais e, consequente, envolvimento com a língua materna. 

Com isso, os profissionais da educação precisam ter conhecimento teórico e prático 

sobre as necessidades formativas e limitações do aluno autista para que os objetivos 

sejam atingidos. 
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Resumo

A presente pesquisa teve como meta o estudo dos pressupostos teórico-metodológicos 

que  orientam  os  processos  de  formação  inicial  do  professor  de  Ciências  e  Biologia, 

formado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN. A matriz curricular 

do curso de licenciatura em Ciências Biológicas nos serviu de subsidio para esta análise 

documental e tivemos como objetivo desenvolver  reflexão crítica sobre a formação de 

professores  e  as  políticas  de  inclusão  de  alunos  com  necessidades  educacionais 

especiais em aulas de ciências e biologia. Foi realizada uma abordagem qualitativa com o 

objetivo de refletir a realidade presente na maioria dos cursos desta natureza e percebe-la 

num  movimento  em  que  expressa  referenciais,  princípios  epistemológicos  e 

metodológicos que vão dando a configuração da formação de futuros profissionais. Foi 

observada dificuldade, tais como: falta de interação e comunicação entre os alunos com e 

sem  deficiência  e  a  proposta  na  sua  formação;  uma  menção  de  como  trabalhar  a 

diversidade  no  projeto  pedagógico  do  curso.  O desafio  no processo  de  formação  de 

professores que venha a desvelar a complexidade existente e pensar num currículo que 

oriente e organize as práticas de formação, que constituem no pensamento e nas ações 

metodológicas  desses  futuros  profissionais.  Atualmente,  observa-se  a  grande 

preocupação dos professores já em exercício no magistério de práticas pedagógicas que 

estejam interligadas ao processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais.  Ainda é um desafio para os professores de Ciências e Biologia a discussão de 

como  atuarem  com  as  diferenças  humanas  no  contexto  da  realidade  educacional 

inclusiva. 

Palavras - chave: Projeto Pedagógico, Educação Inclusiva, Formação de Professores, 

Ciências Biológicas
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INTRODUÇÃO

As pesquisas na área de formação de professores apontam que os modelos 

de  formação  presentes  na  maior  parte  dos  cursos  de  licenciatura  possuem 

diversos problemas, produzindo reflexos no modo como os futuros docentes são 

formados e, consequentemente, trabalham em sala de aula (LONGUINI, 2004)

De  acordo  com  Alarcão  (1996),  uma  atitude  bastante  comum  entre  os 

professores  iniciantes  é  a  de  atribuir  aos  seus  cursos  de  formação  a 

responsabilidade por não possuírem conhecimentos práticos para assumir a sala 

de aula, pois eles se sentem perdidos ao sair dos cursos de licenciatura. Quando 

se deparam com uma realidade na qual não tiveram contato em sua formação 

acabam se desestimulando a continuar no magistério. Esta situação é analisada 

por diversos pesquisadores na área de Formação de Professores que possuem 

alunos portadores de necessidades educacionais especiais (NEE).

Krasilchik  (1987,  p.  48)  comenta  da  seguinte  forma  o  problema  da 

preparação ineficiente dos professores de ciências:

  

“A situação agravou-se após a expansão do ensino superior 

[...]. As queixas que antes se referiam apenas a deficiências 

na  área  metodológica  ampliaram-se  para  abranger  a 

formação dos profissionais em relação ao conhecimento das 

próprias  disciplinas,  levando  à  insegurança  em  relação  à 

classe, à baixa qualidade das aulas e a dependência estreita 

dos livros didáticos. ”

A implementação da Educação Inclusiva faz nascer alterações importantes 

na elaboração do ensino,  aprendizagem e avaliação.  Essas alterações exigem 

compromisso  político  de  todos  os  envolvidos  no  processo  educacional,  assim 

como de investimentos financeiros; profissionais mais capacitados; valorização da 

carreira  docente,  dentre  outros.  Por  esse  motivo,  deve-se  ter  um 

acompanhamento criterioso para a concretização de tal proposta. 

436



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

Segundo Bueno (1999), os cursos de graduação que possuem como foco a 

licenciatura e pedagogia, deveriam apresentar alterações qualitativas significativas 

visando  oferecer  novas  possibilidades  para  os  professores  refletirem  sobre  a 

pluralidade  no  contexto  de  sala  de  aula  para  a  construção  de  um  sistema 

educacional inclusivo.

A formação de professor pressupõe alguma fundamentação e discussão 

sobre  o  papel  que  a  escola  deva  desempenhar  na  formação  continuada  de 

professores.  Neste sentido Mantovani (2002) comenta que a escola tem como 

papel principal o de construir conhecimento, o professor nesta questão tem uma 

postura de mediador na construção deste conhecimento devendo se preocupar 

com sua atuação em sala de aula e fora dela na formação permanente.

Diaz (2009), aponta que as políticas educacionais, em geral, mostram-se 

amplamente  influenciadas  pelos  movimentos  e  reformas  na  educação,  que 

sempre  se  esbarram  nas  competências  exigidas  na  formação  docente.  Nas 

décadas de 60 e 70, essas competências representavam: 

a) um modelo de estratégias metodológicas, mediante perfil do profissional 

que se deseja formar, 

b)  um perfil  com base nos comportamentos desejáveis  aos professores, 

para garantir a eficiência do processo de ensino e aprendizagem, 

c)  propunham  desenvolvimento  do  professor  baseado  no  mercado  de 

trabalho.

Além disso, a ação em Educação Especial diante do paradigma da inclusão 

não  se  restringe  apenas  à  docência.  Esse  profissional  deve  ser  capaz  de 

gerenciar todo o processo inclusivo. A grande questão é: como proporcionar aos 

cursos de licenciatura uma formação que seja capaz de suprir todas as lacunas 

relacionadas à deficiência sem esquecer a importância de sua formação geral?

Foi objetivo desta pesquisa analisar as opiniões de acadêmicos do curso de 

Licenciaturas em Ciências Biológicas, de todos os períodos, a fim de observar 
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qual o pensamento dos mesmos em relação à inclusão educacional e à ausência 

de disciplinas desta área em sua matriz curricular.

METODOLOGIA

É um estudo  de  cunho  descritivo  e  exploratório,  realizado  por  meio  de 

análise  e  interpretação  qualitativa  e  quantitativa  de  dados  obtidos  a  partir  da 

aplicação de um questionário sobre a temática abordada.

A amostra analisada foi obtida de quatro turmas de licenciandos (80 alunos) 

do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN).

O instrumento utilizado na pesquisa para obtenção de dados sobre a EI, foi 

um questionário  composto  por  oito  questões.  Quanto  à  escolha  dos  tipos  de 

questões, utilizou-se a classificação proposta na literatura estudada (MARCONI; 

LAKATOS, 1996). Segundo essa classificação, as perguntas podem ser: abertas, 

fechadas  (dicotômicas),  fechadas  (tricotômicas)  ou  de  múltipla  escolha.  Na 

elaboração  desse  questionário,  priorizou-se  o  uso  de  perguntas  abertas  e 

fechadas dicotômicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A formação e capacitação da vida discente futuro professor é uma iniciativa 

que parte de cada um deles, pois eles assumirão uma postura de mediador e 

serão responsáveis por facilitar o conhecimento por parte de seus alunos quando 

da vida profissional.

O curso de licenciatura plena em Ciências Biológicas da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), apresenta uma carga horária de 3.750 

horas, divididas em oito períodos e apenas uma disciplina de caráter inclusivo que 

é a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), no segundo período e com carga horária 

de sessenta horas. 
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Durante a formação do futuro professor de Ciências Biológicas, este terá 

apenas um único  componente  obrigatório  que fala  de  inclusão.  Na  grade das 

optativas aparece um componente de Educação para a diversidade ofertada na 

Faculdade de Educação e que através de levantamento dos registros dos alunos,  

nenhum aluno de licenciatura de Ciências Biológicas, cursou este componente.

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE’s) no 

sistema  regular  de  ensino  é  hoje  a  diretriz  principal  das  políticas  públicas 

educacionais tanto a nível  federal,  quanto estadual  e municipal.  Entretanto,  os 

licenciados egressos das instituições de Ensino Superior estão verdadeiramente 

preparados para o atendimento adequado aos portadores de NEE’s? 

Ao ingressar  na  universidade,  os graduandos em Ciências  Biológicas já 

possuem concepções  prévias  sobre  Educação  Inclusiva  (EI),  mesmo  que  não 

fundamentadas. Isso porque, 52% dos estudantes do 2º período afirmaram saber 

o  que  é  inclusão  escolar,  mesmo  na  ausência  de  disciplinas  ou  formações 

complementares. 

Os  graduandos  que  cursam  o  8º  período  de  Biologia  (100%)  também 

afirmaram conhecer o que é EI. Contudo, as concepções sobre EI de ambos os 

períodos muitas vezes se apresentaram conflituosas e sem embasamento teórico-

prático. Tais considerações podem ser verificadas nas seguintes colocações dos 

estudantes ao responder à pergunta sobre o que é EI: “Incluir no ambiente escolar  

qualquer tipo de aluno” (E1 - 4°P);  “Adequação de alunos, com qualquer tipo de  

necessidade especial no meio escolar” (E2 - 2°P);  “É a presença de pessoas com  

deficiências  na  escola”  (E3 -  6°P);  “É  a  postura  de  aceitação de  alunos com  

necessidades especiais em uma sala de aula convencional” (E4 - 8°P); “Incluir  

alunos portadores de necessidades especiais no contexto escolar e no processo  

de ensino-aprendizagem” (E5 - 8°P).

Os  alunos  que  estão  no  8º  período  são  concluintes,  no  último  estágio 

(ensino médio) e relataram que nos três estágios anteriores, encontraram alunos 

de diversas necessidades educacionais inclusivas como: alunos cegos ou com 

baixa visão, deficientes auditivos, físicos e cognitivos. 
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Na matriz curricular do curso de ciências biológicas, os alunos têm 400 hs 

de práticas educativas (exigidas pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC), 

onde eles são orientados a produzires materiais didáticos e realizar intervenções 

em escolas ou centro educativos. Este componente curricular é onde a proposta 

de inclusão é difundida entre os graduandos, que normalmente preparam jogos, 

modelos didáticos e cartilhas inclusive em Braille, contudo eles relatam que a falta 

de mais componentes de caráter obrigatório com proposta de inclusão fez falta 

nos estágios e com certeza fará na vida profissional.

As afirmações indicam que, no 2º período, a maioria dos estudantes que 

afirmaram saber o que é EI, explicaram que inclusão é inserir, ter a presença de 

estudantes  portadores  de  NEE’s  no  ambiente  escolar.  Em  contrapartida,  os 

graduandos do 8º período afirmaram que EI trata-se da presença dos NEE’s no 

ambiente  escolar,  porém  com  sua  devida  integração  no  processo  de  ensino-

aprendizagem, o que demonstra que as discussões no decorrer do curso podem 

alterar consideravelmente a opinião dos graduandos. 

Alguns desses graduandos identificam a EI como uma postura, tal como 

preconiza Arnaiz (1996). Contudo, a EI ainda é vista de modo superficial pelos 

professores  em  formação  inicial,  visto  que  nenhum  deles  mencionou  fatores 

primordiais como: a reestruturação político-pedagógica, a adequação do currículo 

e da estrutura física, equipe docente e demais funcionários das escolas.

Vale ressaltar que os licenciandos de Biologia não se sentem capacitados 

pela universidade para ensinar conhecimentos científicos aos alunos portadores 

de NEE’s. Esses dados são confirmados pelas afirmações dos estudantes: “Não, 

pois ainda não obtive nenhum contato” (E6 - 3°P);  “Não, pois a universidade não  

nos  prepara  para  isso”  (E7  -  4°P);  “Não.  As  discussões  em  disciplinas  são  

inadequadas ou inexistentes e os estágios não abordam a inclusão escolar” (E8 -  

8°P);  “Não  muito.  Alguns  portadores  de  necessidades  especiais  precisam  de  

certos cuidados que eu não sou capacitado, por exemplo, a linguagem de sinais”  

(E9 - 8°P), que apesar de ter no 2º período não é o suficiente para conversar, que  

dirá ministrar uma aula.
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 Os mesmos graduandos ainda afirmam que as disciplinas  de EI  seriam 

relevantes em seu processo de formação (95,83% para o 2º período e 88,9% para 

o 8º período). Apenas um estudante do 2º período disse que é necessário um 

programa de EI, ao invés de apenas algumas disciplinas. 

Nesse sentido,  o  presente  trabalho  indica  que a  inclusão  de disciplinas 

(obrigatórias e/ou optativas) no currículo da licenciatura em Ciências Biológicas 

seria bem aceito  pelos graduandos e possibilitaria uma formação inicial  em EI 

efetivamente significativa. 

Cabe destacar que as disciplinas possibilitariam a formação de professores 

generalistas  e  caso  houvesse  um  programa  mais  elaborado,  a  formação  de 

especialistas. A importância de disciplinas sobre EI no currículo dos graduandos 

baseia-se no fato de que poucos licenciandos em Biologia (5% para o 2º período e 

8% para o 8º período) possuem formação complementar,  tais como cursos de 

curta duração, oficinas e/ou palestras, sobre EI.  

Essa compreensão exige a apropriação de conhecimentos sistematizados 

sobre inclusão, diversidade e, direitos, mas também a reflexão sobre valores e 

com suas convicções (MITTLER,  2003),  entendendo-se que é a  partir  de  sua 

formação inicial, envolvendo valores, crenças e conhecimentos, que o professor 

estabelece sua orientação inclusiva e define sua forma de agir,  pensar e atuar 

junto à perspectiva inclusiva (SALGADO, 2003).

Assim, torna-se central proporcionar na base, ou seja, durante a formação 

inicial, experiências, reflexões e orientações inclusivas. Ao processo de formação 

continuada,  cabe  dar  continuidade  a  esse  processo  ou  se  necessário, 

proporcionar as primeiras reflexões e orientações inclusivas.

O departamento de Ciências Biológicas da UERN, está revisitando o projeto 

pedagógico do curso, atualizando e qualificando para ficar mais inclusivo para a 

formação  dos  seus  egressos.  Além da  atualização  do  projeto  pedagógico,  foi 

criado um núcleo de extensão (NExBio),  que irá oferta inúmeras atividades de 

extensão e cursos de curta duração com ênfase na promoção da EI, como o curso 

de Braille. Porém, o Núcleo conta com um espaço limitado e poucos recursos, o 
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que  dificulta  a  disponibilização  de  vagas  que  atendam  grande  parte  dos 

graduandos.

CONCLUSÃO

O presente  estudo permitiu  verificar  que há uma carência,  no  curso  de 

licenciatura em Ciências Biológicas em relação ao conhecimento sobre a EI de 

alunos.  Portanto,  é  de  grande relevância  a  discussão acerca da EI  durante  a 

formação inicial, a fim de que os graduandos possam ser capacitados para lidar,  

num futuro não muito distante, com estudantes portadores de NEE’s, auxiliando-os 

para  que  sejam  tão  ativos  na  matriz  curricular,  nas  políticas  e  práticas 

educacionais quanto qualquer outro estudante de licenciatura.

Levando-se em consideração tudo que foi  apresentado nessa pesquisa, 

podemos observar que a inclusão de alunos com deficiência no ensino regular é 

uma  realidade  muito  frequente  nas  escolas  atuais,  apesar  das  instituições  de 

ensino ainda não se encontrarem capacitadas para receber esses alunos, como é 

o caso da acessibilidade juntamente com materiais didáticos e preparação dos 

professores.

A  proposta  inclusiva  nas  salas  regulares  ainda  divide  as  opiniões  de 

professores  e  de  futuros  professores,  demonstrando  que  o  não  preparo  para 

inclusão escolar se repercute em dificuldade para ensinar Ciências e Biologia aos 

alunos em processo de inclusão.
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O PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ESCOLA: 
Caminhos para a inclusão da pessoa com deficiência

Shirleyanne Santos Aquino1; Orientador: Ana Lúcia Oliveira Aguiar2

(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, shirleyanneaquino@hotmail.com)
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RESUMO: O direito a atendimento educacional especializado 
(AEE) é um direito conquistado e garantido através do Decreto 
nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, gratuito aos estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação,  e oferecido de forma transversal a 
todos os níveis,  etapas e modalidades,  preferencialmente na 
rede regular de ensino. Os objetivos para essa produção são 
descrever  os  avanços  e  percursos  da  educação  inclusiva; 
explicar o avanço na assistência profissional às pessoas com 
deficiência  na  educação;  elencar  ações  desenvolvidas  pelo 
AEE que auxiliam a inclusão das pessoas com deficiência na 
escola. Essa pesquisa justifica-se por trazer discussões acerca 
das  ações  dos  profissionais  que  atuam  no  Atendimento 
Educacional  Especializado e,  quão essencial  é  este trabalho 
para a efetivação da inclusão e o resgate de valores sociais 
necessários  à  convivência  com  as  diferenças  na  escola. 
Metodologicamente  o  trabalho  baseou-se  na  pesquisa 
qualitativa com base em referenciais bibliográficas centrada em 
autores como: Fonseca (2002), Nóvoa (1995), Silva (1987) e 
Lage (2003). Foi possível considerar, que o principal requisito 
para  que  a  inclusão  aconteça  é  o  respeito  às  diferenças, 
enxergando  e  utilizando  o  melhor  de  cada sujeito.  A escola 
dessa sociedade contemporânea,  precisa ser uma instituição 
realmente inclusiva, que favoreça condições necessárias para 
que  todos  os  alunos  possam  desenvolver  aprendizados 
realmente satisfatórios.

PALAVRAS-CHAVE: Atendimento Educacional Especializado. 
Escola. Inclusão. 
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I INTRODUÇÃO 

Se desejarmos uma sociedade democrática, devemos criar uma nova ordem social, 

na qual todos sejam incluídos no universo dos direitos e deveres. Para isso, é preciso saber 

como  vivem  as  pessoas  com  deficiência,  conhecer  suas  expectativas,  necessidades  e 

alternativas.  Diante  de  tantas  mudanças  que  vemos  hoje  eclodir  com  a  evolução  da 

sociedade, surge um novo perfil, o da inclusão, consequência de uma visão social, de um 

olhar mais democrático, onde pretendemos respeitar direitos e deveres. As limitações das 

pessoas  não  diminuem  seus  direitos:  são  cidadãos  e  fazem parte  da  sociedade  como 

qualquer outro. 

É preciso que a sociedade se prepare para lidar com a diversidade humana em que 

todas as pessoas devem ser respeitadas, não importa o sexo, a idade, as origens étnicas, a 

opção sexual ou deficiências. Sendo a escola, o principal ambiente em que essa diversidade 

é  evidenciada,  é  preciso  que  essa  instituição  favoreça  abertura  a  todos  e  incentive  a 

participação de cada um com suas diferentes experiências, reconhecendo o potencial  de 

todo cidadão. A escola inclusiva tem como objetivo principal oferecer oportunidades iguais 

para que cada aluno seja autônomo e usufrua das mesmas oportunidades que os demais e 

consiga se desenvolver dentro de suas possibilidades. Por trás desse trabalho escolar junto 

às deficiências, há o profissional do Atendimento Educacional Especializado, este que é o 

cerne dos nossos estudos. 

O Atendimento Educacional Especializado é um serviço desenvolvido na rede regular 

de ensino, dentre as suas contribuições há a organização de recursos pedagógicos e de 

acessibilidade  que  eliminam  barreiras  para  ocorrer  a  plena  participação  dos  alunos, 

considerando  as suas necessidades específicas.  O AEE complementa ou suplementa a 

formação do aluno tendo em vista estimular a autonomia e independência do aluno nas 

situações sociais. Dessa forma, é possível democratizar o ambiente escolar, reconhecendo 

todos os seres humanos como livres e iguais e com direito a exercer sua cidadania com 

iguais oportunidades.

Nossos  objetivos  para  com  esse  trabalho  estão  em:  descrever  os  avanços  e 

percursos da educação inclusiva; explicar o avanço na assistência profissional às pessoas 

com deficiência na educação; elencar ações desenvolvidas pela equipe de AEE que auxilia 

a inclusão das pessoas com deficiência na escola.

Os  alunos  com Necessidades  Educacionais  Especiais  são  pessoas  que  por  sua 

condição física, motora ou psicológica, necessitam de atendimento e recursos diferenciados 

em virtude de suas limitações individuais. A escola ocupa um papel social de fundamental 

importância para a formação e constituição do indivíduo, além de favorecer a evolução da 

humanidade  e  da  sociedade.  São  as  experiências  vivenciadas  na  escola  que  trazem 
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aprendizados  relacionais,  culturais,  cognitivos,  sociais,  afetivos  e  históricos.  Por  isso,  a 

escola  como  instituição  que  representa  os  interesses  da  sociedade,  possui  em  sua 

organização objetivos e metas, onde emprega e reelabora os conhecimentos socialmente 

produzidos na história, e para tanto, deve estar preparada para receber essas diferenças 

que  são  tão  presentes  na  escola  quanto  na  sociedade  e  o  profissional  de  AEE é  um 

auxiliador nesse processo. 

Estruturamos  o  artigo  com  a  base  metodológica  de  uma  pesquisa  qualitativa 

utilizando com fonte de coleta de dados a pesquisa bibliográfica. A pesquisa é bibliográfica é 

feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios 

escritos e eletrônicos, como livros e artigos científicos, nos permitindo conhecer sobre o que 

já  foi  estudado  a  respeito  do  tema  exposto.  A  construção  teórica  aqui  desenvolvida  é 

referenciada  em  Autores  como  Nóvoa  (1995)  abordando  a  formação  docente  e  seus 

variados  aspectos;  Silva  (1987)  abordando  a  historicidade  da  pessoa  com  deficiência 

durante os principais períodos históricos; Fonseca (2002) traz as bases metodológicas da 

pesquisa; e Lage (2003) completa as abordagens sobre a educação inclusiva e o respeito às 

diferenças. 

Na  pesquisa  bibliográfica,  procuramos  referências  teóricas  publicadas,  com  o 

objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do 

qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). Para alcançar os objetivos propostos, 

a  discussão  dessa  problemática  vem  organizada  em  dois  tópicos:  I  –  A  pessoa  com 

deficiência ao longo da história; e II – O atendimento educacional especializado na escola 

inclusiva. 

II DESENVOLVIMENTO

A pessoa com deficiência ao longo da história 

Baseamo-nos na obra de Silva  (1987),  Epopeia  ignorada,  para trazer a visão de 

pessoa com deficiência na história. Na antiguidade (História Antiga e Medieval) as pessoas 

com deficiência receberam dois tipos de tratamento: a rejeição e eliminação sumária, de um 

lado, e a proteção assistencialista e piedosa, de outro. Na Roma Antiga, tanto os nobres 

como os plebeus tinham permissão para sacrificar os filhos que nasciam com algum tipo de 

deficiência. Da mesma forma, em Esparta, os bebês e as pessoas que adquiriam alguma 

deficiência eram lançados ao mar ou em precipícios. No antigo Peloponeso, Silva (1987, 

p.85) diz que sob a liderança guerreira de Esparta, havia também outras formas de dispor 

de  crianças  malformadas  ou  doentias.  Não  ocorria  necessariamente  a  morte,  mas  a 

"exposição",  tal  exposição,  dava-se  em local  onde  a  criança  podia  ser  encontrada.  No 
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entanto, o chamado “abandono” correspondia a deixar à própria sorte para morrer. Já em 

Atenas, influenciados por Aristóteles – que definiu a premissa jurídica até hoje aceita de que 

“tratar  os  desiguais  de  maneira  igual  constitui-se  em  injustiça”  –  os  deficientes  eram 

amparados e protegidos pela sociedade.

Na Grécia Antiga conforme Silva (1987, p.61), em Esparta, cidade-estado cuja marca 

principal era o militarismo, as amputações traumáticas das mãos, braços e pernas ocorriam 

com frequência no campo de batalha. Dessa maneira identifica-se facilmente um grupo de 

pessoas que adquiriu uma deficiência e permaneceu vivo (SILVA, 1987). Por outro lado, o 

costume  espartano  de  lançar  crianças  com  deficiência  em  um  precipício  tornou-se 

amplamente conhecido por aqueles que estudaram este tema. Os três tipos de deficiências 

na  Grécia  Antiga  (período  da  antiguidade  clássica),  segundo  Silva  (1987,  p.  65),  eram 

oriundas:  das  mutilações ou deficientes  devido a ferimentos ou a  acidentes  próprios  da 

guerra e de atividades afins; eram os prisioneiros de guerra com deficiências físicas, ou os 

detentos  criminosos  civis,  cuja  mutilação  ou  deficiência  era  causada  por  uma  pena  ou 

castigo; os deficientes civis por doenças congênitas ou adquiridas, ou também por acidentes 

os mais variados.

O Cristianismo, ainda segundo Silva (1987, p.94), significou, em diferentes aspectos, 

uma mudança na forma pela qual as pessoas com deficiência eram vistas e tratadas pela 

sociedade em geral. É claro que, este não é um processo linear e homogêneo, de maneira 

que  apresentamos  algumas  tendências  gerais,  sem  ter  a  pretensão  de  definir  com  a 

exatidão histórica, cada momento. “A doutrina cristã ganha força, voltado para a caridade, 

humildade, amor ao próximo, para o perdão das ofensas, para a valorização e compreensão 

da pobreza e da simplicidade da vida”,  Silva (1987,  p.93).  Estes princípios encontraram 

respaldo na vida de uma população marginalizada e desfavorecida, dentro da qual estavam 

aqueles  que  eram  vítimas  de  doenças  crônicas,  de  defeitos  físicos  ou  de  problemas 

mentais.  Em síntese,  seguindo Silva  (1897,  p.115),  nos primeiros  séculos  da era Cristã 

houve, pelos registros históricos, mesmo com restrições, uma mudança no olhar aconteceu, 

em relação não só aos deficientes, mas também às populações humildes e mais pobres. Os 

hospitais  e centros de atendimento aos carentes e necessitados continuaram a crescer, 

impulsionados muitas vezes pelo trabalho dos bispos e das freiras nos mosteiros.

O Clero era o definidor de quais os quesitos das pessoas que iriam entrar no reino 

dos céus, e isso só seria conquistado através do poder e da riqueza. O clero passou a 

influenciar a sociedade o povo já trabalhava para gerar riquezas para a nobreza, e agora 

teria que produzir riquezas também para o clero ou então engrossar as fileiras dos exércitos 

para lutar por novos territórios. Diante das coisas que poderia ameaçar a hegemonia da 

igreja sobre a nobreza e o povo, a Igreja Católica implantou a Santa Inquisição. A Santa 
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Inquisição foi o momento histórico que pessoas eram mortas e torturadas caso ameaçassem 

o  domínio  intelectual,  político  e  territorial  da  igreja  e  as  pessoas  com deficiência  eram 

consideradas inválidas, indemoniadas e hereges. Na reforma protestante não foi diferente 

do catolicismo pois as pessoas com deficiência foram perseguidas e mortas. Eram vistas 

como escolhidas por Deus para pagar os pecados na humanidade, como formas dos pais da 

criança pagar por seus pecados. 

O período conhecido como Idade Média, Silva (1987, p.160) afirma que, entre os 

séculos V e XV há registros sobre pessoas com deficiência, eles continuaram a existir, na 

maioria  das  vezes  controlados  e  mantidos  por  senhores  feudais,  estes  locais  eram 

destinados para o atendimento de doentes e deficientes. As referências históricas enfatizam, 

porém, o predomínio de concepções místicas,  mágicas e misteriosas sobre a população 

com deficiência. Além disso, é preciso lembrar que o crescimento dos aglomerados urbanos 

ao longo desse período criou dificuldades para a manutenção de patamares aceitáveis de 

higiene e saúde. Durante muitos séculos, os habitantes das cidades medievais viveram sob 

a permanente ameaça das epidemias ou doenças mais sérias.

As  incapacidades  físicas,  os  sérios  problemas  mentais  e  as  malformações 

congênitas  eram consideradas,  quase sempre,  como sinais  da ira divina,  taxados  como 

“castigo de Deus”.  A própria Igreja Católica adota comportamentos discriminatórios e de 

perseguição, substituindo a caridade pela rejeição àqueles que fugiam de um “padrão de 

normalidade”, seja pelo aspecto físico ou por defenderem crenças alternativas, isso ocorreu 

no período da Inquisição nos séculos XI  e XII  (SILVA, 1987,  p.161).  Hanseníase,  peste 

bubônica,  difteria  e  outros  males,  muitas  vezes  incapacitantes,  disseminaram-se  pela 

Europa  Medieval.  Muitas  pessoas  que  conseguiram  sobreviver  com  sérias  sequelas, 

passaram o resto dos seus dias em situações de extrema privação e quase que na absoluta 

marginalidade.

Ao  longo  dos séculos  XVI  e  XVII,  “em diferentes  países  europeus,  foram sendo 

construídos locais de atendimento específico para pessoas com deficiência”, Silva (1987, 

p.162)  fora  os  tradicionais  abrigos  ou  asilos  para  pobres  e  velhos.  A  despeito  das 

malformações físicas ou limitações sensoriais,  essas pessoas,  de maneira  esporádica e 

ainda tímida, começaram a ser valorizadas enquanto seres humanos. Entretanto, além de 

outras práticas discriminatórias,  mantinha-se o bloqueio ao sacerdócio desses indivíduos 

pela Igreja Católica.

Passaram-se  séculos  de  história,  apesar  disso,  é  possível  visualizar  que  muitos 

vestígios  do  preconceito,  contra  as  pessoas  com  deficiência,  ainda  são  latentes  na 

sociedade. É verdade que, até nos dias de hoje, existem exemplos de discriminação e/ou 

maus-tratos,  mas  o  amadurecimento  das  civilizações  e  o  avanço  dos  temas  ligados  à 
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cidadania e aos direitos humanos provocaram, sem dúvida, um novo olhar em relação às 

pessoas com deficiência.

O Atendimento Educacional Especializado na escola inclusiva

Por volta da metade do século XX o processo de expansão da escolaridade básica 

começa no país, embora, ainda de forma bastante lenta. No que tange à rede pública de 

ensino, esta expansão acontece de maneira mais significativa, a partir das décadas de 1970 

e 1980. Podemos calcular nessa base, como ocorreu o processo de inserção das pessoas 

com deficiência no sistema escolar, algo que aconteceu significativamente após a década 

de 90. Segundo o Portal Brasil do MEC (Ministério da Educação), o número de pessoas com 

deficiência nas escolas cresceu 381% em 12 anos, registrando o aumento de 29% para 79% 

o número de pessoas com deficiência na escola de 2003 a 2014. 

Dentro de dez anos, no Brasil, aconteceram avanços importantes quanto à formação 

de  professores,  produção  de  conhecimento  e  na  legislação  referente  a  assuntos  das 

pessoas com deficiência. Um marco legislativo relevante é a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB 9394/96) de 20 de dezembro de 1996. O objetivo da LDB foi o de iniciar um 

processo  de mudanças  em todos  os  níveis  da  educação,  que foram reorganizados  em 

educação  básica  (educação  infantil,  o  ensino  fundamental,  o  ensino  médio,  e  ensino 

superior).  A  LDB  dedicou  um  capítulo  à  formação  de  professores,  assinalando  os 

fundamentos metodológicos, os tipos e as modalidades de ensino, bem como as instituições 

responsáveis pelos cursos de formação inicial dos professores. 

A inclusão genuína não significa a inserção de alunos com deficiência em classes do 

ensino regular sem apoio para professores e alunos (LAGE, 2003). Em outras palavras, o 

principal objetivo do ensino inclusivo é servir adequadamente a todos os alunos. A escola é 

uma  das  instituições  mais  importantes  de  nossa  sociedade  por  favorecer,  entre  outros 

aspectos, o crescimento intelectual, profissional e social do ser humano. É através dela que 

adquirimos mais conhecimentos para serem aplicados no dia-a-dia, no qual “os professores 

serão  os  nossos  intermediadores  desse  aprendizado,  tão  questionado  no  cotidiano”, 

(NÓVOA, 1995).  As escolas devem assumir  o papel  de atender  a todos,  sem nenhuma 

discriminação,  dar  oportunidade,  promover  a  aprendizagem  e  desenvolver  as 

potencialidades em cada educando, além de reconhecer e valorizar as diferenças em todos 

os momentos de interação, como também nos momentos do dia a dia escolar, MEIRIEU 

(2002). O autor continua e diz ser necessário considerar os limites de cada um e buscar 

possibilidades que venham favorecer o ensino-aprendizagem a todos. A escola é um dos 

agentes  responsáveis  pela  integração  da  criança  na  sociedade,  além da  família.  É  um 

componente  capaz  de  contribuir  para  o  bom  desenvolvimento  de  uma  socialização 
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adequada  da  criança  com  deficiência,  de  forma  que  capacite  o  relacionamento  e 

participação ativa com os demais colegas.

O Atendimento Educacional Especializado, de acordo com a Resolução CNE/CEB 

4/2009. Diário Oficial da União, Brasília, 5 de outubro de 2009, Seção 1, p. 17, destina-se 

aos alunos que apresentam deficiências, que por sua vez lhes dificultem ou impeçam de 

realizar  atividades  diversas,  as  quais  sejam  de  natureza  física,  intelectual,  mental  ou 

sensorial,  e,  ainda,  alunos  com  transtornos  globais  do  desenvolvimento,  os  quais 

apresentam “[...]  alterações no desenvolvimento  neuropsicomotor,  comprometimento  nas 

relações sociais,  na comunicação ou estereotipias  motoras”.  Os alunos que apresentam 

autismo clássico,  síndrome de Asperger,  síndrome de Rett,  transtorno desintegrativo  da 

infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação, se incluem na definição 

acima. O Atendimento Educacional Especializado  de acordo com a Resolução CNE/CEB 

4/2009. Diário Oficial da União, Brasília, 5 de outubro de 2009, Seção 1, p. 17, destina-se 

também,  aos  alunos  com  altas  habilidades/superdotação,  que  apresentam  grandes 

potenciais  e/ou  envolvimentos  com  as  áreas  do  conhecimento  humano,  tanto  de 

forma isolada  ou  combinada,  em  que  se  perceba  elevado  nível  de  intelectualidade, 

liderança,  psicomotora,  artes  e  criatividade.  Nesse  sentido,  a  figura  do  professor  do 

Atendimento  Educacional  Especializado  é  a  de  organizar  e  desenvolver  estratégias  de 

trabalho,  pautadas  na  identificação  das  principais  necessidades  dos  alunos,  criando  e 

sugerindo  recursos  didático-pedagógicos  que  possam  contribuir  para  que  os  alunos 

consigam desenvolver competências e habilidades satisfatoriamente, (LAGE, 2003). 

Conforme  resolução  CNE/CEB  4/2009  do  Diário  Oficial  da  União,  Brasília,  5  de 

outubro de 2009, faz parte do trabalho do professor de AEE elaborar e executar o plano de 

Atendimento  Educacional  Especializado,  organizando  cronogramas  de  atendimentos 

contemplando os tipos e o número de cada atendimento a ser realizado, bem como avaliar a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade durante o 

desenvolvimento dos atendimentos realizados na sala de recursos multifuncionais. Assim, 

também  esse  profissional  acompanha  como  acontece  o  trabalho  com  os  recursos 

pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em 

outros ambientes da escola, o que requer o estabelecimento de parcerias com as áreas 

intersetoriais  na  elaboração  de  estratégias  e  na  disponibilização  de  recursos  de 

acessibilidade.

Para uma escola inclusiva percebe-se a necessidade de estabelecimento de diálogos 

e sobretudo de parcerias entre o professor da sala de aula comum do ensino regular,  o 

cuidador e o professor do Atendimento Educacional Especializado, para assim, o aluno ter 

condições  de  ser  realmente  incluso  e  aplicar  seus  conhecimentos  nos  mais  variados 

contextos da sociedade a que pertence,  (JESUS,  2008).  Com ações colaborativas entre 
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professores da sala de aula comum, escola e professor de AEE, o planejamento pedagógico 

se constrói em um espaço de registros e discussões sobre o melhor para os seus alunos, 

sobretudo  para  as  pessoas  com  deficiência.  Jesus  (2008)  continua  e  diz  que,  dessa 

maneira, com a ajuda do professor de AEE e os demais profissionais da escola é possível 

criar condições de constatar os avanços e as principais fragilidades dos alunos, e, com isso, 

buscar as possíveis alternativas que favoreçam o crescimento intelecto-pessoal dos alunos. 

Na  dinâmica  de  trabalho  do  professor  do  AEE,  é  imprescindível  que  haja  a 

disponibilidade  de orientações aos professores e  famílias  dos alunos sobre os recursos 

pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno, o ensino, do manuseio de tecnologia 

assistiva,  visando  ampliar  habilidades  funcionais  dos  alunos,  promovendo  autonomia  e 

participação, (JESUS, 2008). Desse modo, ao estabelecer parcerias e/ou articulações com 

os professores das salas de aulas comuns do ensino regular, o professor do AEE, visa a 

disponibilização  dos  serviços,  dos  recursos  pedagógicos  e  de  acessibilidade  e  das 

estratégias  que  promovem  a  participação  dos  alunos  nas  atividades  escolares, 

proporcionando melhores condições para que estes progridam, dentro de suas limitações 

e/ou peculiaridades, da melhor maneira possível. 

Nesse contexto, ao desenvolver um trabalho, multiprofissional, integrado e rumando 

a  um  só  objetivo:  o  do  desenvolvimento  dos  alunos,  a  escola  pode  contribuir  para  a 

construção de uma sociedade mais justa e coesa.  Mesmo que vejamos na maioria  das 

nossas escolas, o individualismo e a sensação de autossuficiência ainda mais latente, isso 

só prejudica as relações no ambiente de trabalho e consequentemente, o desenvolvimento 

dos nossos alunos. Precisamos de parcerias em busca da melhor qualidade possível das 

atividades a que somos convidados a desempenhar. 

III CONCLUSÃO

A  educação  inclusiva  tem  o  intuito  de  compreender  e  aceitar  o  outro  em  sua 

singularidade, para isso, lembramos que não há receitas prontas, bulas a serem seguidas. O 

principal  requisito  para  que  a  inclusão  aconteça,  começa  em  respeitar  às  diferenças 

enxergando  e  utilizando  o  melhor  de  cada  sujeito.  A  escola  dessa  sociedade 

contemporânea,  precisa ser uma instituição realmente inclusiva,  que favoreça condições 

necessárias  para  que  todos  os  alunos  possam  desenvolver  aprendizados  realmente 

satisfatórios para as suas vivências sócio-culturais, políticas e econômicas, sem nenhuma 

acepção. A referida escola, precisa contar com profissionais realmente qualificados, aptos a 

trabalharem as diferenças como meio  de engrandecimento,  aprendizados  diversos  entre 

todos  os  atores  sociais  envolvidos  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  o  que  pode 

451



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

acontecer através da realização de atividades diversas, sejam individuais e/ou coletivas, de 

pesquisas, dentre outras.

O  foco  principal  realmente  da  instituição  escolar  precisa  ser  o  da  efetivação  de 

práticas  pedagógicas  que  objetivam  a  minimização  e/ou  solução  das  principais 

problemáticas existentes nos dias atuais, que é a igualdade de oportunidade para todos os 

estudantes,  sejam  eles  negros,  brancos,  pobres,  homem,  mulher  ou  com  outras 

necessidades  específicas.  Nessa  perspectiva,  o  profissional  da  educação,  sobretudo  o 

professor, precisa desde o  planejamento ao seu desenvolvimento em sala de aula, levar em 

consideração as principais potencialidades e fragilidades de seu alunado, para que assim, 

possa  oportunizá-los  a  superação  de  desafios,  avanços  no  desenvolvimento  de 

competências e habilidades necessárias para uma vivência crítica, ativa e participativa na 

sociedade em que vivemos atualmente, o que do contrário só contribuirá para a continuação 

histórica das desigualdades e exclusão escolar e consequentemente, social.
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deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir 

certos  conhecimentos  relativos  às  ciências  da  educação  e  à  pedagogia  e 

desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os 

alunos.

Além das ações coletivas, é importante que o docente compreenda e 

respeite  as  especificidades  do  alunado,  principalmente  dos  alunos  com 

deficiência, seja visual, física, auditiva ou múltipla. Ademais, o trabalho em sala 

de aula pode propiciar ao alunado a ideia de que a deficiência não pode ser 

vista como uma limitação, mas como um caminho para a construção. 

Assim,  a  construção  do  conhecimento  moldada  por  bases  coletivas 

torna-se um percurso de inclusão e de mudança da realidade. Para Cunha 

(2005,  p.  81),  “o  exercício  da  docência  nunca  é  estático  e  permanente;  é 

sempre processo, é mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas 

experiências,  novo  contexto,  novo  tempo,  novo  lugar,  novas  informações, 

novos sentimentos, novas interações”.

O processo de ensino-aprendizagem dos discentes implica na realização 

de uma prática metodológica que promova a emancipação, a criticidade e o 

desenvolvimento de diversas habilidades, como a cognição, a criatividade e a 

afetividade. A educação das pessoas com deficiência, em particular a surdez, 

não é e nem deve ser diferente, pois, além dessas ações, torna-se essencial a 

compreensão  aprofundada  sobre  as  especificidades  de  cada  aluno, 

respeitando suas dificuldades e propiciando a visibilidade de cada indivíduo. 

Desse modo, professor e aluno participam de maneira autônoma e ativa do 

processo  de  ensino-aprendizagem,  pois  como  ratifica  Freire  (1996,  p.  12): 

"quem  ensina  aprende  ao  ensinar  e  quem  aprende  ensina  ao  aprender”. 

Aprender e ensinar são processos que se encontram e dialogam dentro de 

espaços escolares e não-escolares.

Educação inclusiva: diálogos, respeito e cidadania

As múltiplas transformações tecnológicas, o processo de globalização e 

a diversidade cultural proporcionaram o aumento crescente das informações e 

a interação entre diversos sujeitos e culturas. Além dos já tradicionais temas 

relacionados  à  diferença  de  classes  sociais,  estes  fatores  trazem  à  tona 
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questões relativas à sexualidade, ao gênero, à religião, ao corpo, à inclusão de 

pessoas com deficiência, entre outros. 

Como  instituições  constitutivas  dessa  sociedade,  as  escolas  e  as 

universidades,  enquanto  ambientes  de  ensino-aprendizagem,  têm  sido 

convocadas  a  buscarem  o  entendimento  destas  questões  e  a  apontar 

caminhos mais democráticos de transformação social (FREIRE, 1987).

O termo inclusão implica que todas as pessoas devem ser inseridas nos 

contextos sociais e educacionais. Apesar dos avanços, muitas pessoas ainda 

são vítimas de preconceito e exclusão em diversos ambientes, principalmente 

em escolas e universidades. 

Ao incluir, é necessário que os sujeitos envolvidos estejam conscientes 

do respeito às peculiaridades, à identidade e às pluralidades culturais de cada 

indivíduo.  A luta  pela  inclusão  é  também  a  luta  pela  permanência  dessas 

pessoas nos múltiplos ambientes, como mercado de trabalho, política, escola e 

principalmente na universidade. Segundo Carvalho (2006, p.155), os ambientes 

que incluem todos e todas valorizam:

•  A individualidade  -  o  que  significa  não  perder  no  todo,  a 
satisfação das necessidades e interesses de cada um;
•  A identidade – o que significa reconhecer-se,  aceitando as 
próprias  características  distintas  das  demais  pessoas.  E,  no 
caso  de  pessoas  com deficiência,  significa  não  negá-las  ou 
mascará-las,  possibilitando  o  desenvolvimento  da 
personalidade  dos  alunos,  conferindo-lhes  autonomia  e 
autoestima positiva.
•  Os  ideais  democráticos  –  o  que  significam  a  busca  da 
equidade,  isto  é,  da  equiparação  de  oportunidades, 
oferecendo-se,  de  direito  e  de fato  o  que todos e  cada um 
necessitam para o exercício da cidadania;
•  A  remoção  de  barreiras  para  a  aprendizagem  e  para  a 
participação de todos – o que significa pensar  nas barreiras 
enfrentadas  pelos  alunos  e  naquelas  experimentadas  pelos 
educadores  e  pelas  famílias,  interferindo  no  processo  de 
construção dos conhecimentos, pelos alunos.

 

Escolas  e  universidades,  como  espaços  formais  de  educação,  ao 

desenvolverem  a  prática  efetiva  da  inclusão,  contribuem  significativamente 

para a (re)construção de sujeitos críticos. Mantoan (2006, p. 41-42) reflete que:
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[...]  Mudar  a  escola  é  enfrentar  muitas  frentes  de  trabalho, 
cujas  tarefas  fundamentais  a  meu  ver  são  as  que  seguem: 
recriar o modelo educativo escolar, tendo como eixo o ensino 
para todos; reorganizar pedagogicamente as escolas, abrindo 
espaços  para  a  cooperação,  o  diálogo,  a  solidariedade,  a 
criatividade  e  o  espírito  crítico  entre  os  professores, 
administradores, funcionários e alunos, porque são habilidades 
mínimas para o exercício da verdadeira cidadania; garantir aos 
alunos tempo e liberdade para aprender, bem como um ensino 
que  não  segregue  e  que  reprove  a  repetência.;  formar, 
aprimorar  continuamente  e  valorizar  o  professor,  para  que 
tenha condições e estímulo para ensinar  a turma toda,  sem 
exclusões e exceções.”

                 A exclusão durante muitas décadas fez-se presente no cotidiano 
das pessoas com deficiência, porém, com o avanço das leis, principalmente da 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também conhecida como Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (Lei  13.146/2015),  a  ideia  de autonomia e de respeito  aos 
sujeitos com deficiência faz-se cada vez mais constante nos meios midiáticos, 
nas universidades, escolas, espaços formais políticos e nas ruas.

Criar mecanismos para diminuir e, consequentemente, acabar com os 

preconceitos e as diferenças entre os sujeitos, não é favor de nenhum político 

ou cidadão, é além de respeito aos direitos humanos, uma compreensão do 

indivíduo em sua totalidade, com anseios, dificuldades, expectativas, desejos, 

ou seja, um sujeito em constante transformação e formação. De acordo com 

Sassaki (1997, p. 33):

O  processo  de  inclusão,  como  veementemente  venho 
enfatizando, é um processo de construção de uma sociedade 
para todos, e dentro dessa sociedade um dos direitos básicos 
de todo ser humano é a aspiração à felicidade ou, como outros 
lhe preferem chamar, à qualidade de vida.

         O processo de inclusão envolve a participação de cidadãos e cidadãs 
em  buscam  por  meio  do  diálogo  e  da  cooperação  a  construção  de  uma 
sociedade  mais  justa  e  harmônica.  Incluir  implica  em  destruir  as  diversas 
barreiras sociais, históricas e culturais presentes em nossa sociedade. 
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A  qualidade  de  vida  não  é  algo  particular,  e  sim  coletivo.  O 

empoderamento dos muitos sujeitos sociais contribui de maneira plena para 

que  todos  e  todas  possam  nutrir-se  dos  meios  viáveis  para  a  inclusão,  a 

tolerância e o respeito. 

O sujeito Surdo em sua historicidade: perspectivas e transformações

Quando se busca na história do surdo um fato impactante no processo 

de educação,  encontra-se  um que para  os  defensores da normalização do 

sujeito foi um ponto marcante, trata-se do Congresso de Milão, nenhuma outra 

ocorrência na história teve tão grande impacto nas vidas e na educação do 

povo surdo como este congresso. Naquela ocasião, houve a tentativa de fazer 

da língua de sinais uma língua extinta. 

Isto aconteceu de 6 a 11 de setembro de 1880, no então Congresso 

Internacional  de Educadores de Surdos na cidade de Milão na Itália.  Neste 

congresso, foi feita uma votação proibindo oficialmente a língua de sinais na 

educação de surdos. 

Este  Congresso  organizado,  patrocinado  e  conduzido  por  muitos 

especialistas ouvintistas, todos defensores do oralismo puro. Do total de 164 

delegados, 56 eram oralistas franceses e 66 eram oralistas italianos; assim, 

havia  74% de  oralistas  da  França  e  da  Itália.  Alexander  Grahan  Bell  teve 

grande influência neste congresso.   

Os únicos países contra a proibição foram os Estados Unidos e Grã-

Bretanha, havia professores Surdos também, mas as suas “vozes” não foram 

ouvidas e estes foram excluídos de seus direitos de votar. Para Skliar (1996), a 

Itália aprovou o Oralismo para facilitar o projeto geral de alfabetização do país 

como  modelo  único,  nacional  e  linguístico,  não  levando  em  conta  as 

peculiaridades da língua de sinais. 

A aprovação das Ciências Humanas e Pedagógicas para o Oralismo, diz 

respeito  à  concepção  de  Aristóteles  que  dizia  que  o  mundo  de  ideias, 

abstrações e da razão era representado pela palavra, e o mundo concreto e 

material,  pelos  sinais.  Podemos aqui,  a  partir  deste  recorte  da  história  dos 
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surdos,  fazermos  um  paralelo  com  o  que  diz  a  Declaração  Universal  dos 

Direitos Linguísticos: 

Artigo 1.º Esta Declaração entende por comunidade linguística 
toda a sociedade humana que,  radicada historicamente num 
determinado  espaço  territorial,  reconhecido  ou  não,  se 
identifica como povo e desenvolveu uma língua comum como 
meio  de comunicação natural  e  de coesão cultural  entre  os 
seus membros. A denominação língua própria de um território 
refere-se  ao  idioma  da  comunidade  historicamente 
estabelecida neste espaço. (UNESCO, 1996, p. 4) 

Segundo a Declaração Universal  dos Direitos Linguísticos (UNESCO, 

1996),  a  comunidade linguística é aquela que se identifica como povo -  os 

surdos a séculos tem lutado lado a lado como povo minoritário em busca de 

seus direitos legítimos -    e desenvolveu uma língua comum como meio de 

comunicação natural e de coesão cultural entre os seus membros – a  língua 

de sinais como meio de comunicação entre os surdos desde a idade antiga, 

mesmo que não reconhecida legalmente e por muitas vezes proibida de ser 

utilizada por seus falantes.

A tentativa de eliminação da língua de sinais no Congresso de Milão em 

1880  foi  uma  ameaça  clara  de  uma  ideologia  violenta  a  que  estavam 

submetidos  os  atores  deste  momento  tão  infeliz  para  a  comunidade  surda 

durante  quase um século.  O que hoje se  observa em alguns casos não é 

diferente do que aconteceu neste momento histórico tão desastroso para uma 

comunidade  linguística,  o  artigo  7.°  da  Declaração  Universal  dos  Direitos 

Linguísticos dá-nos uma visão clara do que é concebível considerar sobre a 

língua de sinais e sobre a comunidade surda: 

Artigo  7.º  1.  Todas  as  línguas  são  a  expressão  de  uma 
identidade coletiva e de uma maneira distinta de apreender e 
descrever  a realidade,  pelo que devem poder beneficiar  das 
condições necessárias ao seu desenvolvimento em todas as 
funções.
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2. Cada língua é uma realidade constituída coletivamente e é 
no seio de uma comunidade que ela está disponível para o uso 
individual  como  instrumento  de  coesão,  identificação, 
comunicação e expressão criadora. (UNESCO, 1996, p. 7)

Apesar  da  Lei  n°  10436/2002  que  reconhece  a  Língua  Brasileira  de 

Sinais está em vigor há dez anos, observa-se um desrespeito à citada lei e à 

Declaração Universal  dos Direitos  Linguísticos  quando não se  reconhece o 

surdo como membro de uma comunidade linguística e culturalmente diferente 

do  ouvinte  mesmo vivendo  no  mesmo  território  geográfico  excluindo-  o  de 

processos  participativos  comuns a  todo cidadão  brasileiro  como o  direito  à 

informação  nos  espaços  públicos  por  falta  de  intérpretes  de  LIBRAS ou  a 

comunicação com colegas e professores por falta da disciplina de LIBRAS nas 

escolas. 

Saber o que os surdos falam a respeito deles mesmos e do outro pode 

facilitar  a  compreensão  de  uma cultura  pautada na diferença  linguística.  O 

exemplo dos surdos é, nesse sentido, particularmente claro: para a maioria dos 

ouvintes,  a  surdez representa uma perda da comunicação,  um protótipo de 

auto exclusão, de solidão, de silêncio, de obscuridade e de isolamento. Em 

nome  dessa  representação  praticaram  e  praticam  as  mais  inconcebíveis 

formas de controle de seus corpos, mentes e linguagem. 

Entre  os  controles  mais  significativos,  pode  mencionar-se:  a  violenta 

obsessão para fazê-los falar; o localizar na oralidade o eixo essencial e único 

de todo projeto pedagógico; a tendência a preparar esses sujeitos como mão-

de-obra  barata;  a  experiência  biônica  em  seus  cérebros;  a  formação 

paramédica e pseudo-religiosa dos professores; a proibição de sua língua - e 

sua  perseguição  e  vigilância  em  todos  os  lugares  de  uma  boa  parte  das 

instituições  especiais:  o  desmembramento,  a  dissociação,  a  separação,  o 

isolamento comunitário entre crianças e adultos surdos (SKLIAR, 1997, p.31). 

Apesar das constantes tentativas de eliminação da língua de sinais por 

acreditarem que esta não pode ser considerada de fato uma língua, pesquisas 

afirmam  que  as  línguas  de  sinais  são  verdadeiramente  línguas.  Stokoe, 

linguista americano, comprovou, “que a língua de sinais atendia a todos os 
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critérios  linguísticos  de  uma  língua  genuína,  no  léxico,  na  sintaxe  e  na 

capacidade  de  gerar  uma  quantidade  infinita  de  sentenças” (QUADROS; 

KARNOPP, 2004, p. 30). Posteriormente este linguista divulgou um dicionário e 

uma  gramática  de  ASL (Língua  de  Sinais  Americana),  iniciou-se  assim  os 

primeiros estudos linguísticos sobre as línguas de sinais. 

A partir disso, outros linguistas tomando por base os estudos de Stokoe, 

pesquisaram as línguas de sinais de seus países evidenciando,  assim, sua 

legitimidade. apesar disso ainda não se vê hoje o que a Lei n° 10436/2002 tem 

em seu texto quando diz que: 

Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral 
e  empresas  concessionárias  de  serviços  públicos,  formas 
institucionalizadas  de  apoiar  o  uso  e  difusão  da  Língua 
Brasileira  de  Sinais  -  Libras  como  meio  de  comunicação 
objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do 
Brasil (BRASIL, 2002, p. 5).

Vemos  neste  recorte  histórico  um  momento  que  apesar  de  grandes 

mudanças ainda vemos seus reflexos nas instituições de ensino, carecendo 

assim de um olhar diferente do pautado na “normalização” do sujeito.  Suas 

experiências  de vida  pode nos ensinar  muito  a  respeito  deste  processo de 

formação do sujeito Surdo e é essa a pretensão deste trabalho.  

A inclusão de discentes com deficiência na UERN: construção entre políticas e 

lutas

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), desde a 

década de 90, realiza discussões e procura implementar políticas inclusivas. 

Em 1996,  criou a Disciplina de Educação Especial  com 60 horas-aula pelo 

Departamento de Educação da Faculdade de Educação do Campus Central da 

UERN, atendendo à Portaria 1.793/1994 do Ministério da Educação - MEC.

Partindo-se como parâmetro o curso de Pedagogia, além da disciplina 

Educação  Especial  e  Inclusão,  foram inseridas,  na  grade  curricular,  outras 

disciplinas  voltadas  para  temática  da  inclusão:  Educação  para  Diversidade, 

LIBRAS,  Procedimentos  de  Intervenção  nas  Práticas  Educativas 
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(aprofundamento em Educação Especial) e a disciplina optativa, Educação e 

Multiculturalidade (Departamento de Educação, UERN 2016).

Com relação ao ingresso da pessoa com deficiência no ensino superior, 

a  UERN vem   cumprindo o que orienta o Aviso Circular  n°  277/MEC/GM e 

ainda  o  Decreto  n°  3.298  de  20  de  dezembro  de  1999,  no  tocante  à 

acessibilidade e formação docente. (DAIN, UERN 2016)

Com a vigência  da  Lei  Estadual  nº  9696/13  no  qual  dispõe  sobre  a 

reserva de 5% das vagas para pessoas Portadoras de Necessidades Especiais 

nos cursos de graduação oferecidos pela Universidade Estadual do Rio Grande 

do Norte – UERN, em todas as unidades de ensino. Há previsão de ocorrer um 

significativo e gradativo aumento do número de alunos com deficiência, onde a 

UERN possui 132 acadêmicos com deficiências, distribuídos entre o Campus 

Central, Campi e Núcleos. 

Nesta perspectiva, a universidade precisa estar preparada não apenas 

em  seus  aspectos  didático-pedagógicos,  nas  questões  de  mobilidade  e 

acessibilidade, mas também, na quebra de barreiras atitudinais, trabalho que 

deve ser realizado através de uma política inclusiva voltada sobretudo para 

conscientização  sobre  o  outro  e  que  contemple  todos  os  sujeitos  sociais, 

visando a erradicação ou redução dos estigmas,  diferenças e preconceitos. 

Para Freire (2014, p. 58), “o respeito à autonomia e dignidade de cada um é 

um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos 

outros.” 

 A  Diretoria  de  Políticas  e  Ações  Inclusivas  (DAIN)  atua,  de  forma 

institucionalizada,  desde  o  ano  de  2008,  sendo  órgão  suplementar  da 

administração superior da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

com vínculo administrativo, técnico e pedagógico. 

A diretoria está à disposição dos discentes que apresentam algum tipo 

de  deficiência  e  que  necessitam de  atendimento  educacional  especializado 

oferecendo equipe multiprofissional, composta de transcritor de Braille, ledores, 

3  (três)  tradutores/intérpretes  de  LIBRAS,  pedagogo,  assistente  social  e 

psicólogo, para acompanhamento desde a realização do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), da mesma forma que na Graduação, Pós-Graduação, 
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Pesquisa  e  Extensão  (oferta  de  cursos:  Orientação  e  mobilidade,  LEDOR, 

Língua Brasileira de Sinais  I e II). (DAIN, UERN, 2016)

O atendimento ocorre na sede da DAIN, localizado no Campus Central e 

principalmente nas salas de aula, a partir da solicitação dos discentes, após o 

diagnóstico  realizado  pelos  departamentos  acadêmicos  que  fazem  o 

levantamento, mediante o preenchimento da ficha de observação, que traz um 

detalhamento não apenas dos tipos deficiência, mas também, diagnosticando 

outras  necessidades  que  demandam  um  atendimento  educacional 

especializado. 

Especificamente, com relação à deficiência auditiva, a UERN no ano de 

2016  possui  17  discentes  surdos,  onde  a  DAIN  atende  dois  alunos  que 

solicitaram formalmente o atendimento especializado, sendo um da Graduação 

e outro da Pós-Graduação (Mestrado), quanto aos outros quinze alunos, não 

solicitaram atendimento, pois utilizam aparelhos auditivos ou utilizam a técnica 

da leitura labial. 

A discente surda e suas memórias: percursos pela liberdade

O método (auto)biográfico é um mecanismo de enaltecimento das vozes 

dos  sujeitos  que,  no  caso  desta  pesquisa,  estão  envolvidos  na  práxis 

pedagógica. Vozes essas que, muitas vezes, são esquecidas ou silenciadas 

por diversos contextos ou situações do cotidiano. 

Bueno  (1998,  p.  29),  reflete  que  “o  prazer  de  narrar-se  favorece  a 

construção da memória pessoal e coletiva, inserindo o indivíduo nas histórias e 

permitindo-lhe, a partir destas tentativas, compreender e atuar”. Trabalhar com 

a abordagem (auto)biográfica implica refletir e discutir a formação dos sujeitos 

envolvidos no processo pedagógico, já que:

[...]  por  um  lado  ela  permite  identificar  as  características 
seguidas  pelos  formadores  na  sua  própria  dinâmica  de 
formação e na aquisição de competências técnicas específicas 
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à  função  que  desempenham;  por  outro  lado,  ela  facilita  a 
definição dos saberes e das formações mais necessárias para 
o exercício da função de formador (NÓVOA; FINGER, 2010, p. 
26).

A relação entre a narrativas (auto)biográfica da discente e o arcabouço 

teórico base para a construção desta pesquisa busca desencadear reflexões 

sobre  a  importância  da  história  de  vida  de  cada  indivíduo  no  processo  de 

(re)construção dos sujeitos.

Liberdade1 ao narrar sobre infância ressalta os momentos de alegria e 

de amor que construiu com os familiares. O papel da família na vida de um 

sujeito é muito importante para a formação subjetiva e social:

Mesmo com tantas exigências, minha infância foi sempre feliz. 
As primeiras lembranças de minha vida são de sentimentos de 
alegrias, quando ainda era muita criança, três ou quatro anos. 
Posso  dizer  que  tenho  uma  família  muito  compreensiva  e 
amorosa. Consigo ter uma boa comunicação mantendo assim 
uma boa relação familiar, onde todos respeitam meus limites. 
(Trecho da narrativa da co-pesquisadora)

Ao  relatar  sobre  sua  deficiência,  Liberdade  ratifica  a  importância  do 

respeito à diferenças, principalmente dentro da instituição familiar:

Sou surda desde que nasci. Aprendi a me comunicar através 
de  sinais  que criávamos para  facilitar  a  minha  comunicação 
com  os  demais.  Minha  família  toda  é  ouvinte,  sou  a  única 
surda,  mas eles respeitaram minha diferença e aprovaram a 
minha convivência com a comunidade surda. Tenho perda total 
de audição no meu ouvido esquerdo, e no direito consigo ouvir 
alguns sons se forem muito alto. 

Ao discutir sobre inclusão, a co-pesquisadora ressalta a importância da 

inclusão de todos, independentemente da situação ou deficiência. Para que tal 

1 A co-pesquisadora preferiu ser chamada de Liberdade por considerer-se uma pessoa em 
constante busca pela liberdade, por ser livre.
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processo  ocorre,  é  necessário  o  empoderamento  dos  diferentes  sujeitos. 

Ademais,  é  importante  o  constante  enaltecimento  das diferentes  vozes  e  a 

construção de práticas cidadãs.

Eu entendo por inclusão, o processo de incluir pessoas e ou 
famílias em atividades, processos que para a grande maioria é 
tida como normal e natural e para as pessoas excluídas requer 
grande esforço e condições para participar dessas atividades. 
As  pessoas  são  excluídas  pelos  mais  diversos  motivos, 
condição socio-econômica, deficiência, entre vários outros. Eu 
espero que continue havendo mudanças, até um ponto em que 
possa dizer que realmente vivemos num mundo de inclusão. E 
não só para pessoas surdas, mas para a sociedade de modo 
geral. (Trecho da narrativa da co-pesquisadora)

Ser aprovada na seleção de mestrado foi a concretização de um sonho. 

Liberdade objetiva usar suas pesquisas e sua voz para a democratização dos 

saberes e para o fortalecimento do debate sobre inclusão das pessoas com 

deficiência:

Meu grande sonho de ser Mestranda em Educação da UERN. 
Mais do que construir  mais conhecimento farei  todo possível 
para  que minha produção proporcione um repensar  sobre a 
Educação,  a  Inclusão  e  os  surdos.  Minha  caminhada 
acadêmica está ligada em todos os momentos, pois conforme 
os desafios apareciam, eu buscava formação e qualificação do 
meu  estudo.  Lembrando  a  minha  caminhada,  percebo  que 
sempre fiz mais de uma coisa ao mesmo tempo e nunca parei 
de  estudar.  No ano passado,  formei-me em Pedagogia  pela 
Faculdade  Educacional  da  Lapa  –  FAEL,  após  fiz 
especializações  em Psicopedagogia,  em Libras  e  graduação 
em Letras Libras  e o Mestrado.  (Trecho da narrativa  da co-
pesquisadora)

A problematização e a reflexão são caminhos que a levam para uma 

contínua (trans)formação das ações nos diferentes espaços de aprendizagem. 

Transformar-se é ter coragem suficiente para enfrentar os novos desafios, é se 

desprender  das amarras e limitações e caminhar  em busca do respeito  ao 

próximo e da solidariedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutir sobre as especificidades na inclusão de surdos é essencial para 

considerar  as  possibilidades  de  condições  de  acesso  destas  pessoas  aos 

ambientes  sociais  levando  em  consideração  suas  diferenças,  promovendo 

assim  o  desenvolvimento  humano  de  forma  responsável;  o  que  passa 

necessariamente pelo reconhecimento dessas diferenças e pelo confronto com 

a  realidade  desses  sujeitos,  da  educação  básica  à  superior.  É  sobre  esse 

último nível de ensino que falamos aqui, onde se deve tecer um olhar mais 

apurado, mesmo sendo hoje um lugar onde se tenha um pequeno número de 

pessoas surdas compondo tal etapa de escolaridade.

A experiência da Universidade do Estado do Rio grande do Norte situada 

em Mossoró no Semiárido Potiguar com discentes surdos nos programas de 

graduação e pós graduação tem mostrado ser possível aprender no convívio 

com as diferenças, suas especificidades, e a reflexão sobre a prática educativa. 

Percebemos aqui o desafio de contextualizar os saberes culturais e sociais à 

diversidade  linguística  sob  o  olhar  do  próprio  discente  surdo  onde  este 

compreende  as  diferenças  nesta  diversidade  de  leitura  de  mundo  em uma 

concepção multicultural e bilíngue.

A  (auto)biografia  apresentada  neste  trabalho  é  de  fundamental 

importância para a reflexão do próprio sujeito surdo, percebemos que através 

desta reflexão podemos formar outros e nos formar para uma mudança em 

nossa própria prática de aprender e ensinar. Estes sujeitos estão nos espaços 

sociais e não se deve fechar os olhos para o novo cenário que surge a nossa 

frente fornecendo assim a devida acessibilidade comunicativa que estes têm 

direito.    

Despertar  para  um  novo  cenário  social  com  bom  senso, 

responsabilidade,  alegria  e  sobretudo  esperança,  é  virar  a  página  de  uma 

história marcada pela discriminação e preconceito, segregação e discriminação 

para com esta parcela da sociedade ainda vista erroneamente como “incapaz”, 

“deficiente” como tantos outros estigmas de uma história excludente. 
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A narrativa aqui analisada contribui para uma maior discussão acerca da 

efetivação  dos  direitos  linguísticos,  acesso  a  escolarização,  inserção  e 

permanência da pessoa surda nos programas de pós graduação bem como a 

necessidade do conhecimento a respeito da comunidade surda e da língua de 

sinais.
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RESUMO

O processo de inclusão surgiu em decorrência das constantes modificações que ocorreram 
ao longo dos anos e para que todos os cidadãos fossem tratados de forma igualitária novos 
conhecimentos foram criados,  ou adaptados.  Na educação,  o desafio  é proporcionar  ao 
aluno  com  Necessidades  Educacionais  Especiais  (NEE)  possibilidades  reais  de 
aprendizagem, respeitando sempre suas limitações. Mediante a essa percepção durante a 
minha formação acadêmica em Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – UERN, fomentei um trabalho de conclusão de curso (TCC), no ano de 2015. Este 
trabalho buscou analisar o uso da Tecnologia Assistiva (TA) na inclusão de alunos surdos na 
rede regular  pública de ensino,  mas especificamente compreender como a escola faz a 
inclusão  através  da  utilização  de  recursos  tecnológicos  de  baixo  custo.  A  pesquisa 
fundamenta-se  em  alguns  autores  como  Rita  Berch,  Silva  e  demais  que  discutem  a 
temática. Os instrumentos utilizados para a metodologia e o desenvolvimento do mesmo 
foram embasados em uma pesquisa qualitativa alicerçada por meio de um questionário, 
aplicado com uma professora de aluno surdo da rede pública de ensino do município de 
Mossoró/RN. Como resultados, percebemos o ensino do aluno surdo está comprometido por 
falta  de  qualidade  da  escola  inclusiva,  não  favorecendo  efetivamente  a  aprendizagem 
desses alunos.

Palavras-chave: Aprendizagem. Surdos. Tecnologia Assistiva.

1 INTRODUÇÃO

As  tecnologias  desenvolvidas  para  pessoas  com  necessidades  especiais  vêm 

crescendo gradativamente, sendo seu principal objetivo possibilitar a independência perante 

suas limitações. A escola precisa desenvolver estratégias e/ou materiais para que os alunos 

consigam desenvolver suas habilidades educacionais de forma satisfatória, proporcionando 

assim a autonomia do sujeito mediante a suas restrições e permitindo que os educadores 

possam aprender sobre as crianças e suas necessidades.

Com isso, o objetivo desta pesquisa é analisar o uso da Tecnologia Assistiva (TA) 

para a inclusão de alunos surdos na rede regular pública de ensino, bem como compreender 

469



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

como a escola faz a inclusão através da utilização desses recursos tecnológicos de baixo 

custo.  O  interesse  pela  temática  surge  no  primeiro  contato  com  um  surdo  durante  a 

adolescência, por acreditar que a comunicação só ocorria mediante ao discurso oral, mas foi 

durante  o  curso  de  Pedagogia  na  Universidade  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  – 

(UERN), através da disciplina da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) que foi aprofundado o 

contanto com a língua e cultura dos surdos.

A pesquisa se encontra estruturada em quatro tópicos, no primeiro abordaremos um 

breve histórico da inclusão escolar da antiguidade a idade contemporânea, já o segundo 

mostra  os  marcos  legais  as  conquistas  adquiridas  por  meio  da  lei,  no  terceiro 

apresentaremos as contribuições da Tecnologia Assistiva (TA) com aluno surdo no contexto 

escolar e para finalizar os resultados e discussões: as tecnologias e a inclusão do aluno 

surdo no ensino regular do ponto de vista de professora que tem um aluno surdo incluso, no 

qual aponta as práticas vivenciadas com o problema pesquisado.

2 BREVE HISTÓRICO DA INCLUSÃO ESCOLAR

Ao analisarmos como ocorreu a evolução da escola inclusiva vislumbraremos um 

contexto histórico de lutas e conquistas que foi transformado ao longo dos séculos, como 

também perceber os demais aspectos que envolvem a vida do aluno surdo, tais como: o 

social,  econômico, jurídico e teológico. Durante essa caminhada a aquisição dos direitos 

aconteceu após muitas batalhas em defesa das pessoas com deficiência.

Martins (2011) em suas pesquisas mostrou que o processo de inclusão acontece 

durante quatro períodos da história da humanidade, tendo início na antiguidade, como na 

busca pela sobrevivência era a justificativa mais comum para eliminar os seres vivos, como 

na  Grécia,  que  cultivava  a  perfeição  do  corpo  e  da  mente,  mais  especificamente  na 

sociedade Espartana, que era conhecida por possuir seus exércitos de bravos guerreiros, 

utilizavam de um conselho de cinco participantes, que analisava os bebês que nasciam à 

procura de imperfeições físicas, se fosse detectada alguma aberração eram lançados no 

alto de uma montanha, pois não teriam atributos para se tornar um grande guerreiro. 

Por volta do século XV, na Idade Média, começa um período de isolamento. Na Ásia, 

surge por meio da igreja a consciência do direito à vida para as pessoas com necessidade 

especiais;  neste  momento,  começam  a  abolir  o  pensamento  de  eliminação  dos  seres 

humanos por causa da sua anormalidade, porém, eles eram encaminhados para viverem 

segregados com pessoas consideradas indesejáveis e incapazes de interagir em seu meio 

social, todos os casos (deficiências, idosos, ladrões e pobres) eram encaminhados para os 
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hospícios,  hospitais,  conventos  e  asilos,  ficando  todos  misturados  e  amontoados  em 

condições precárias de desenvolvimento intelectual e motor. 

Entre os séculos XV ao XX, com transição da idade média para a moderna, a chega 

ideologia  capitalista.  A  pessoa  com  deficiência  passa  a  ser  compreendida  como  um 

problema orgânico, com isso a necessidade de tratar essas pessoas seria a solução, ao 

invés de castiga-las, porém os governantes não sabiam justificar como seria a educação e o 

convívio com os demais membros da sociedade, por isso, muitas vezes eles ficavam sobre 

a  tutela  do  estado  e  depois  de  comprovado  sua  invalidez  para  o  trabalho  eram 

encaminhadas  para  internatos,  pois  não  se  enquadravam  no  perfil  de  uma  sociedade 

produtiva. 

Em meados  do  século  XVIII,  com a  chegada  da  Idade  Contemporânea,  a  nova 

realidade,  são  as  escolas  especializadas,  que  têm  papel  fundamental  no  ensino  e 

aprendizagem das pessoas com déficit,  é o momento de cultivar  a permanência desses 

alunos nas instituições de ensino junto com os demais que possuam as mesmas limitações, 

ao mesmo tempo em que intensificam os estudos sobre as causas prováveis para saber 

como adquiriram as especificidades, se foi por meio de motivos neurológicos, biológicos ou 

fisiológicos, pois, não existia um conhecimento científico sobre essas pessoas com NEE e 

suas reais possibilidades de aprendizagem.

Através  dos  estudos  realizados  para  saber  de  onde  advinham  as  necessidades 

especiais,  se  eram  biológicas  ou  neurológicas,  possibilitou  um  grande  avanço  para  as 

escolas especializadas, através dos estudos foram desenvolvidas metodologias, materiais e 

estratégias diferenciadas de ensino com a intenção de facilitar  as práticas pedagógicas, 

essas invenções (alfabeto  em LIBRAS e tátil,  pranchas ilustradas,  etc.)  permitiram uma 

prática  adequada  em  todas  as  deficiências,  onde  as  insuficiências  biológicas  como  a 

deficiência auditiva, visual e motora, tiveram um avanço significativo.

Os resultados apresentados para a sociedade, foram bastante satisfatório e por isso 

começou a massificação dos alunos nas escolas especializadas, pois os déficits existentes 

passam a serem os mais variados possíveis como: sociais, familiares, escolares, biológicos, 

neurológicos, educacionais, entre outros e com isso era preciso criar uma escola para cada 

deficiência, contudo, os governantes passam a negar a criação de novas escolas devido aos 

altos custos,  mediante a essa impossibilidade de criar mais escolas, o governo passa a 

pensar em novas soluções onde possa unir a possibilidade de educar nas escolas regulares, 

manter a qualidade no ensino e baratear os custos no aprendizado das pessoas com NEE.

Mediante a nova realidade educacional as escolas começaram a se adaptar e inserir alunos 

com deficiência, as primeiras experiências aconteceram de forma tímida, mas com o passar 

do tempo foi percebido uma crescente participação desses alunos na sala de aula regular.
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3 MARCOS LEGAIS 

A inclusão na escola regular vem se consagrando por meio de inúmeras leis que 

garantem  a  permanência  desses  alunos  na  escola,  as  leis  de  inclusão  não  vieram 

acompanhadas de formação adequada aos educadores, nem de condições de trabalho, a 

falta de preparo do professor é vista como falta de incentivo das políticas públicas de ensino, 

que acolhem o aluno na sala de aula, mas não sabem como lhe ensinar, causando grandes 

transtornos aos alunos surdos, que por se sentirem excluídos, acabam por abandonar o 

ensino regular.

Em 1948,  com a Declaração Universal  dos Direitos Humanos,  reconhece se que 

todas as pessoas têm direito, sem distinções e garante que todo ser humano nasce livre e 

com  igualdade  de  direitos,  independente  de  qualquer  aspecto  que  faça  parte  de  sua 

realidade  de  vida. No  Brasil  no  ano  de  1988,  é  criada  a  Constituição  da  República 

Federativa do Brasil, sua construção sofreu influência da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, como está escrito no capítulo I – dos direitos e deveres individuais e coletivos, no 

artigo 5°: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade  (...)”.  Com  a  promulgação  da 

constituição,  os  municípios  tiveram  autonomia  para  implantar  processos  nas  práticas 

administrativas que garantam a melhoria na qualidade de vida de seus cidadãos.

Em 1994, ocorreu a Declaração de Salamanca, na Espanha, foi durante esse evento 

que o conceito de escola inclusiva passou a ser discutido de forma que os alunos tivessem a 

oportunidade de aprendizagem igualitária. De acordo com o documento, ficou estabelecido, 

durante  a  conferência,  que  qualquer  aluno  que  apresentasse  dificuldades  em  sua 

escolarização,  seria  considerado  com  necessidades  educativas  especiais,  cabendo  à 

escola, adequar-se às especificidades de cada aluno. 

No  Brasil,  a  Declaração  de  Salamanca  foi  a  principal  influência  sobre  a  Lei  de 

Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB),  Lei  n°  9.394/96,  designa  para  os 

municípios a responsabilidade de ensinar os cidadãos de 0 a 14 anos de idade, onde passa 

a desenvolver  e programar políticas de educação inclusiva na Educação Infantil  e anos 

iniciais do Ensino Fundamental, por possuir uma diretriz inclusiva que aponta a admissão de 

todos os alunos com condições físicas e sensoriais no ensino regular.

Durante a convenção da Guatemala, em 1999, foi discutida a eliminação de todas as 

formas de discriminação contra as pessoas com necessidades especiais, por entender que 

todos os seres humanos nascem livres  e iguais  em dignidade e direitos.  O objetivo  da 
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convenção era  de prevenir  e  eliminar  todas as  formas de discriminação respeitando os 

direitos e liberdades de todas as pessoas sem qualquer distinção. 

A Lei n° 10.172/01 aprova, no ano de 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE) 

que  estabelece  metas  e  objetivos  para  a  educação  das  pessoas  com  necessidades 

educacionais  especiais,  visa  desenvolver  programas  educacionais  na  área  da  saúde, 

assistência social,  adaptações arquitetônicas livre locomoção dos alunos com limitações, 

formação continuada para os professores e disponibilização de material didático para apoio 

da aprendizagem.  A LIBRAS, usada pela maioria dos surdos,  é reconhecida pela Lei n° 

10.436/02 como a primeira língua para os surdos.

Em 22 de Dezembro de 2005, começa a vigorar o Decreto n° 5.626, que regulamenta 

a Lei n° 10.436/02 e a Lei n° 10.098/04, reconhecendo a LIBRAS como a língua natural dos 

surdos brasileiros,  a formação de professores e instrutores em LIBRAS,  a formação do 

intérprete/tradutor de LIBRAS, a garantia do direito a educação e saúde das pessoas surda, 

comu deficiência auditiva e o papel do poder público e das empresas que detêm concessão 

ou permissão de serviços públicos, no apoio ao uso e difusão da LIBRAS.

A Lei nº 12.319/2010 regulamenta e determina a formação do profissional tradutor e 

intérprete de Língua Brasileira de Sinais, o intérprete é a ligação entre o ouvinte e o surdo, 

era  uma  função  informal,  mas  a  partir  da  necessidade  de  mediar  o  processo  de 

comunicação a profissão se expandiu.

A Lei de Acessibilidade (Lei n° 10.098/2004) representa um passo decisivo para a 

inclusão de todas as pessoas com necessidade especiais e/ou mobilidade reduzida nas 

várias fases da vida, pois prevê a adaptação para quem tem dificuldades de locomoções 

devido  às  barreiras  arquitetônicas,  de  transporte  e  comunicação,  para  os  surdos  fica 

garantido o acesso à informação e comunicação (trabalho, saúde, lazer, cultura, esporte, 

educação)  os ambientes  implementariam profissionais  de interpretação de LIBRAS para 

atender  de  forma  acessível,  igualitária  e  satisfatória  os  surdos,  essa  conquista  só  foi 

possível devido aos movimentos sociais.

4 UM POUCO SOBRE TECNOLOGIA ASSISTIVA 

A utilização da Tecnologia  Assistiva  (TA)  que é  uma área do conhecimento  vem 

estudar instrumentos e serviços para a melhoria de vida desses cidadãos que possuem 

alguma  limitação.  A  TA  necessita  ser  compreendida  como  amparo  que  harmoniza  a 

interação da pessoa com deficiência com o seu meio social, proporcionando-lhe liberdade, 

inclusão social e melhores condições de vida, por meio materiais ou serviços. 

473



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

Ao  percebermos  a  importância  da  evolução  tecnológica  no  dia  a  dia,  de  seus 

usuários,  essa caminhada para o desenvolvimento de ferramentas que simplifica  a vida 

cotidiana. A autonomia que é proporcionada pela a utilização da TA, muitas vezes confunde 

de quem é o seu real benefício, pois se tem a ilusão de que o profissional que utiliza é o  

beneficiário,  por  mais  que  ajude  na  realização  de  tarefas  do  empregador/docente,  o 

verdadeiro  beneficiário  é  quem  usufrui  por  “acompanhar  naturalmente  o  usuário  que  o 

utilizará em diferentes espaços na sua vida cotidiana” (BERSCH; TONOLLI, 2006).

Na  área  da  educação,  a  Tecnologia  Assisitva  é  confundida  com  tecnologia 

educacional,  por  acreditarem  que  o  aluno  que  tem  alguma  necessidade  educacional 

especial  é  incapacitado  para  a  realização  das  atividades.  Porém,  as  escolas  vêm 

desmistificando  esse  pensamento,  onde  um  aluno  com  surdez  que  tem  acesso  a  um 

sistema  computacional  descobrirá  igualmente  aos  seus  demais  colegas  o  acesso  sem 

nenhuma dificuldade a sites, software e os programas que nele possam existir, ou seja, em 

um computador o aluno pode jogar, acessar a internet para fazer pesquisa etc. Quando o 

professor  utiliza  recursos  como  jogos  educativos  ele  está  apenas  usufruindo  de  uma 

tecnologia de ensino.

Para ser considerada TA a educação os objetivos que esse aluno deve alcançar são 

o de superar suas limitações, como os surdos; os com deficiências auditivas que precisam 

de seu material  ilustrado com imagens para entender o contexto do que lhe está sendo 

ensinado ou a utilização de imagens que mostrem o sinal em LIBRAS e, quando se tem 

domínio da LIBRAS, a utilização do intérprete se faz necessária.

As salas de recursos multifuncionais dentro da escola, têm um papel fundamental e 

de muita importância, pois os profissionais que estão lá, em conjunto com o professor, vão 

analisar  qual  é  o  recurso  mais  adequado  para  se  trabalhar  com  o  seu  aluno.  Nesse 

processo, a família é peça fundamental para o aperfeiçoamento dos recursos empregados 

na  escola.  Durante  o  processo  de  adaptação,  os  membros  da  família,  através  de 

testemunhos ajudam, a saber, se está tendo avanço no aprendizado do estudante com NEE.

A proposta de utilização da tecnologia vem tornando a vida dos surdos cada dia mais 

fácil, mas não podemos jamais esquecer que os surdos, além de pessoas com deficiência, 

são também pessoas com língua e cultura própria e que o respeito a essas características 

devem estar inerentes a qualquer proposta de trabalho realizada, incluindo toda iniciativa de 

produção  de  TA como  contribuição  na  construção  de  uma  sociedade  verdadeiramente 

humana, acessível para todos os que dela compartilham, respeitando as particularidades de 

cada  pessoa,  ou  grupo  de  pessoas  e  propiciando  que  todos  possam  expor  suas 

necessidades específicas e proponham soluções conjuntas.
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5  RESULTADOS  E  DISCUSSÕES:  AS  TECNOLOGIAS  E  A  INCLUSÃO  DO  ALUNO 

SURDO NO ENSINO REGULAR DO PONTO DE VISTA DE PROFESSORA DE CLASSE 

INCLUSIVA. 

Os estudos sobre os processos de inclusão no ambiente escolar têm sido realizados, 

ganhando importância e atenção, bem como estudos relacionados à Tecnologia Assistiva, na 

busca  de  compreender  como  as  tecnologias  e  a  inclusão  escolar  são  percebidas  pelo 

professor dentro de uma sala de aula regular, foi realizado uma pesquisa qualitativa, com 

um questionário de nove perguntas pertinentes ao assunto.

Quadro I: Perguntas feitas à professora colaboradora da pesquisa

PERGUNTAS RESPOSTAS

Defina inclusão escolar?

É um processo que oportuniza a criança 

especial  de  desenvolver-se  em 

condições  iguais,  juntamente  com 

outras.
Qual  o  grau  da  perda  auditiva  do 

aluno incluso?
Surdez profunda.

Como é a participação do aluno surdo 

durante a realização da aula?

Tem  boa  participação,  tanto  nas 

atividades individuais como coletivas.

Quais  são  as  atividades  utilizadas 

para  apoiar  o  desenvolvimento  da 

aprendizagem do aluno surdo?

São  realizados  em  dois  momentos, 

primeiro explico para toda a sala, depois 

repasso em LIBRAS e sento ao seu lado 

(criança) para dar suporte.

É  percebida  alguma  descriminação 

entre  o  aluno  surdo  e  os  demais 

alunos?

Não, ele é muito querido pelos alunos, 

salvo,  os  momentos  de  agressividade 

apresentado,  em alguns momentos das 

atividades.
Quais  são  as  dificuldades 

encontradas  para  se  trabalhar  com 

aluno surdo?

A  falta  de  material  adaptado.  A 

participação dos pais.

Você  recebe  capacitação  para 

inclusão de alunos com necessidades 

especiais?

Não.

O  que  você  compreende  por 

Tecnologia Assistiva (TA)?

São  programas  que  usam  tecnologia 

(computadores,  tablets,...)  para  auxiliar 

na  aprendizagem da  criança,  de forma 

475



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

dinâmica, moderna e lúdica.

Quais os recursos ou serviços que a 

escola disponibiliza?

Recebemos uma professora de LIBRAS 

para ministrar aula, a cada 15 dias.
FONTE: Elaborada pela autora.

A professora  compreende  o  direito  da  criança  com  necessidades  educacionais 

especiais como sujeito com potencial de desenvolvimento igual a qualquer outra pessoa dita 

normal e que a inclusão com os demais oportuniza um melhor convívio social. A inclusão 

escolar é um processo que continua sendo ampliado, para garantir  a todos os cidadãos 

sociabilidade  não  somente  através  dos  direitos  adquiridos,  mas  por  conscientizarmos  a 

população de que todo ser humano é igual por natureza e os estímulos que se recebe ao 

longo da vida é que vai possibilitar o conhecimento de cada indivíduo.

A metodologia utilizada pela professora não contribuem para a interação do aluno, 

com  os  colegas,  pois  o  mesmo  necessita  de  um  momento  isolado  para  receder  as 

explicações do conteúdo. Necessitando a mesma de construir, ou ter materiais adaptados 

na escola,  para conseguir  transmitir  os  ensinamentos  para o  aluno,  porém,  é  dever  da 

escola providenciar esses recursos para que essa aula ocorra de forma inclusiva, no caso 

dos  alunos  surdos,  o  estímulo  visual  é  o  que  possibilita  o  desenvolvimento  da  sua 

aprendizagem e a interação com os demais colegas. A participação da família é fundamental 

para  esse  desenvolvimento  da  criança,  pois  a  mesma  deve  ter  estímulos  familiares  e 

escolares.

A professora estaria  familiarizada com o objetivo  da TA, porém,  demonstrou não 

compreender  as  diversas  possibilidades  existentes,  a  mesma  citou  como  exemplo 

computadores  e  tablet’s,  no  entanto,  para  um  aluno  surdo,  somente  o  fato  de  ter  um 

equipamento tecnológico não seria considerado Tecnologia Assistiva, conforme menciona 

Bersch (2013, p.12):

Quando ela é utilizada por um aluno com deficiência e tem por objetivo romper 
barreiras  sensoriais,  motoras  ou  cognitivas  que  limitam/impedem seu  acesso  às 
informações ou limitam/impedem o registro e expressão sobre os conhecimentos 
adquiridos por ele; quando favorecem seu acesso e participação ativa e autônoma 
em projetos pedagógicos; quando possibilitam a manipulação de objetos de estudos; 
quando percebemos que sem este recurso tecnológico a participação ativa do aluno 
no desafio de aprendizagem seria restrito ou inexistente.   

Para ser considerada TA da educação o recurso que o aluno utiliza deve superar 

suas limitações, como os surdos, ou pessoas com deficiência auditiva, que precisam de seu 
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material ilustrado para entender o contexto do que lhe está sendo ensinado, ou a utilização 

de imagens que mostrem o sinal em LIBRAS e, quando se tem domínio da língua de sinais, 

a utilização do intérprete se faz necessária.

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento desse trabalho, foram mostrados fatos históricos que por 

séculos as pessoas com necessidades especiais eram vistas como incapazes devido as 

suas limitações. A prática educativa deve estar alicerçada na busca pelo conhecimento, não 

podemos mais conceber uma educação moldada na escola tradicional.

Este  trabalho  contribui  para  percebermos  as  mudanças  nas  representações  da 

sociedade sobre os métodos de ensino, onde consiste em desenvolver mecanismos para 

inclusão de alunos com surdez. Desta forma, notamos as práticas educativas, o cotidiano, a 

formação dos professores, os recursos e serviços no atendimento desses alunos.

O presente estudo não se destina a criar conceitos fechados, mas o de expandir as 

discussões em relação ao uso da Tecnologia Assistiva para a inclusão de alunos surdos. De 

acordo com essa perspectiva  educativa,  o  surdo tem o direito  à  educação onde  sejam 

atendidas as suas especificidades linguísticas, para tal o professor dos anos iniciais precisa 

expandir seus conhecimentos sobre as necessidades dos seus alunos.

O que podemos concluir  das análises,  a escola pesquisada sofre com a falta de 

políticas públicas para a educação, em consequência o processo de inclusão não ocorre de 

forma satisfatória por falta de capacitação dos profissionais da comunidade escolar e por 

falta de repasses financeiros para aquisição de material para adaptação do aluno surdo.

O que acontece na sala de aula é tentativa de integração do aluno surdo, é preciso 

um preparo  do  ambiente  escolar  para  receber  de  maneira  inclusiva,  não  é  somente  o 

atendimento especializado que ajudará na inclusão desse aluno, mas a formação de um 

intérprete para auxiliar esse aluno no processo de inclusão escolar.
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ONTEM, HOJE E AMANHÃ. TECENDO OS FIOS DA MEMÓRIA E VENCENDO 
BARREIRAS NO ENSINO SUPERIOR.

Heryck da Silva Lima1

herycklimaaaaa@yahoo.com.br

Sâmia Magaly Lima de Medeiros Soares2

samiamagaly@yahoo.com.br

Este artigo tem como finalidade impulsionar  a reflexão sobre a qualidade do ensino no nível 
superior  como forma  de  incentivar  os  alunos  com necessidades  especiais  prosseguirem sua 
graduação mesmo diante das barreiras impostas pela sociedade. A metodologia do trabalho é 
realizada através do método autobiográfico sobre experiências vivenciadas no nível superior por 
um estudante do segundo período do curso de direito de uma Universidade Privada situada em 
Mossoró/RN após sofrer grave acidente de carro durante percurso de trabalho no ano de 2011. Ao 
narrar  suas experiências,  o aluno faz uma reflexão sobre sua vida,  buscando compreender o 
ontem (antes do acidente), o hoje (na graduação) e o amanhã (as expectativas futuras) como 
forma  de  evoluir  pessoal  e  profissionalmente.  Dessa  forma,  a  opção  metodológica  da 
autobiografia justifica-se por ter propiciado ao aluno um olhar reflexivo sobre os fatos ocorridos e 
os desafios enfrentados durante a realização do curso de graduação.

Palavras-Chave: Memória. Barreiras. Ensino Superior.

 

1 Aluno do 2°Período de Direito de instituição privada de ensino superior do município de Mossoró/RN

2 Aluna especial do Programa de Pós Graduação em Ensino(POSENSINO) UERN/UFERSA/IFRN.  
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1. INTRODUÇÃO

O meu passado é tudo quanto não consegui ser. 
Nem as sensações de momentos idos me são saudosas: o  

que se sente exige o momento; passado este, há um virar de página e  
a história continua, mas não o texto.

Fernando Pessoa

Ao percorrermos a literatura específica da história (LE GOFF, 1996) nos deparamos com a 

história  da memória,  os enfoques que a questão vem recebendo desde a antiguidade greco-

romana até a atualidade. É no encontro de uma memória com a atualidade que o novo se institui. 

Segundo Indursky & Campos,

“A memória é um referencial vivo na construção das identidades, pois, em 
sua  capacidade  de  filtrar  e  manter  o  sentido,  atua  por  meio  de  seus 
processos  e  efeitos,  os  quais  podem  ser  tanto  de  lembrança,  de 
redefinição e de transformação quanto de esquecimento, de ruptura e de 
negação do vivido e do já dito. Se a memória é, portanto, um fator inerente 
a construção de identidade, o discurso é o espaço de conhecimento e de 
interação através do qual o ser humano se faz sujeito, inscrevendo-se no 
campo da prática social, que é eminentemente histórica”.

Tomando  como  base  a  citação  anterior,  o  presente  artigo  busca  na  memória  de  um 

estudante  construir  referenciais  na  construção  da  identidade  e  incentivar  alunos  com 

necessidades especiais a buscar seus sonhos e ideais mesmo diante das barreiras impostas pela 

sociedade.  No  ensino  superior,  muitos  são  os  desafios  vivenciados  pelos  estudantes  com 

necessidades especiais que sentem o desejo de seguir carreira acadêmica, esses desafios, vão 

desde aspectos emocionais até as barreiras enfrentadas ao longo do percurso universitário.

Este artigo representa uma narrativa autobiográfica da trajetória de vida de um aluno do 

curso de direito de Instituição Privada situada em Mossoró/RN, que após sofrer grave acidente de 

carro durante percurso de trabalho no ano de 2011, retoma sua vida mesmo diante das limitações 

ocasionadas pelo acidente. Utilizando o trecho de Fernando Pessoa “(...)o que se sente exige o 

momento; passado este, há um virar de página e a história continua, mas não o texto. ” Essa é a 

descrição dos meus sentimentos atuais pois acredito que a página da minha vida virou e utilizo o 

passado como ponte para construir o futuro. Diante disso, deixo claro que a história continua, mas 

agora, de uma maneira diferente. 

Nesse sentido, a “História e memória” do estudante tendo em vista serem duas palavras 

vistas muitas vezes como sinônimas, no entanto, não compreendemos assim visto que a história é 

a forma científica da memória e memória é o que fica do passado, o que se mantém como vivido e 
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que é dado a conhecer pela narrativa histórica, pelos mitos, emblemas, monumentos, documentos 

e sinais, conforme Le Goff (1996).

A partir desta perspectiva utilizarei como principais cunhos bibliográficos Josso (2004) e 

Nóvoa (1998), dentre outros autores que apresentarem o método autobiográfico como ferramenta 

de reflexão pessoal. Quando me refiro à história estou falando numa perspectiva de movimento, 

de  ordem  que  organiza  de  modo  contingente  a  própria  realidade.  A  história  é  dotada  de 

propriedades  que  organizam  a  constituição  dos  fatos,  na  concepção  materialista  histórica. 

Segundo  Henryiv,  as  características  próprias  que  a  história  tem  afetam  a  língua  e  são  a 

possibilidade das ciências. Ao contrapor concepções acerca da posição da história no contexto 

das ciências sociais,  expõe que a ordem da história  trabalha constituindo as ciências e seus 

objetos. A partir daí surge à questão da memória, pois o que é trazida à lembrança decorre de 

uma memória que se atualiza e se ressignifica a cada retomada. Dessa forma, aquilo que se 

designa memória coletiva já resulta de retomadas intermináveis no arquivo da vida da sociedade, 

onde continuidades e rupturas se sucedem.

Situando  o  texto  em um cronograma histórico,  caracterizo  “o  ontem”  como  “antes  do 

acidente” que representa a vida de um jovem com 26 anos de idade diagnosticado com transtorno 

bipolar que alterna entre períodos de bom humor e períodos de irritação ou depressão. Sempre 

disposto  e  entusiasmado,  demonstrava  interesse  nos  estudos  chegando  a  cursar  Filosofia  e 

Engenharia de produção em universidade Estadual e Federal do Ceará, respectivamente.

O hoje (após o acidente) representa o momento de busca, superação e acompanhamento 

para  seguir  carreira  profissional  na  área  de  direito.  Tal  momento  histórico  é  marcado  pelas 

dificuldades de chegar até a Faculdade tendo em vista o aluno residir a aproximadamente 104 km 

do  município  de  Mossoró/RN.  Também  existem  outras  dificuldades  como  a  locomoção  com 

utilização de muletas, coordenação motora e voz comprometidas devido ao acidente, que geram 

contratempos constantes. 

O amanhã (desejos futuros), representa as expectativas relacionadas a área jurídica, vida 

pessoal e desejo de melhoria da qualidade da educação no nível superior não só para mim, mas 

para todos os alunos com necessidades especiais que ingressam no nível superior. Em Gérard 

Namer  (1987)  as  operações  realizadas  pela  memória  junto  à  lembrança,  o  silêncio  e  o 

esquecimento estão presentes em muitas pesquisas sobre a matéria ou aparecem em algumas 

das fases do fenômeno perquirido. O silêncio pode oscilar entre as barreiras do encobrimento e do 

indizível, em alguns casos, esbarra na incapacidade de comunicação, por traumática que resulta a 

experiência de lembrar. Todo silêncio (ou esquecimento) sustenta um projeto ou uma identidade; 

elimina  o  passado  em  favor  de  um  presente,  dum  futuro  que  se  pretende  construir,  ou  da 

identidade do grupo portador da lembrança. Assim, apesar dos traumas que o acidente ocasionou 
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algumas informações foram silenciadas como forma de esquecer o passado e viver o futuro sem 

mágoas, sem rancor.

Assim, toda a trajetória aqui descrita demonstra a importância de repensar a educação 

especial no nível superior através das vozes e experiências dos alunos que necessitam de apoio 

como complemento da aprendizagem para seguir a carreira acadêmica. Dessa maneira, acredito 

que seja necessário incentivar ainda mais uma reflexão de vida presente, passada e futura para 

que  os  estudantes  com  necessidades  especiais  se  tornem  sujeitos  autônomos,  críticos  e 

incentivadores de vidas no nível superior. 

2. O ONTEM (antes do acidente)

Nasci na cidade de Limoeiro do Norte/CE,  mais conhecida como a “Princesa do Vale” em 

razão de suas belezas naturais, tive uma infância cheia de saúde, brincadeiras, aprendizagens e 

travessuras.  Sempre ao lado da família,  composta por pai,  mãe e dois  irmãos,  seguia a vida 

acreditando que através dos estudos seria uma pessoa bem-sucedida em todos os aspectos. 

Minha mãe, sempre sonhadora, apoiava os estudos dos três filhos e sempre acreditou em um 

futuro promissor para todos, mesmo não demonstrando claramente seus sentimentos. Meu pai, 

não se envolvia tanto com nossa educação, porque acreditava que o papel de educadora é dever 

da mãe e por esse motivo não se emprenhava na área educacional, pois no seu entender, o pai é 

responsável apenas em manter o sustento da casa. 

Eu cresci  e junto com minha estatura,  cresceram os sonhos e planos de cursar um nível 

superior  para melhor  enquadramento no mercado de trabalho.  Fui  aprovado no vestibular  de 

Filosofia da Universidade Estadual do Ceará e também no vestibular de Engenharia de Produção 

da Universidade Federal do Ceará. Mas mesmo com essa trajetória acadêmica de sucesso, não 

conclui esses cursos devido o diagnóstico de Transtorno Bipolar que é considerado um dos mais 

graves tipos de transtorno mental  e envolve aspectos neuroquímicos,  cognitivos,  psicológicos, 

funcionais  e  socioafetivos.  (SUPPES;  DENNEHY,  2009).  Assim,  o  acompanhamento  com 

psiquiatra e medicamentos foi necessário para controlar os níveis de humor. 

A falta de acompanhamento psicopedagógico nas Faculdades públicas e falta de incentivo por 

parte  dos familiares  foram fatores  que  contribuíram significativamente  para  a  desistência  nos 

cursos, ainda assim, havia empenho e disposição para trabalho remunerado. Através do curso de 

Engenharia de Produção, consegui emprego na área de usina eólica como encarregado de campo 

e técnico  em mecânica.   Essas vagas me deslocaram do Estado do Ceará para a  Bahia.  A 

distância  dos  familiares  aumentava  ainda  mais  as  variações  de  humor  e  o  comportamento 
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inconstante incomodava todos que estavam ao redor pois as patologias psiquiátricas, tornaram-se 

cada  vez  mais  frequentes  e  perceptíveis  em  função  das  dificuldades  de  relacionamento 

interpessoal.  Uma  série  de  fatores  tomavam  conta  da  minha  mente  como  a  sensação  de 

desamparo familiar, desânimo e baixa-estima.

Até  que,  no  ano  de  2011,  essas  atitudes  inconstantes  levaram-me  a  tomar  uma  atitude 

impensada: a mistura de álcool e direção, culminou em um trágico acidente de carro durante o 

horário de trabalho, onde trabalhava como encarregado de campo numa usina eólica da Bahia. O 

carro capotou e fui arremessado para fora do carro, onde recebi socorro da ambulância do Serviço 

de Urgência e fui encaminhado para a U.T.I em um hospital do Estado da Bahia. 

3. O HOJE (Na graduação) 

“Às vezes nós só precisamos de alguém que nos ouça. Que não nos julgue, 
que não nos subestime, que não nos analise. Apenas nos ouça”

Charles Chaplin

Após o acidente de carro sofrido no ano de 2011 no Estado da Bahia, fiquei no leito de 

uma U.T.I por 30 dias, onde recebi acompanhamento principalmente do meu irmão, pois nesse 

período, minha vó foi acometida por um câncer em estágio avançado e por isso minha mãe 

não teve possibilidade de estar comigo no hospital. Em seguida recebi alta hospitalar e fui 

para Limoeiro do Norte/CE,  ser  acompanhado pelos meus familiares.  De volta a limoeiro, 

mesmo com as sequelas deixadas pelo acidente, tentei seguir uma vida normal através do 

trabalho, mas com o tempo percebi que necessitava estudar para ser um profissional bem-

sucedido, então me matriculei no curso de direito.

Essa escolha de seguir a vida acadêmica no curso de direito, representa um momento de 

busca,  superação e acompanhamento psicopedagógico dentro da instituição.  Tal momento 

histórico é marcado pelas dificuldades de chegar até a Universidade tendo em vista residir a 

aproximadamente 104 km de Mossoró/RN na cidade de Limoeiro do Norte/CE. 

A escolha por Mossoró/RN deve-se ao fato de ser mais próxima de Limoeiro do Norte/CE 

do que Fortaleza/CE.  A escolha do curso de direito  também se deve ao fato  de ter  sido 

recomendado duas vezes pela OAB Nacional e também por ter sido reconhecido em 2015 

pelo  Guia  do  Estudante  da  Editora  Abril  pela  qualidade  e  infraestrutura  oferecidas  aos 
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estudantes.  O  Ranking  Universitário  da  Folha  (RUF)  também  foi  um  fator  de  grande 

importância para a escolha pois aponta o curso de Direito como o 2º melhor do RN e 1º lugar 

entre as instituições privadas do estado3.

Devido  as  dificuldades  na  linguagem oral  e  coordenação  motora,  costumo sentar  nas 

fileiras iniciais da sala de aula para gravar as aulas e posteriormente estudar. Em casa, conto 

com o suporte incondicional da minha mãe que realiza a leitura dos textos e colabora com 

meus estudos. Na universidade conto com o apoio Psicopedagógico oferecido pela instituição; 

Conto  também  com  assistência  da  professora  Verônica  que  trabalha  com  Atendimento 

Educacional Especializado em Limoeiro do Norte e acompanha de perto minha progressão, 

além de toda uma equipe de médicos, fisioterapeutas e outros profissionais que me fazem ser 

mais confiante para seguir essa jornada. 

Com o apoio oferecido pela Universidade, tenho a disposição ledores e transcritores que 

realizam o acompanhamento em período de provas, além da ajuda psicológica e pedagógica. 

Nos atendimentos de rotina, sinto-me à vontade para relatar meus sentimentos e confiante em 

relação a escolha do curso. 

O auxílio que a instituição oferece é, portanto, um elemento de extrema importância na 

vida  dos  alunos  de  graduação,  pois  mediante  o  olhar  da  psicóloga  e  da  pedagoga,  o 

acompanhamento de rotina propicia mudanças de atitudes e geram um momento de reflexão 

pessoal. Nesse sentido, esse papel de ouvir o aluno é de grande valia porque muitas vezes, 

nossa intenção, em geral, é apenas ser ouvido e nada melhor do que realizar esse exercício 

perante um profissional ético e qualificado.  

Assim, a educação inclusiva no nível superior deve estar comprometida com a qualidade 

do ensino pois conforme o MEC “Educação inclusiva é aquela que garante a qualidade de 

ensino educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e 

respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades” (MINISTÉRIO 

DA  EDUCAÇÃO,  2004,  p.  7).  Dessa  maneira,  sinto  que  apesar  das  limitações,  sou 

reconhecido e respeitado dentro da UNP, com a certeza que se eu continuar no mesmo ritmo 

de hoje poderei ser um excelente profissional da área jurídica no futuro, no amanhã.

4. O AMANHÃ (Expectativas futuras)

3 https://unp.br/graduacao-tradicional/direito/ Acesso em 01/09/2016.
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Eu sempre fui o tipo de pessoa que nunca esperou muito dos outros. Sempre exigi muito 

de mim e percebia que mesmo sendo tão ativo nos meus afazeres, normalmente não era 

reconhecido,  principalmente  pelos  familiares,  o  que  gerava  uma  série  de  pensamentos 

negativos.  Hoje  sou  um  jovem  de  31  anos  que  aprendeu  a  depender  das  pessoas  por 

necessidade e pela situação a qual me encontro:  dificuldades para falar,  andar,  escrever, 

dentre outras. Conforme Nóvoa (1995), toda essa narrativa relaciona-se com o conceito de 

reflexividade crítica, que postula que o sujeito adulto se forma enquanto reconstrói e atribui 

sentidos a sua vida. Portanto ao narrar para o leitor essa experiência, não quero servir de 

exemplo, muito pelo contrário, busco escrever no intuito ser compreendido por mim mesmo e 

por outros que passam e passaram pela mesma situação que eu. Cabe destacar, ainda, que 

compreendemos reflexão não como algo que resulta somente de um processo psicológico 

individual,  mas  como  uma  atividade  contextualizada,  historicamente,  na  produção  de 

conhecimento (PIMENTA,  2008)  e,  sobretudo,  como resultado de um movimento em que 

sujeito da experiência se deixe tocar por ela, implicando uma saída para algo que ocorre fora 

dele e um retorno para o sujeito.

Ao refletir  sobre minha história de vida, acredito que recebi uma nova oportunidade de 

viver e diariamente elevo minhas expectativas através da dedicação aos estudos e ao amor 

ao próximo focando sempre no meu futuro e na responsabilidade das minhas escolhas. Tenho 

sonhos de ser um excelente profissional na área jurídica, aprender várias línguas, viajar para 

conhecer o mundo e passar a vida fazendo algo que gosto e ao lado das pessoas que amo. 

Nesse contexto, embaso-me nas palavras de palavras de Josso (2010, p. 39) onde diz que a 

dimensão  individual  resulta  na  aprendizagem  experiencial  que  se  torna  um  meio  de 

elaboração e integração do “saber-fazer e dos conhecimentos”. Para a autora, o processo 

narrativo permite um reconhecimento, pelos sujeitos que narram, das escolhas feitas a partir 

daquilo que aprenderam experiencialmente ao longo da vida. Novamente, um encontro com 

as ideias de Larrosa(2003) apontam para esse modo de reconsiderar o que foi a experiência 

e  oferece  a  oportunidade  de  uma  tomada  de  consciência  do  caráter  necessariamente 

subjetivo e intencional de todo e qualquer ato de conhecimento, e do caráter eminentemente 

cultural  dos  conteúdos  dessa subjetividade,  bem como da própria  ideia  de subjetividade. 

(JOSSO, 2010, p. 41)

Talvez daqui a alguns anos eu já não tenha mais os mesmos objetivos e sonhos, mas por 

enquanto, vou dar tudo de mim para concretizar essas expectativas, fazendo sempre minha 

parte  e  torcendo  para  que  a  educação  no  nível  superior  seja  um  espaço  para  todos, 

independentemente da situação, cor de pele, religião ou naturalidade.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão  proporcionada  pelas  narrativas  é  um exercício  de  leitura  que  os  alunos da 

graduação devem fazer constantemente, principalmente os que necessitam de assistência 

para seguir seu curso. No sentido proposto por Larossa (2011, p. 10), a experiência de vida 

dos  estudantes  pode  ser  entendida  como  a  leitura  da  realidade  pelo  sujeito  que  narra 

permitindo  a  visualização  do  ontem,  hoje  e  amanhã.  O ontem caracteriza-se  como uma 

experiência que passou fora de mim, o hoje como algo que algo tem lugar em minha vida e 

amanhã expressa minha relação com a narrativa de maneira reflexiva, que me implica no que 

sou e que tem uma dimensão transformadora. 

Conforme exposto  anteriormente,  a  narrativa  foi  apresentada  tendo  como eixo  os  três 

tempos históricos (o ontem, o hoje e o amanhã). Neste artigo, “experiência vivida” refere-se 

tanto  à  experiência  do  “Eu”  como  estudante  de  nível  superior  e  da  necessidade  de 

colaboração  por  parte  das  instituições  de  ensino  em prol  dos  alunos  com necessidades 

especiais.

 Finalmente,  o  encontro  com a  universidade  através  do  relacionamento  com  colegas, 

professores  e  funcionários  proporciona  um  exercício  de  encontro  com  a  alteridade  e 

socialização que vai muito além da simples transmissão de conteúdos. Aqui a reflexão pela 

narrativa  se  dá  enquanto  o  sujeito  está  vivendo  a  experiência,  e  permite  que,  também, 

ressignifique vivências anteriores.  Portanto, tenho Consciência que a ajuda oferecida pela 

Instituição não é suficiente para superar minhas dificuldades, mas é essencial para que eu 

continue essa luta e busca de uma melhoria da qualidade de vida e melhoria do ensino no 

nível superior. 
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RESUMO:  Este artigo foi elaborado a partir de um estudo abrangendo a história da 

Política da Saúde Pública do Brasil,  que foi conquistada a partir  de muitas lutas e 

reinvindicações da classe trabalhadora. Na tentativa de amenizar tais reivindicações, o 

Estado criou mecanismos para que os trabalhadores viessem acreditar que o mesmo 

se preocupava com os cidadãos.  Nele foi abordado uma trajetória histórica da política 

de saúde do Brasil chegando até ao campo de estágio na instituição Centro Clínico 

Prof.  Vingt-Un  Rosado,  correspondendo  a  terceira  avaliação  da  disciplina  Serviço 

Social e Processo de Trabalho tendo como metodologia a pesquisa bibliográfica e a 

observação  decorrente  do  primeiro  estágio  curricular  obrigatório, o  qual  está 

enquadrado como uma instituição de saúde de média complexidade, mostrando as 

atuais condições de trabalho do Serviço Social dentro da instituição e os rebatimentos 

da atual conjuntura do modo de produção capitalista e os impactos que esse modelo 

acarreta, analisando a manutenção dos usuários e profissionais da instituição.
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Este  artigo  foi  elaborado  a  partir  de  um  estudo  abrangendo  a  história  da 

Política da Saúde Pública do Brasil,  que foi conquistada a partir  de muitas lutas e 

reinvindicações da classe trabalhadora. Na tentativa de amenizar tais reivindicações, o 

Estado criou mecanismos para que os trabalhadores viessem acreditar que o mesmo 

se preocupava com os cidadãos. 

A partir de tais manifestações, foi elaborada no Brasil no ano de 1923 a Lei 

Eloy Chaves, a qual foi a primeira iniciativa estatal voltada para o âmbito da saúde do 

trabalhador e de sua família.

De tal maneira, faremos um resgate sócio histórico no processo da efetivação 

da Saúde Pública do país,  e quais os rebatimentos atuais no nosso de campo de 

estágio.

I – O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL EM TEMPO DE CAPITAL FETICHE E 

O PROJETO PROFISSIONAL

Diante de tantas problemáticas postas ao Serviço Social em dias atuais, nos 

deteremos neste ponto em relacionar o trabalho do assistente social e os impactos 

causados pela reestruturação produtiva e as políticas neoliberais. 

Nas últimas décadas, vem ocorrendo grandes transformações no mundo do 

trabalho, tais transformações ocorreram por conta da nova forma de produzir do modo 

de produção capitalista,  o chamado modelo Toyotista de produção,  o qual  só veio 

precarizar mais ainda as condições de trabalho para aqueles que vivem dele, pois a 

partir  daí  houve uma grande retirada de direitos da classe trabalhadora,  como por 

exemplo,  o  fim  do  Estado  de  Bem  –  Estar  social,  existente  por  três  décadas  na 

Europa. Tal modelo de produção tem como principais expressões a desproteção do 

trabalhador  e  uma  maior  exploração  deste,  sendo  uma  de  suas  principais 

características o desmonte do trabalho fabril e a formação de cooperativas, fazendo 

grande confusão na cabeça do trabalhador, pois este passou a ter um sentimento de 

patrão, achando ser ele o dono de sua própria força de trabalho, e consequentemente 

o dono da mais-valia gerada pelo mesmo, no entanto tudo não passa de estratégias 

geradas pelo capital para conter o trabalhador e fazer com que este lute do mesmo 

lado.     

Vejamos nas palavras de Teixeira o novo sentimento que é despertado pelo 

trabalhador. 
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O trabalhador  se  sente  mais  livre,  porque agora  não este  mais  preso  a  um 
sistema hierarquicamente organizado de exploração e opressão. Ele se sente 
como um cidadão, que trabalha no seu próprio local de produção (e as vezes de 
moradia), sem ninguém para vigiá-lo ou dá ordens. Ele se sente patrão de se 
mesmo, dono do seu próprio negócio. Sente-se proprietário e igualmente livre, 
porque é ele quem organiza o processo de trabalho e estabelece, por iniciativa 
própria, a duração de sua jornada de trabalho. E mais: na condição de vendedor 
de “trabalho objetivado”, sente-se um verdadeiro comerciante, parceiro de seus 
antigos empregadores. (TEIXEIRA, 1996 p72).      

No Brasil, a reestruturação produtiva só veio a fortalecer ainda mais o capital e 

fragilizar cada vez mais a classe trabalhadora, pois aqui além das cooperativas e do 

colaborador,  ainda  abriu-se  as  portas  para  o  capital  estrangeiro,  privatizaram  e 

privatizam-se  empresas  estatais,  a  terceirização  e  a  demissão  de  trabalhadores 

encontra-se cada vez mais freqüente, a escassez de concurso público é ampla, tudo 

isso é cotidiano na vida dos brasileiros, o que se percebe é que no Brasil além da 

reestruturação produtiva,  esta ainda veio  acompanhada das investida das políticas 

neoliberais,  o  que  só  acarretou  maior  impactos  negativos  na  vida  da  classe 

trabalhadora.. Com o fortalecimento das lutas sociais nos anos 1980, foram possíveis 

grandes conquistas por parte dos trabalhadores, a exemplo a constituição federal de 

1988,  no entanto,  na década seguinte ocorre um maior enxugamento do papel do 

Estado  para  com  os  direitos  dos  cidadãos,  principalmente  com  a  classe  menos 

abastarda,  a  uma  maior  fragmentação  com  a  efetivação  das  políticas  públicas, 

principalmente  no  que  diz  respeito  ao  sistema  de  seguridade  social  (saúde, 

previdência  social  e  assistência  social),  causando  rebatimentos  na  classe  mais 

pauperizada, o que vem ocorrendo é a implementação de políticas mais focalizadas 

que não tem grande eficácia, a exemplo podemos citar a Programa Saúde na Família 

(PSF).   

Todo esse cenário  gerou impactos no trabalho do assistente social , pois as 

expressões  da  questão  social  no  novo  mundo  do  trabalho  vem  aumentando  de 

maneira exorbitante , e as velhas expressões hoje  metamorfosearam-se em novas, 

diante desse cenário  tão conflituoso para  a classe trabalhadora,  nos dias  de hoje 

vivenciamos  uma  crise  econômica,  cultural,,  política  e  social  ,  diante  da  qual  o 

assistente social, como este também é um trabalhador assalariado encontra limitações 

no seu campo de trabalho, onde muitas das vezes ver-se obrigado a criar estratégias 

para que o seu projeto ético político venha acontecer como deve, a título de exemplo 

podemos citar a questão do sigilo profissional, onde encontramos na grande maioria 

das instituições não é respeitado. O concurso público é também uma questão bem 

preocupante para os assistentes sociais, pois uma grande proporção de profissionais 

estão  inseridos  em  locais  de  trabalho  por  meio  de  cargos  comissionados, 

terceirização,  e  até  mesmo por  pregões,  a  exemplo  do  SUAS (Sistema Único  de 
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Assistência Social), onde na grande maioria das vezes os profissionais não estão ali 

por  meio  de concursos públicos,  gerando uma quebra de vínculos  com o usuário 

muitas vezes no meio do processo, o que gera uma maior desconfiança por parte do 

usuário, e de certa forma prejudica também a profissão pois descredibiliza a mesma 

perante a sociedade.  

Diante  do  exposto,  vejamos  o  que  nos  diz  Mota  e  Amaral,  a  respeito  do 

trabalho dos assistentes sociais na atualidade.  

Sem  ousar  fazer  generalizações,  o  conjunto  das  questões  aqui  abordadas 
----ainda que nos limites de um artigo --- evidenciam o modo como algumas das 
reais necessidades do processo de reestruturação produtiva, transitam para o 
campo das demandas profissionais do Serviço Social, através de um conjunto de 
mediações,  onde  se  inclui  uma  verdadeira  teleologia  dos  empregadores  a 
respeito do produto da atividade profissional dos assistentes sociais. (AMARAL, 
MOTA, 2009 p.41).

Dessa forma, pode-se afirmar que não é preciso ser vidente, para prevê que 

todas as modificações no mundo do trabalho rebateriam de maneira muito forte nos 

espaços  sócio  ocupacionais  dos  assistentes  sociais,  gerando,  tanto  uma  grande 

demanda  reprimida,  como  uma  grande  precarização  na  forma  de  realização  das 

atividades desenvolvidas pelo Serviço Social, o que impacta também na efetivação do 

projeto ético político profissional.

II - A RELAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO COM AS POLÍTICAS E DIREITOS 

SOCIAIS

No Brasil,  a política de saúde se tornou acessível para os trabalhadores por 

meio  de  muitas  lutas  sociais  e  o  Estado  tentando  amenizar  as  reivindicações  foi 

impulsionado  a  assegurar  algumas  das  propostas  que  eram  apresentadas  pelos 

trabalhadores,  na  tentativa  de  que  estes  viessem  a  se  contentar  e  amenizar  os 

conflitos existentes na época. A partir de tais lutas na época de 1923 foi implementado 

o primeiro modelo de intervenção Estatal conhecido pelos brasileiros.  

Vejamos o que diz MARTINS 2002, sobre a lei Eloy Chaves:  

A lei Eloy Chaves não previa o que se pode chamar de contribuição da União. 
Havia isto  sim,  uma participação no custeio,  dos  usuários  das estradas  de 
ferro,  provenientes  de  um  aumento  das  tarifas,  decretado  para  cobrir  as 
despesas  das  caixas.  A extensão  progressiva  desse  sistema,  abrangendo, 
cada  vez  maior  número  de  usuários  de  serviços,  com a  criação de  novas 
Caixas e Institutos,  veio para afinal  fazer o ônus recair  sobre o público em 
geral!  E  assim,  a  se  constituir  efetivamente  em  contribuição  da  União.  O 
mecanismo de contribuição tríplice (em partes iguais) refere-se à contribuição 
pelos empregados, empregadores e União foi obrigatoriamente instituído pela 
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Constituição Federal de 1934. (apud LIMA, SILVA, SILVA, FERRREIRA, 2013, 
p 7).

Somente  com  a  criação  da  lei  Eloy  Chaves,  em  janeiro  de  1923,  os 

trabalhadores  passaram  a  ter  acesso  a  alguns  benefícios,  por  meio  de  suas 

contribuições, configurando-se em um sistema seletivo, no qual muitos desses eram 

voltados para a saúde do trabalhador  e de sua família.  Com a implementação da 

referida lei foi iniciado no Brasil o modelo das Caixas de Aposentadorias e Pensões 

(CAP’s)3.  

Já na década de 1930, em uma fase autoritária do governo Vargas, ocorre a 

extinção das CAP’s e passa a vigorar o modelo dos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAP’s)4, estes surgem ligados a medicina previdenciária, e tinha como um de 

seus objetivos levar os benefícios a uma maior parte de trabalhadores. Observando a 

partir deste ponto parece ser um sistema mais eficaz que o antigo, pois se percebe 

uma maior preocupação do Estado com a classe trabalhadora. No entanto, continuou 

a  funcionar  em caráter  excludente,  pois  só  tinha  direito  de acessar  os  benefícios 

oferecidos eram apenas aqueles trabalhadores que estavam inseridos de forma mais 

direta para o processo de desenvolvimento econômico do país. Nesse contexto, os 

direitos eram vistos como bondade por uma grande parcela da população, pois muitos 

não  tinham  esclarecimento  necessário,  e  na  verdade  o  Estado  nunca  esteve 

preocupado com a eficácia desses serviços, e sim em fortalecer a parceria com o setor 

privado,  destinando  os  recursos  recolhidos  para  financiar  o  desenvolvimento  dos 

grandes  capitais,  como  por  exemplo  os  planos  de  saúde5,  reforçando  a  aliança 

existente entre Estado e capital.

No ano de 1966 é criado o Instituto Nacional de Previdência social (INPS), que 

tinha  como  objetivo  contemplar  os  direitos  sociais  para  um  número  maior  de 

trabalhadores.

3 CAP’s (caixas de aposentadorias e pensões), funcionava a partir da parceria de empregados, 

empregadores e empresas, prestava assistência a seus “associados”, principalmente com relação a 
saúde, era uma instituição seletiva, pois só tinha direitos a tais benefícios aqueles que contribuíam de 
forma direta, vigorou até a década de 1930.

4 IAP’s (Institutos de Aposentadorias e Pensões), aqui os fundos de pensão não eram mais organizados 

por empresas e sim por categoria de trabalho, também era uma instituição que funcionava pelo sistema 
da seletividade, onde só quem tinha direito a acessar os benefícios oferecidos eram aqueles que 
contribuíam, vigorou até a década de 1960.

5 Sabemos que grande parte dos recursos recolhidos pelo Estado em forma de impostos são desviados 

para a melhoria do setor privado, deixando de investir no setor público e obrigando o trabalhador a 
recorrer ao setor privado.
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A criação  do  INPS  em  1966,  ao  unificar  os  antigos  IAPS,  constituiu-se  na 
modernização da máquina estatal, aumentando o seu poder regulatório sobre a 
sociedade,  além  de  representar  um  esforço  de  desmobilização  das  forças 
políticas  estimuladas  no  período  “populista”.  Trata-se,  portanto,  de  uma 
reorientação das relações entre Estado e classes trabalhadoras. (BRAVO, 2006, 
p.93).

A partir da criação do INPS o Estado passa a exercer sobre a sociedade um 

maior poder de legislador/legalizador, pois ao passar a ter o controle do dinheiro, antes 

controlado  pelos  trabalhadores,  o  Estado  passa  a  criar  leis  para  cada  vez  mais 

minimizar o acesso a esses benefícios. 

Na  década  de  1960,  instaurou-se  no  pais  o  regime  militar  que  foi  quando 

ocorreu um grande investimento no setor privado por parte do governo e foi também a 

partir desse período que se criou no Brasil a ideologia de que o público não presta e o 

privado é bom, tal ideologia ainda permanece até os dias de hoje.   

A década de 1980 ficou conhecida pelas grandes manifestações sociais, e uma 

delas foi o movimento pela reforma sanitária, no ano de 1986, ocorreu em Brasília a 8° 

Conferência  Nacional  de  Saúde,  de  onde  saíram  propostas  para  uma  nova 

estruturação  do  sistema  de  saúde  público  no  Brasil,  algumas  aprovadas  na 

Constituição de 1988, outras não, até que no ano de 1990, foi aprovada a lei 8080/90 

que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS) uma das grandes conquistas do 

movimento de Reforma Sanitária. Antes da criação do SUS, uma política universal, a 

saúde  no  pais  era  apenas  para  os  trabalhadores  de  carteira  assinada  e  para  os 

considerados “indigentes” o Estado intervia apenas com campanhas de vacinas, de 

forma, mas focalizada e imediatista.  

O SUS foi criado com o objetivo de integrar os serviços públicos de saúde em 

uma rede regionalizada, hierarquizada, descentralizada, com a participação popular, 

no entanto: 

A  proposta  de  política  de  saúde  construída  na  década  de  80  tem  sido 
desconstruída. A saúde fica vinculada ao mercado, enfatizando-se as parcerias 
com a sociedade civil, responsabilizando a mesma para assumir os custos da 
crise.  A re-filantropização é  uma de  suas  manifestações  com a  utilização de 
agentes comunitários e cuidadores para realizarem atividades profissionais com 
objetivo de reduzir  os custos. Com relação ao SUS, apenas das declarações 
oficiais  de  adesão  a  ele,  verificou-se  o  descumprimento  dos  dispositivos 
constitucionais e legais e uma omissão do governo federal na regulamentação e 
fiscalização das ações de saúde em geral. (BRAVO, 2006, p.100).

A política de saúde no Brasil, constituída como um direito dos cidadãos e dever 

do Estado, vem nos últimos anos, mais especificamente a partir da década de 1990, 

enfrentando grandes dificuldades na sua efetivação seja pela lógica de “precarizar 
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para privatizar”, ou pelo desvio de recursos para outros setores, inclusive o privado, 

que  deveria  funcionar  de  forma  complementar,  pela  falta  de  capacitação  dos 

trabalhadores,  mas principalmente pela iniciativa  das políticas  neoliberais  que vem 

ocorrendo  no Brasil  nas  últimas décadas,  onde há  um enxugamento  do  papel  do 

Estado, e o mercado passa a comandar  as relações sociais,  assim o Estado tem 

apenas o papel de fiscalizar, onde na grande maioria das vezes nem isso ele faz, a 

partir daí os cidadãos passam a serem vistos como meros consumidores de serviços. 

Na verdade, o que vem ocorrendo nos últimos anos é uma grande negação de 

direitos conquistados através de muita luta e cada vez mais o Estado vem criando 

estratégias  para  fugir  de  suas funções legais.  Um exemplo  disso é a criação das 

Organizações Sociais e das Organizações da Sociedade Civil  de Interesse Privado 

(OS e as OSCIP’s), instituições que só favorecem ao setor privado6. 

O  Centro  Clínico  Prof.  Vingt-Un  Rosado,  centro  referência  em  serviços 

especializado de Mossoró e região e sendo este uma instituição que integra o Sistema 

Único  de  Saúde,  também  vem  sofrendo  rebatimentos  e  precarizações  em  seus 

serviços na atualidade, os serviços de exames laboratoriais que compunham 50% dos 

atendimentos mensais encontram-se suspensos. Nos anos de 2004 a 2010, segundo 

os relatórios da gestão municipal, estavam sendo desviados recursos do sistema de 

saúde  público,  da  compra  de  remédios  das  farmácias,  para  a  rede  de  clinicas 

particulares que são inúmeras na cidade, essa é uma das formas mais frequentes de 

precarização  da  saúde  pública  no  Brasil, e  grande  parte  dos  atendimentos 

ambulatoriais especializados se dão no setor privado conveniado. Assim, percebe-se 

que mesmo com a criação de várias Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades 

de  Pronto  Atendimento  (UPA’s)  os  serviços  ainda  se  mostram  insuficientes  para 

atender a toda a população mossoroense e a cidades vizinhas, pois o Centro Clinico, 

por exemplo, também atende a população das cidades vizinhas efetivando-se assim o 

princípio  da  regionalização.  Este  realiza  atendimentos  de  média  complexidade 

efetivando desta forma a hierarquização. Dessa forma, remetemos bem a saúde no 

Brasil e em Mossoró.  

Diante  dessa  realidade,  no  Brasil,  a  saúde  passa  a  ser  mais  direito  do 
consumidor do que direito humano de cidadania, o que contraria a constituição 
ou  seja,  as  consequências  da  política  implementada  pelo  Estado  brasileiro, 
especialmente a precarização do atendimento, acarretaram a adesão de todas 
as classes, medias e também das classes trabalhadoras aos planos privados de 
saúde, porém 75% da população não tem dinheiro para comprar planos privados 
e dependem unicamente do SUS, embora não tenham força política para fazer 

6 O Estado equipa vários hospitais e os repassa para essas instituições administrarem.
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garantir  a  universalidade.  (RODRIGUES,  2012  7 apud  LIMA,  SILVA,  SIVA, 
FERREIRA, 2014, p. 14)  

Sendo  assim,  o  agir  profissional  do  assistente  social  está  direcionado  aos 

interesses dos usuários, voltado para a conquista de uma sociedade mais justa, de um 

maior  acesso aos direitos  sociais  e  serviços  públicos,  onde a  grande maioria  dos 

usuários advêm da população mais explorada e dominada da sociedade capitalista. 

III - O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ASSISTENTE SOCIAL NO CAMPO DE 

ESTÁGIO

Assim como em vários campos de atuação do Serviço Social no Centro Clínico 

Prof. Vingt-Un Rosado, as atuações são diversas e na maioria das vezes complexas. 

As assistentes sociais do setor de Serviço Social geral no Centro Clínico vão atuar 

com  diversos  perfis  de  usuários,  dando  o  direcionamento  correto  para  seu 

atendimento, realizando orientações nas salas de espera, promovendo reuniões com 

os funcionários para que os mesmos possam entender a complexidade que o usuário 

está  inserido  com  o  principal  objetivo  de  melhorar  o  atendimento  e  que  não 

reproduzam qualquer  forma de  maus  tratos  e  preconceito  com os  usuários.  Além 

disso,  as profissionais  emitem declarações que o usuário  compareceu para  que o 

mesmo  possa  justificar  sua  falta  no  trabalho.  Porém,  alguns  profissionais  não 

compreendem as atribuições do Serviço Social, ainda há médicos que não aceitam 

que não é atribuição do Assistente Social na saúde, o preenchimento da declaração, 

pois não é função do Serviço Social, mas sim, função do profissional que o usuário 

passou por atendimento.

IV - OS REBATIMENTOS DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA NO CENTRO 

CLÍNICO PROF. VINGT-UN ROSADO

O  Serviço  Social  desenvolve-se ao  assumir  as  propostas  de  cunho 

desenvolvimentista iniciadas na gestão presidencial de 1956, onde o presidente da 

época era Juscelino Kubistchek. Seu governo ficou caracterizado como uma gestão 

administrativa  que  usou  o  modelo  de  Plano  e  Metas,  que  tinha  como  slogan 

7 Luciana Araújo. Universalização da Saúde esbarra no projeto do Estado. Publicado na Revista 

Caros Amigos, edição Especial Saúde. Novembro de 2012. 
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“Cinquenta anos em cinco”, onde o objetivo era acelerar a economia do país, como o 

próprio slogan fala.

O trabalho dos assistentes sociais, que até então era uma profissão advinda do 

berço da parceria do Estado com os grandes capitais, torna-se mais técnico, aprimora-

se  nos  métodos,  entretanto,  fundamenta-se  na  busca  da  neutralidade,  frieza, 

distanciamento  dos  problemas tratados.  Era  o  Estado e  as  iniciativas  privadas  os 

maiores contratantes de assistentes sociais.

O modelo de assistência implantado pela ditadura militar amplia o mercado de 

trabalho dos assistentes sociais, e pede mudança no perfil de formação dos mesmos, 

surge a necessidade de qualificação voltada para a racionalização técnica.

“A ruptura com herança conservadora expressa-se como uma procura, uma luta 
por  alcançar  novas  bases  de  legitimidade da  ação profissional  do  assistente 
social, que, reconhecendo as contradições sociais presentes nas condições do 
exercício profissional, busca colocar-se, objetivamente, a serviço dos interesses 
dos usuários, isto é, dos setores dominados da sociedade. ” (IAMAMOTO 2011, 
p. 37).

Os rebatimentos do modo de produção capitalista no Centro Clínico Prof.  Vingt-Un 

Rosado é bastante presente. Estamos inseridas no setor de Serviço Social geral e é lá 

que encontramos cotidianamente usuários demonstrando as expressões da Questão 

Social  e  os  impactos  que  o  modelo  capitalista  de  produção  rebate  diante  da 

população.  Os usuários  são predominantemente  da classe menos favorecida, que 

moram nas zonas urbanas mais  precarizadas do município  tanto  das redondezas. 

Percebemos uma constante hierarquia  de poderes,  onde as categorias que detém 

maior poder aquisitivo (principalmente os médicos) exercem uma soberania diante dos 

demais profissionais. Os usuários em sua maioria são trabalhadores com o máximo de 

renda de um salário mínimo. Vejamos nas palavras de Iamamoto e Carvalho 2005. “É 

a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 

burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e 

repressão” (IAMAMOTO e CARVALHO, 2005, p. 77). Pois São as novas expressões 

da questão social que estão postas diariamente no agir profissional, exigindo a cada 

dia novas estratégias dos assistentes sociais. 

CONCLUSÃO

A política  de  saúde  vem  nos  últimos  anos  sofrendo  grandes  rebatimentos, 

advindos  da  iniciativa  das  políticas  neoliberais  no  pais  que  a  cada  dia  vem  se 
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concretizando e se tornando mais visíveis para toda a população, pois os impactos 

gerados pela mesma são impossíveis de não serem notados. 

Sabendo-se da aliança existente entre capital e Estado, podemos afirmar que é 

o trabalhador quem mais é prejudicado diante dessa conjuntura, de retrocessos de 

direitos conquistados com tanta luta pela classe trabalhadora. Tais retrocessos geram 

impactos  no  trabalho  desenvolvido  pelo  assistente  social,  pois  este  passa  por 

constantes  precarizações  no  seu espaço  sócio  ocupacional,  sendo  uma das  mais 

frequentes a sua forma de inserção, outra é a falta de instrumentos que lhes possibilite 

a efetivação do seu projeto ético-político como a garantia de direitos aos cidadãos 

como o acesso à consulta médica,  exames laboratoriais,  exames de média  a  alta 

complexidade, entre outros serviços, em que tal realidade também é vivenciada no 

Centro Clinico Prof. Vingt-Un Rosado. 

O profissional assistente social tem como objeto de trabalho, trabalhar nessa 

questão de dualidade, pois mesmo tempo que trabalha na garantia de direitos dos 

cidadãos, também trabalha na perspectiva do Estado, onde que os futuros assistentes 

sociais devemos nos ver também como a classe trabalhadora, não retirando nossa 

colocação como um trabalhar, que fortalece cada vez mais o modelo capitalista em 

que vivemos, já que é inevitável retirar esse nossa pespectiva de somos explorados 

também,  até  porque  com  a  consciência  e  conhecimento  da  teoria  e  prática  não 

podemos retirar da consciência essa exploração.

É importante destacar que a cada dia os assistentes sociais vem lutando para 

conseguir  implementar  o  seu  Código  de  Ética  e  seu  Projeto  Ético  Político,  pois 

sabemos que em tempos de retrocessos de direitos não é fácil implantar um projeto 

tão crítico que luta todos os dias pelo fim do modo de produção capitalista e por um 

novo modelo de produção pautado na igualdade de direitos para pobres e ricos, aliás 

onde não existirá essa diferença tão marcante para o capitalismo.  
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RESUMO
Este artigo parte das reflexões da prática pedagógica de uma 
professora  do  Atendimento  Educacional  Especializado  do 
município  de  Mossoró-RN.  Objetiva  apresentar  através  das 
narrativas  (auto)  biográficas  sua  prática  pedagógica  para  o 
desenvolvimento do processo de aprendizagem e inclusão de 
pessoas  com  Necessidades  Educacionais  Especiais.  A 
metodologia  de  cunho  qualitativa  é  embasada  no  método 
(Auto)  biográfico  e  nos  ensinamentos  de  Paulo  Freire.  Os 
resultados apontam que a partir dessa narrativa e das práticas 
vivenciadas com os educandos, foi possível (re)significar suas 
memórias como pessoa  e refletir sobre o saber e  o  saber-
fazer   na  relação  com  o  outro  no  exercício  da  profissão, 
evidenciando  uma  aprendizagem  significativa  dos  sujeitos 
envolvidos.

Palavras-chave:  Praticas  Metodológicas  Inclusivas. 
Atendimento  Educacional  Especializado.  Aprendizagem. 
Narrativas (Auto) Biográficas. 

1. INTRODUÇÃO

As práticas metodológicas inclusivas para pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais  é uma discussão que demanda o preparo de diversas propostas de trabalho, 

levando em consideração as especificidades inerentes a cada ser/sujeito na perspectiva de 

ampliar e potencializar as possibilidades de aprendizagens e saberes.  Apresentar através 

das narrativas (auto)  biográficas a prática pedagógica de uma professora do AEE para o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem e inclusão de alunos/as com Necessidades 

Educacionais Especiais – NEE é o objetivo norteador do presente artigo. 

A  pesquisa  tem  abordagem  qualitativa  e  faz  uso  do  método  autobiográfico. 

Teoricamente, tomou-se como apoio os estudos de  Josso (2010), os quais apresentam o 

método (auto) biográfico como o escrito da própria vida, onde o sujeito desloca-se numa 

1 Este trabalho é uma (re)leitura do artigo Atendimento Educacional Especializado – AEE: práticas metodológicas 
inclusivas com uso da literatura de cordel, apresentado no VII Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão 
Social de pessoas com Necessidades Educacionais Especiais,  realizado entre 31 de agosto e 02 de setembro 
de 2015, no Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O texto passou por 
correções e (re)escrita, com base nas contribuições apresentadas pela coordenação do grupo de discussão.
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análise entre o papel vivido de ator e autor de suas próprias experiências, sem que haja 

uma mediação externa de outros. Igualmente, buscou-se aporte em Passeggi (2003), que 

estuda sobre as narrativas de formação e sobre a escrita de si. Sua abordagem remete a 

diferentes possibilidades, ao afirmar que trabalhar como sujeitos narradores permite formar 

reflexão  sobre suas experiências  de vida  e  profissional.  Deve-se acrescentar,  ainda,  os 

ensinamentos de Freire (2002), quando afirma que as reflexões e indagações revelaram-me 

a consciência do meu inacabamento, dada a incompletude do ser humano, que transforma o 

seu fazer frequentemente, ao mesmo tempo em que é transformado.

Para melhor organização das ideias,  este artigo foi  dividido em três partes,  além 

desta introdução e das considerações finais. A primeira envolve o Atendimento Educacional 

Especializado:  uma prática  inclusiva.  Em seguida,  é  apresentado o  Centro  Regional  de 

Educação Especial de Mossoró – CREE-MOS: espaço aberto à inclusão. Posteriormente, o 

último tópico trata de  desafiar os limites e promover a inclusão: narrativas da experiência 

formadora no AEE. Por fim, nas considerações finais, fala-se a respeito dos resultados desta 

prática pedagógica e da importância que as narrativas (auto) biográficas e histórias de vida 

de  professores(as)  têm para  análise  e  reflexão  sobre  o  aprendizado  docente  e  para  a 

(re)construção da prática pedagógica na relação com o outro no exercício da profissão. 

2. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE: uma prática inclusiva

O atendimento educacional às pessoas com necessidades especiais, em ambiente 

escolar comum ou em grupos especializados, está assegurado na Constituição Brasileira. 

(SOUZA, 2008). Pela legislação brasileira, toda pessoa, incluindo aquelas que apresentam 

deficiências,  têm direito ao acesso à educação,  à saúde,  ao lazer e ao trabalho.  Dessa 

forma,  as  pessoas  devem  ser  percebidas  com  igualdade,  implicando  assim  no 

reconhecimento e atendimento de suas necessidades especificas (BRASIL, 1996).

Por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), 

entende-se que a Educação Especial não é mais concebida como um sistema educacional 

paralelo ou segregado, mas como um conjunto de recursos que a escola regular deve dispor 

para  atender  à diversidade  de alunos(as).  Embora haja  o  crescente  reconhecimento  da 

Educação  Inclusiva  como  forma prioritária  de  atendimento  a  alunos  (as)  com  NEE,  na 

prática,  este modelo ainda não se configura,  no Brasil,  como uma proposta educacional 

totalmente compartilhada. 

Sabe-se  que  as  leis,  enquanto  instrumentos  legais,  por  si  só  não  garantem  a 

aceitação da diferença e da diversidade humana. Entretanto, as políticas direcionadas à 

Educação Especial devem ser reconhecidas como conquistas decorrentes de muitas lutas e 
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empenho de inúmeros sujeitos com ou sem deficiência, os quais se organizaram em prol do 

desejo e da necessidade da efetivação de um processo de inserção no sistema educacional. 

Atualmente, as propostas educacionais passam por adequações, devido a anos de 

luta pela inclusão,  o que direciona ao melhor entendimento da importância da educação 

escolar e do direito à educação, questões propostas na Constituição Federal, na LDB, na 

Política Nacional de Educação, bem como na Declaração de Salamanca (1990) e, inclusive, 

na  Política  Nacional  de  Educação  Especial  –  PNEE,  documentos  que  objetivam  uma 

educação de qualidade para todos.

A  política  Nacional  de  Educação  Especial  merece  destaque  por  apresentar 

orientação para os sistemas educacionais, além de organizar os serviços e os recursos de 

forma não substitutiva. As Salas de Recursos Multifuncionais - SRM, por exemplo, espaços 

de  desenvolvimento  e  aprendizagem,  onde  é  realizado  o  Atendimento  Educacional 

Especializado - AEE, resgatam o proposto na Constituição Federal de 1988. 

Na esfera nacional, a Resolução N.º 4, de 02 de outubro de 2009, institui algumas 

Diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na Educação Básica. 

O seu Art.  2º determina que a função do AEE seja de complementar ou suplementar a 

formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e 

estratégias  que  eliminem  as  barreiras  para  sua  plena  participação  na  sociedade  e 

desenvolvimento de sua aprendizagem.

Já o Art. 10, dessa mesma resolução, diz que a escola deve prever em seu Projeto 

Político Pedagógico a organização do AEE, com as salas de recursos multifuncionais;  a 

matrícula  de  seus  alunos  e  de outras  escolas  no  AEE;  estabelecer  um cronograma de 

atendimentos; elaborar o plano de AEE; formar o quadro docente do AEE com profissionais 

com formação adequada ao atendimento especializado. Portanto, o professor do AEE deve 

ter  formação inicial  para o exercício  da docência  e formação específica para Educação 

Especial.

O  Plano  de  AEE  deve  contemplar  ainda  a  identificação  das  habilidades, 

potencialidades e necessidades educacionais específicas de cada aluno para a definição e 

organização de estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de 

atendimento  conforme  as  necessidades  educacionais  específicas;  o  cronograma  do 

atendimento e a carga horária, individual ou em pequenos grupos.  

O AEE complementa e/ou suplementa a formação do aluno, de maneira a garantir 

sua autonomia na escola e fora dela. Por isso, se constitui oferta obrigatória pelos sistemas 

de ensino. Deve ser realizado, de preferência, nas escolas comuns, em um espaço físico 

denominado  Sala  de  Recursos  Multifuncionais.  Portanto,  é  parte  integrante  do  projeto 

político pedagógico da escola. Essas salas devem ser destinadas ao atendimento de alunos 
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(as)  público-alvo  da  educação  especial,  conforme  estabelecido  na  Política  Nacional  de 

Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, e no Decreto N.6.571/2008. 

No  âmbito  estadual,  de  acordo  com  a  Resolução  Nº  02/2012,  em  seu  Art. 

4º, Considera-se  público-alvo  do  Atendimento  Educacional  Especializado  aqueles  que 

apresentam necessidades educacionais específicas em decorrência de  deficiência: física, 

mental, intelectual ou sensorial, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, alunos 

com  Transtornos  Funcionais  Específicos  entendidos  por  Transtorno  do  Déficit  de 

Atenção/Hiperatividade,  dislexia,  discalculia,  disortografia,  disgrafia,  dislalia,  transtorno de 

conduta  e  distúrbio  do  processamento  auditivo  central  e  alunos  com  altas 

habilidades/superdotação.

Diante  do exposto nessa resolução,  percebe-se que o estado do Rio  Grande do 

Norte  tem avançado  na  busca  de  uma educação  de qualidade,  ao atender  também os 

transtornos funcionais específicos que apresentam necessidades educacionais específicas. 

Fica evidente, portanto, a ampliação da visão política e de alternativas para permanência e 

sucesso do indivíduo no sistema escolar do RN.

Para a obtenção de melhores resultados no processo de inclusão, o professor de 

AEE deverá acompanhar a trajetória acadêmica de seus alunos no ensino regular, a fim de 

atuar  com autonomia na escola  e em outros espaços de sua vida social.  Para tanto,  é 

imprescindível  uma  articulação  com  os  demais  professores  do  ensino  comum.  Nessa 

perspectiva, o(a) professor(a) da Educação Especial não é mais um(a) especialista em área 

específica;  suas  atividades  desenvolvem-se,  preferencialmente,  nas  escolas  comuns, 

cabendo-lhes,  no  atendimento  educacional  especializado  aos  alunos  com  alguma 

deficiência,  cumprir  as  seguintes  atribuições:  identificar,  elaborar,  produzir  e  organizar 

serviços,  recursos  pedagógicos  de  acessibilidade  e  estratégias,  considerando  as 

necessidades específicas dos(as) alunos(as),  de forma a construir  um plano de atuação 

para eliminá-las (MEC/SEESP, 2009).

Ao reconhecer as necessidades e habilidades do(a) discente, o(a) professor(a) do 

AEE deve, então, traça o seu plano de atendimento, definindo o tipo de mais adequado para 

o(a) aluno(a). De igual modo, é importante que verifique os materiais a serem produzidos, 

sua frequência ao atendimento, entre outros elementos constituintes desse plano. Outros 

dados poderão ser coletados pelo(a) professor(a), em articulação com o(a) professor(a) da 

sala de aula regular, demais colegas da escola, familiares e/ou responsável pelo(a) aluno(a), 

no intuito de facilitar o aprendizado de seu alunado.

Para que de fato a inclusão se concretize é fundamental que os sujeitos preocupados 

com a educação possibilitem momentos coletivos de aprendizagem com as diferenças, nós 

educadores compomos esse tecido colorido, os (as) alunos (as) fazem também parte desse 

tecido  multicor,  porém,  necessitam  dos  recursos  da  humanização,  da  afetividade, 
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compreensão, diálogo e respeito, para que os fios se teçam, e assim se teça a colcha tão 

desejada estampada com o nome inclusão (LIMA; COSTA; LIMA; LEANDRO, 2013).

3. CENTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – CREE-MOS: espaço aberto à 

inclusão

Tratar da aprendizagem de pessoas com Necessidades Educacionais Especiais – 

NEE numa perspectiva inclusiva é admitir, então, a ideia de um ambiente que não selecione 

os  sujeitos  em função  de  suas  diferenças  individuais,  sejam elas  orgânicas,  sociais  ou 

culturais. Faz-se necessário, para isso, o empenho efetivo de todos os envolvidos nesse 

processo: Estado, família, docentes e sociedade.

Os ambientes  inclusivos  deverão valorizar  a  diversidade,  pois  é  onde todos (as) 

podem aprender juntos (as). Partindo do princípio de que a educação é um direito de todos. 

Para trabalhar e mediar junto a pessoas com NEE, deve-se atentar e considerar a forma 

como cada uma vivencia e apreende o mundo a sua volta, para correr o risco de explicar 

uma linguagem que, talvez, não corresponda a sua vivência. Neste sentido, o (a) educador 

(a),  enquanto mediador (a) necessita estar aberto (a) para desfazer barreiras e construir 

possibilidades,  de modo a ampliar  sua percepção e compreensão dos conhecimentos e 

intensificar suas relações e comunicação com os que o (a) cerca.

De acordo com a argumentação de Silva  (2006,  p.  150),  a  aprendizagem ocorre 

quando uma série de condições é satisfeita, como:

Quando o aluno é capaz de relacionar, de forma não arbitrária e substancial, a nova 
informação com os conhecimentos e experiência prévias e familiares que possui em 
sua  estrutura  de  conhecimentos;  quando  tem  a  disposição  de  aprender 
significativamente;  quando  os  materiais  e  conteúdos  de  aprendizagem  têm 
significado potencial  lógico; quando há disposição (motivação e atitude) do aluno 
para aprender; quando existem materiais, assim como uma adequada organização 
de tipos específicos de atividades e de estratégias de ensino oferecidas.

Nesse caso, para que seja verdadeiramente desenvolvida a inclusão das PNNE, é 

imprescindível  a participação e o esforço de todos os que fazem a comunidade escolar 

(docentes,  administradores  escolares,  coordenadores  pedagógicos,  demais  técnicos 

funcionários, discentes e responsáveis) e que participem de forma consciente e ativa do 

processo inclusivo.

Para Masetto (2000), neste processo de ensino-aprendizagem, o(a) aluno(a) se torna 

sujeito  de ações que o levam a aprender e a mudar seu comportamento.  Essas ações, 

ele(a) as realiza sozinho(a) (auto - aprendizagem), com o(a) professor(a) e com os seus 

colegas (inter - aprendizagem). 
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É essencial,  portanto, que a escola inclusiva recorra a um ensino concreto, ativo, 

voltado  para  o  incremento  da  criatividade  e  do  imaginário  e,  principalmente,  para  uma 

sensibilização profunda concernente às experiências contextuais  das pessoas com NEE. 

Uma vez que a Educação Especial tem como proposta primordial garantir às pessoas com 

necessidades educacionais especiais o direito, assegurado na Constituição Federal, a um 

ensino de qualidade para todos, independente de suas diferenças, o ambiente escolar deve 

incluir  todos (as) os sujeitos,  reconhecer as diferenças e promover a aprendizagem que 

atenda às necessidades de cada um.

Exemplo de Instituição inclusiva é, pois,  o CREE-MOS, cuja manutenção vem do 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Estadual de Educação e 

Cultura.  A instituição  pública  trabalha  na  perspectiva  inclusiva  com base  nos seguintes 

documentos: Resolução n° 02/2012-CEE/RN; Constituição Federal/88; Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/96; Decreto 6571/2008; e Resolução nº 4/2009. 

No CREE-MOS, o AEE é oferecido no contra turno do ensino regular, na modalidade 

de Educação Especial, de forma não substitutiva. Atende aproximadamente 100 alunos nos 

turnos  matutino  e  vespertino,  e  tem  como  finalidade  contemplar  estudantes  com  NEE 

provisórias  e/ou  permanentes,  bem  como trabalhar  com  professores(as)  de  escolas  de 

ensino regular, a fim de contribuir com o processo de inclusão e  proporcionar diferentes 

alternativas de atendimentos. 

O que torna o CREE-MOS uma instituição com proposta inclusiva são os serviços 

por ela oferecidos: Núcleo de Avaliação e Apoio Pedagógico;  Núcleo de Apoio ao Aluno 

(Orientação  Itinerante,  Alfa/Letramento,  Sala  de  Recursos  Multifuncionais,  Informática 

Educativa,  Arte  Educação,  Estimulação  Essencial,  Educação  e  Saúde,  Educação 

Física/Psicomotricidade/Xadrez, Brinquedoteca, Ludicidade e Aprendizagem); e Núcleo de 

Apoio  a  Família  e/ou  responsáveis,  a  partir  de  recursos  diversos  que  atendam  às 

necessidades específicas dos (as) estudantes - público alvo da Educação Especial  -, de 

maneira  que  sejam  incentivados  à  livre  expressão,  à  criatividade,  ao  acesso  ao 

conhecimento,  à participação e à  interação nas atividades  desenvolvidas,  respeitando o 

ritmo de sua aprendizagem e valorizando suas potencialidades.

4. DESAFIAR OS LIMITES E PROMOVER A INCLUSÃO: narrativas da experiência 

formadora no AEE

O método autobiográfico, de acordo com Josso (2010) expressa o escrito da própria 

vida, onde o sujeito desloca-se numa análise entre o papel vivido de ator e autor de suas 

próprias experiências, sem que haja uma mediação externa de outros. Daí é possível se 
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pensar  na possibilidade  da formação dos professores,  nas  suas histórias  de vida,  suas 

implicações e fertilidades,  partindo da singularidade e subjetividade das narrativas (auto) 

biográficas no processo de formação inicial (SOUZA, 2006).  

Para Passeggi (2015), as narrativas de formação docente permitem ao sujeito se 

(re)conhecer e se (re)descobrir nas relações com os saberes práticos, com o grupo, com a 

instituição formadora e com seus (uas) alunos (as), de modo a clarificar suas práticas e 

evoluir nas representações de si e do outro.

A inclusão de pessoas com deficiências no espaço educacional é uma discussão que 

demanda o preparo de diversas propostas de trabalho. Para tanto, deve-se considerar as 

especificidades inerentes a cada ser/sujeito,  na perspectiva de ampliar e potencializar as 

possibilidades de aprendizagens e saberes. 

Ao  conceber  a  deficiência  como  uma  limitação,  não  apenas  orgânica,  mas, 

principalmente, social, entende-se que a educação é um direito de todos. Nesse sentido, as 

crianças, adolescentes e adultos com NEE não podem ficar fora da escola, pois é nesse 

espaço que se dá grande parte das aprendizagens humanas, sobretudo no que diz respeito 

a  conviver  com  as  diferenças.  Todavia,  é  necessário  atendimentos  e  recursos 

especializados para desenvolver  o potencial  e⁄ou amenizar as dificuldades de quem tem 

NEE, como também para contribuir com a aceitação de suas particularidades, de modo que 

haja a efetivação de seus direitos individuais e sociais. 

Na  perspectiva  de  construir  um  elo  entre  as  experiências  vividas  e  um  pensar 

reflexivo,  pretendo aqui  descrever minha  prática pedagógica para o desenvolvimento do 

processo  de  aprendizagem  e  inclusão  de  pessoas  com  Necessidades  Educacionais 

Especiais no contexto da Educação Especial, como professora do Atendimento Educacional 

Especializado - AEE do Centro Regional de Educação Especial de Mossoró/RN – CREE-

MOS. Considero, entretanto, que, na pesquisa/narrativa (auto) biográfica, a memória pode 

ser seletiva, pois nem tudo fica gravado, nem tudo fica registrado, seja ela individual ou 

coletiva (POLLAK, 1992).

A relação com a Educação Especial e o encontro com os ensinamentos de Paulo 

Freire,  possibilitaram perceber que as práticas docentes,  com seus dilemas e contextos, 

precisam ser narradas, (re) escritas, (re) lembradas e compreendidas como possibilidades 

de transformação. Destarte, à procura de saber mais, bastante inspirada e em conformidade 

com o  que  nos  diz  o  mestre  Paulo  Freire  (2002),  aprendi  a  crer  que  aprender  é  uma 

aventura, é edificar, averiguar para modificar. Descobri que “como professor[a] crítico[a], sou 

um aventureiro[a] responsável, predisposto[a] à mudança, à aceitação do diferente”. 

Nos anos de 2012 e 2013, por ocasião do Projeto “CREE-MOS: um ambiente muito 

especial”, foram desenvolvidas, em suas XIII e XIV Manhãs Verdes, as temáticas “Água: um 

bem precioso” e “Alimentação saudável  e atividade física”.  A estratégia metodológica foi 
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usar a literatura de cordel para promover o desenvolvimento do processo da inclusão de 

alunos (as) público alvo do AEE, bem como para enfocar o valor da leitura como fonte de 

informação e disseminação da cultura, de maneira a contribuir para o resgate da literatura 

de cordel na perspectiva de transformá-la em veículo de comunicação. 

É preciso enfatizar aqui que o trabalho com a literatura de cordel na sala de aula 

regular não é mais uma novidade, assim posto, o que se considera inovação nesta narrativa 

é trabalhar a literatura de cordel no AEE, como forma de proporcionar ao(a) educando(a) 

assumir o papel de aluno (a) ativo (a) e participante.

Com base nas discussões acerca da inclusão, é possível perceber a importância de 

se oferecer atividades diversas que respeitem as limitações dos (as) alunos (as) com NEE e 

que  lhes  proporcionem  oportunidades  que  garantam  as  condições  necessárias  para  o 

desenvolvimento  de  suas  potencialidades  e  habilidades.  Nesse  sentido,  Calhado  (2015) 

enfatiza que o trabalho da poesia de cordel é um instrumento capaz de estimular o hábito da 

leitura,  pela  musicalidade  das  rimas  e  pela  temática,  que  geralmente  remete  à  cultura 

nordestina  e  às  metáforas,  o  que  favorece  boas  discussões,  como  também  amplia  o 

vocabulário do aluno. 

De igual modo, Nogueira (2015) destaca o cordel como uma prática de influência 

notável da escrita, seja por sua capacidade de criar histórias a partir dos acontecimentos, 

por sua visão crítica, ou pela irônica quanto aos costumes do dia a dia e até mesmo os 

aspectos políticos, sociais e culturais da vida do aluno.

Costumeiramente,  no primeiro  semestre do ano,  a equipe pedagógica do CREE-

MOS traçava o projeto e a temática que pretendia desenvolver na “Manhã Verde”. Eram 

momentos com muitas discussões e embates, tendo em vista que os sujeitos são e pensam 

diferentes. Muitas vezes, o grupo não conseguia chegar a um consenso:

Lembro que, em uma dessas discussões acaloradas, foi posto em dúvida, por parte 
da equipe, se nossos/as alunos/as conseguiriam produzir os cordéis. Achavam (uma 
pequena  parte)  que  os(as)  mesmos(as)  não  conseguiriam  representar  suas 
compreensões acerca das temáticas, para que fossem produzidos os cordéis. Foi 
quando  eu  e  mais  alguns  colegas  nos  posicionamos  contrários  a  esses 
pensamentos discriminatórios. Resolvemos puxar a responsabilidade e encararmos 
o desafio da produção dos cordéis (Rosa Maria da Costa Siqueira, em Mossoró, nov. 
2015).

O que se deseja demonstrar com esse episódio é que o (a) professor (a) inclusivo (a) 

não apenas pode aprender ao ensinar, mas, principalmente, deve suplantar suas barreiras 

atitudinais, as quais tanto restringem a aprendizagem e o favorecimento de pessoas com 

deficiências  incluídas  na  escola  regular.  Portanto,  trabalhar  na  perspectiva  inclusiva  e 

colaborativa  é  um desafio  que precisa  ser  enfrentado,  buscando-se o envolvimento  e a 
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parceria com todos aqueles responsáveis pela inclusão. Desse modo, é possível evidenciar 

a (auto) formação dos professores enquanto agentes reflexivos no processo educativo.

O  “fazer  em  colaboração”,  na  perspectiva  vigotskyana,  não  anula  a  capacidade 

criadora da criança (VIGOTSKY, 1988),  pelo contrário,  destaca sua participação e serve 

como meio de acompanhar o seu nível de desenvolvimento intelectual, sua capacidade de 

discernir,  de  tomar  iniciativa,  de  começar  a  fazer  sozinha  o  que  antes  só  fazia 

acompanhada, constituindo-se, ainda, em um valiosíssimo critério de verificação da eficácia 

do processo de ensino-aprendizagem. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa (auto) biográfica provoca reflexões sobre a nossa própria prática docente, 

na interação com os alunos e com os professores mais experientes. Nesse sentido, é uma 

metodologia reflexiva da prática, isso porque revela que as histórias de vidas de professores 

(as) corroboram com um olhar crítico para a construção da identidade docente.

 Através  do  método  (auto)  biográfico,  mergulhei  nas  minhas  memórias  do 

conhecimento  de  mim mesma,  como também na  interação e  reflexão  com o outro.  No 

percurso  das  minhas  narrativas,  busquei  reconstruir  uma  experiência  da  minha  prática 

pedagógica por meio de evocações,  assim como evidenciar  a importância deste método 

autobiográfico.  A  trajetória  do  trabalho  foi  marcada  por  momentos  imensamente 

significativos, pois compreendo que as histórias de vida de professores/as corroboram como 

um olhar crítico para a construção da identidade docente.

Ofertar  uma educação  efetivamente  inclusiva  e  sem distinção  não  é  tarefa  fácil, 

porém não é impossível. Nessa proposta não é permitido que a pessoa com deficiência se 

integre por si mesma, mas que os ambientes se transformem como forma de possibilitar sua 

inserção, ou seja, que os ambientes estejam devidamente adaptados para receber pessoas, 

sejam com deficiências ou não.

Para que isto aconteça é necessário que se abandone os rótulos e as classificações, 

procurando  levar  em  conta  que  a  pessoa  que  apresenta  deficiência  tem  que  se  sentir 

valorizada, importante, inteligente, capaz e igual aos demais. Sabemos que cada um possui 

limites, o que não podemos é enfatizar a limitação das pessoas, e sim lhes mostrar que são 

capazes de evoluir sempre, e que cada conquista servirá de estimulo para buscar, cada vez 

mais, superar suas limitações.

Ao narrar a minha trajetória e experiência na sala de AEE com alunos (as) NEE, 

destaco  como  resultado  o  (re)significar  de  minhas  memórias  como  pessoa,  e  a  (re) 

construção dos sentidos da minha prática pedagógica, que propiciaram a reflexão  sobre  o 
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saber  e  o  saber - fazer  na relação com o outro, no exercício da profissão, a qual evidencia 

uma  aprendizagem  significativa  dos  sujeitos  envolvidos,  a  partir  das  representações  e 

saberes que os alunos (as) já trazem relacionados com o seu convívio sociocultural.

Ressalto que as narrativas autobiográficas e histórias de vida de professores/as têm 

extrema relevância, não só como análise, mas também como reflexão sobre o aprendizado 

docente.  Sendo assim,  compreendo que esses sujeitos  carecem que suas vozes sejam 

ouvidas, como forma de acender debates importantes no campo educacional, de maneira 

que  sejam  motivados  conhecimentos  teóricos/práticos  para  (re)significar  sua  prática 

profissional.
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RESUMO

Na perspectiva de instigar o elo entre formação de professores, diversidade e inclusão, 
este artigo traça como objetivo analisar o processo de (auto) formação docente e a 
experiência de ensinar um aluno surdo no ensino superior. É desejo fundante perceber 
como  a  experiência  de  ensinar  um  surdo  no  ensino  superior  promoveu  um 
“movimento”, “sacolejo” na formação inicial da professora- colaboradora da pesquisa e 
possibilitou rupturas e mudanças nas suas práticas pedagógicas. Esse escrito é parte 
da  pesquisa  de  mestrado  “Relação  Pedagógica  Professor,  Intérprete  de  Língua 
Brasileira de Sinais e Aluno Surdo do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte- UERN”, concluída no ano de 2014. A pesquisa é qualitativa, 
pois  está  ancorada  nas  narrativas  de  experiência  de  vida  da  docente  de  ensino 
superior que ensina e se empenha em atender as necessidades de uma turma diversa 
constituída  por  surdo  e  ouvintes.  O  método  utilizado  na  pesquisa  foi  o  (auto) 
biográfico, o qual permite que ao narrar a sua trajetória de vida docente, o sujeito se 
(auto)forme.  Esse  estudo  é  embasado  teoricamente  por:  Cordeiro  (2011);  Freire 
(2008); Imbernón (2000); Josso (2010); Mantoan (2006); Nóvoa (1995); Nóvoa (2010); 
Skliar (2005). Pretendemos com esse escrito um novo vislumbramento docente, ou 
seja, possibilitar oportunidade que o educador mobilize seus saberes, a partir de suas 
experiências  cotidianas:  diversidade  de  educandos  em  sala  de  aula,  situações 
adversas, erros e acertos na sua prática educativa. Que o docente transite pela (auto) 
formação pessoal e profissional, a fim de se tornar um sujeito/docente melhor.

PALAVRAS-CHAVE: (Auto)formação. Docente. Ensino Superior. Inclusão. Surdez.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo analisar o processo de (auto) formação docente 

e a experiência de ensinar um aluno surdo no ensino superior. Pretendemos conhecer 

como aconteceu o processo de formação docente  da professora-  colaboradora da 

pesquisa e sua atuação na perspectiva de assumir práticas pedagógicas inclusivas.

 O  presente  escrito  nasce  da  pesquisa  de  mestrado  “Relação  Pedagógica 

Professor,  Intérprete  de  Língua  Brasileira  de  Sinais  e  Aluno  Surdo  do  Curso  de 

Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN”, concluída no 

ano de 2014.

 A pesquisa é de cunho qualitativo, já que suas raízes estão consolidadas nas 

narrativas de experiência de vida da docente de ensino superior que nesse caminhar 
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formativo houve momentos de redimensionamento do seu ser pessoal e profissional, a 

partir de uma experiência de ensinar um discente surdo. Essa pesquisa teve como 

embasamento teórico: Cordeiro (2011); Freire (2008); Imbernón (2000); Josso (2010); 

Mantoan (2006); Nóvoa (1995); Nóvoa (2010); Skliar (2005).

 O método utilizado na pesquisa foi o (auto) biográfico, o qual permite que ao 

narrar  a  sua  trajetória  de  vida  docente,  o  sujeito  passe  pelo  processo  de  (auto) 

formação. Sobre esse momento de “caminhar para si”, Josso (2010) define como “o 

ser em formação só se torna sujeito no momento em que a sua intencionalidade é 

explicitada no ato de aprender  e em que é capaz de intervir  no seu processo de 

aprendizagem e de formação para favorecê-lo e para reorientá-lo”.

O professor só muda a sua prática pedagógica, quando ele se abre para novos 

conhecimentos, novas aprendizagens, ele tem consciência que a sua formação deve 

ser contínua, pois a demanda social se altera a cada momento. O docente precisa 

parar,  pensar  e reorientar  o seu ato educativo,  a fim de contemplar  a diversidade 

explícita em sala de aula. É preciso valorizar, aprender com as diferenças e não omiti-

la ou anulá-la.

Desejamos  propiciar  nos  professores  um  constante  inquietar-se,  a  fim  do 

educador sempre ser um questionador da sua prática. Como nos dizia Freire (2008) se 

tornar um constante ato de ação, reflexão, ação. Verificando se essa prática atende e 

respeita a pluralidade da turma.

Diálogo entre Relação Pedagógica, Inclusão, Aluno Surdo no Ensino Superior

Nessa roda de saberes necessitamos conhecer o que os teóricos entendem e 

discutem sobre  relação  pedagógica,  inclusão,  alunos  surdos  no  ensino  superior  e 

construirmos uma melhor compreensão dos conceitos desse estudo.

Cordeiro (2011) apresenta uma definição de relação pedagógica e afirmamos 

concordar  com  a  ideia  do  autor  e,  portanto  esse  conceito  será  o  utilizado  neste 

trabalho.

É um tipo de atividade que se exerce na presença dos outros e em 
função desses outros, os alunos. Nesse sentido, é necessário desde 
logo reconhecer o fato de que o trabalho pedagógico é uma atividade 
interacional, isto é, ele se realiza com base e em face de um conjunto 
de interações pessoais entre professor e alunos. (CORDEIRO, 2011, 
p. 66)

Esse autor ressalta a importância da relação ativa entre professor e aluno para 

haver uma melhor condução no processo de ensino e de aprendizagem. Entendemos 

que esta relação deve ser estabelecida com qualquer aluno, nesse aspecto o docente, 
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o  intérprete  de  LIBRAS  e  o  próprio  discente  surdo  deve  manter  uma  relação 

pedagógica satisfatória, para se possibilitar a aprendizagem de todos(as).

Sobre a  questão da inclusão do aluno  surdo em qualquer  espaço  social  e 

dentre esses ambientes está à instituição de ensino regular, para isso é fundamental a 

sociedade reconhecer LIBRAS como língua oficial dos surdos, para esse fim, existe a 

lei 10.436/ 02 foi decretada em 24 de abril de 2002.

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 
Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a 
ela associados.
Parágrafo  único.  Entende-se  como  Língua  Brasileira  de  Sinais  - 
Libras  a  forma  de  comunicação  e  expressão,  em  que  o  sistema 
linguístico  de  natureza  visual-motora,  com  estrutura  gramatical 
própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.
Art.  2º  Deve ser garantido,  por parte do poder público em geral  e 
empresas  concessionárias  de  serviços  públicos,  formas 
institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de 
Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização 
corrente das comunidades surdas do Brasil.
Art.  3º  As  instituições  públicas  e  empresas  concessionárias  de 
serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento 
e  tratamento  adequado  aos  portadores  de  deficiência  auditiva,  de 
acordo com as normas legais em vigor.
Art.  4º  O sistema educacional  federal  e  os  sistemas educacionais 
estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão 
nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e 
de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente.
Parágrafo único.  A Língua Brasileira de Sinais -  Libras não poderá 
substituir a modalidade escrita da língua portuguesa.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Existe  a  lei  10.436/02,  a  qual  reconhece  LIBRAS  como  a  língua  de 

comunicação dos surdos com estrutura própria, essa língua deve estar nos Cursos de 

graduação  nas  Licenciaturas  e  no  Curso  de  Fonoaudiologia;  os  discentes  devem 

frequentar a escola regular; ter o auxílio de intérpretes e recursos necessários. 

O decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei 10.436 de 

24 de abril de 2002. Esse decreto no seu 2º artigo define o que a lei entende por 

pessoa com surdez e quem é considerado surdo:

Art. 2o Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela 
que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por 
meio  de  experiências  visuais,  manifestando  sua  cultura 
principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras.
Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, 
parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.
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É interessante estabelecer uma diferença entre ser surdo e deficiente auditivo, 

sabemos  que  deficiente  auditivo  não  usa  LIBRAS,  utiliza  aparelhos  auditivos,  não 

frequenta associações de surdos, tem contato mais próximo de ouvintes; já os surdos 

fazem uso de LIBRAS, luta pelos seus direitos de comunidade surda e participa de 

associações de surdos.

Para que o aluno surdo consiga compreender o que é exposto em sala de aula 

regular, esse aluno tem o direito de dispor do atendimento do intérprete de LIBRAS 

diariamente  em sala,  a  Lei  12.319/10 de 01 de setembro de 2010 regulamenta  a 

profissão  de  tradutor-intérprete  de  LIBRAS,  revela  a  sua  compreensão  desse 

profissional, a formação, quanto a sua postura e ética. No 2º artigo essa lei determina 

que:

Art.  2o O  tradutor  e  intérprete  terá  competência  para  realizar 
interpretação  das  2  (duas)  línguas  de  maneira  simultânea  ou 
consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da 
Língua Portuguesa.

Entende-se que o intérprete pode fazer uso de dois modos de interpretação: 

consecutivo (quando o intérprete escuta o que o ouvinte diz e interpreta em LIBRAS e 

vice-versa) e o simultâneo (ao mesmo tempo que o ouvinte fala, o intérprete transmite 

para LIBRAS e vice-versa). Vale ressaltar não se usar o termo: “surdos-mudos”, pois 

muitos sujeitos surdos, se estimulados, conseguem oralizar, eles apenas não ouvem 

ou tem a audição reduzida.

Segundo  Mantoan  (2006,  p.54)  “ensinar,  na  perspectiva  inclusiva,  significa 

ressignificar  o papel  do professor,  da  escola,  da educação e  de práticas  que são 

pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino, em todos os 

níveis”.

 Para a inclusão, é relevante mudar a educação, o ensino.  A formação docente 

deve ser constante, o educador e o intérprete, já que esses participam do processo de 

ensino e de aprendizagem, precisam estar abertos para repensar e ressignificar a sua 

prática, procurando enxergar a diversidade presente nos seus educandos.

A Tessitura da (Auto)Formação Docente na Perspectiva Inclusiva 

Lembranças,  emoções,  saudades,  encontros,  formação  de  si  e  formação 

docente. Todas essas sensações e palavras permearam as sessões (auto)biográficas 

com a docente colaboradora da pesquisa. Foi solicitado que a docente atribuísse um 

nome fictício, a fim de preservar a sua identidade, mas que esse representasse o seu 

515

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10200498/art-2-da-lei-12319-10


III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

eu e trouxesse uma carga da sua essência. A educadora desejou ser denominada de 

Cendi, um nome de origem indígena, o qual significa luminosidade.            

No aspecto pessoal, a docente revela ser uma pessoa persistente, lutadora, 

esperançosa, a qual acredita e busca realizar seus sonhos. Profissionalmente, ela se 

reconhece  em  “estar  sempre  buscando  ser  luminosa  no  exercício  da  profissão 

docente”. Ela deseja não ser uma estrela com luz própria no sentido de se isolar, mas 

compartilhar os saberes, aprendizados com todos, com as demais estrelas existentes 

no campo da prosissão docente. Ela pretende radiar seu fazer pedagógico aos seus 

educandos e nesse processo de ensinar, e assim como num brilho sem cessar de uma 

estrela, ela sempre está aberta ao aprender. 

Na busca de organizar fatos da vida docente, serão apresentadas narrativas da 

professora desde seu descobrir de ser educadora até o momento de começar atuar no 

ensino superior e ter a oportunidade de ensinar alunos com deficiência. 

No próximo exame de vestibular na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte- UERN, Cendi decidiu ir prestar o certame para o Curso de Pedagogia, tinha 

algumas experiências e estímulo por parte da diretora da última escola que lecionou. 

Entretanto, alguns entraves e motivações ela enfrentou quando revelou aos pais que 

iria tentar o vestibular para Pedagogia:

Ai nessa época, eu acho que eu já tinha 21 anos era...  por aí.  Ai  
houve  um vestibular,  eu não  tive  dúvida,  “eu vou fazer  para essa 
Pedagogia da diretora” ai eu coloquei para Pedagogia, ai vou ai que 
ela deu maior apoio. Meu pai apoio, mas nem sempre ele apoio a 
docência, dizia que eu ia morrer de fome. Ele sempre dizia “minha 
filha, você vai morrer de fome”. Você estuda tanto, vá fazer um outro 
curso. Um curso de Informática que dar dinheiro, Engenharia, essas 
coisas. Ele gostava de curso que dar dinheiro. Ai eu dizia “Pai, mas 
eu  não  gosto!  Eu  não  gosto  dessa  área.  Eu  não  tenho  domínio. 
Muitas dificuldades na minha formação”. Na área de Exatas e não 
senti vontade mesmo de atuar nessas áreas de exatas. Eu acho que 
a  minha  formação  sempre  foi  mais  ligada  à  área  de  Ciências 
Humanas. Ai ele não entendia isso. Minha mãe, não, ela já aprovava 
e tudo,  mas ao mesmo tempo ele dizia “você tem outras pessoas 
professoras tias, primas, aposentadas, tias aposentadas” por parte do 
meu pai. Então, ele dizia “É... então você puxou a elas”. (Professora 
Cendi, 2ª Sessão (Auto)biográfica, 26/09/ 2013)

Alguns  elementos  são  relevantes  na  fala  de Cendi:  primeiro,  a  questão da 

decisão  de  prestar  vestibular  para  Pedagogia,  isso  já  era  um  passo  de  sua 

maturidade. Segundo ponto, refere-se à posição da família perante a preferência da 

filha  pela  docência,  o pai  defendia  a posição dela  ir  “passar  fome”.  Isso revela  a 

concepção dos pais de Cendi. E ainda quando o seu pai quase convencido da filha 
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seguir a docência, ele acredita ser algo hereditário, vocacional, predestinada quando 

afirma “É... então você puxou a elas”. 

Cendi narra ter prestado o vestibular, ter gostado das provas e após todo esse 

processo recebido o resultado de aprovação. Iria cursar durante quatro anos o Curso 

de Pedagogia, no Campus Central da UERN. Assim, no 3º período do Curso, ela fez 

uma seleção e passou para ser bolsista de uma escola do Estado.  

Em toda a sua graduação,  Cendi  foi  bolsista e,  portanto,  despertou para  o 

desejo de ser docente do Ensino Superior. Embora considerasse algo impossível, ela 

alimentava  esse  anseio  e  no  seu  entorno  algumas  pessoas  como  professores  e 

amigas contribuíam para fazer crescer esse seu sonho. Assim, ela enfatiza “porque 

como eu já tinha essa vivência inicial na escola pública, eu percebia “n” dificuldades, 

eu sabia que ia ser difícil.  Então meu sonho não era trabalhar lá,  era trabalhar no 

Ensino Superior. Ah, audaciosa, né!”.

 Antes de concluir  o Curso em 2007,  ela não se contentava apenas com a 

formação inicial, já projetava seu futuro campo de trabalho bem como planejava fazer 

a seleção para a Especialização em Educação da UERN. Então, fiz o certame em 

nível de Pós-graduação Latu Sensu e passou na Especialização, na linha de Currículo 

e  Ensino.  Essas  novas  veredas  revelam  que  esse  curso  permitiu  outras 

aprendizagens,  conhecimentos  adquiridos,  o  qual  preencheu  as  lacunas  da 

graduação. 

Posterior a Especialização, Cendi idealizou e investiu nos seus estudos para 

passar num concurso e ensinar numa escola pública. Alcançou, assim, a aprovação 

em dois concursos na rede municipal do Estado do Rio Grande do Norte, mas nunca 

se esquecendo do seu propósito maior, o qual era ser docente do Ensino Superior.

Com três meses lecionando numa dessas escolas do município, ela participou 

da seleção para  professor  substituto da Faculdade de Educação na UERN.  Cendi 

mesmo temerosa em participar da seleção, resolveu tentar e o resultado foi exitoso. 

Obtida a aprovação,  já  começará a ensinar  na UERN, ministrando a disciplina de 

Estágio Supervisionado, no 5º Período, o qual acontece na Educação Infantil. Cendi 

revela que ao iniciar a docência se via ainda muito como aluna e não como professora, 

somente  de  forma  gradativa  foi  assumindo  a  postura  de  uma  docente  em  nível 

Superior.

A professora alude a dificuldade de conciliar o trabalho no Curso de Pedagogia 

pela manhã, às vezes, também à noite, e à tarde ensinar na Educação Infantil.  Os 

níveis de ensino, a realidade e as cidades eram diferentes, tendo que a educadora se 

adaptar com a nova dinâmica de jornada, a qual lembra ainda: tinha o filho, o marido e 

a  casa  para  cuidar.  Apesar  das  adversidades,  Cendi  com  sua  capacidade  de 
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percepção conseguiu obter um bom êxito nas suas duas jornadas, pois ela buscou um 

elo que unisse um ao outro e facilitasse o seu trabalho, o seu exercício de reflexão.

Nos  anos  subsequentes  teve  a  oportunidade  de  ministrar  a  disciplina  de 

“Educação para a Diversidade”, “Educação e Multiculturalidade”, “Procedimentos de 

Intervenção nas Práticas Educativas”, podendo abranger seu campo de estudo mais 

sobre  a  inclusão,  diversidade,  deficiência,  propor  um pensar  para  novas  práticas, 

construir estratégias metodológicas e materiais que atendesse a demanda das salas 

de aula heterogêneas.

Todas as aprendizagens foram enriquecedoras para Cendi, fez refletir sobre as 

suas práticas e modificá-las. Tanto a experiência na Educação Infantil como no Ensino 

Superior  corroborou  para  formar  a  docente  Cendi.  Todo  o  leque  de  saberes, 

aprendizados, superações, inacabamento faz e refaz essa docente, a qual hoje se 

apresenta. A docente revela ter ensinado alunos com dificuldade de aprendizagem e 

diferentes deficiências no ensino superior.

Com relação aos discentes com deficiência, Cendi narra ter ensinado alunos 

surdos no Curso de Pedagogia. Esse foi o primeiro surdo a ingressar na universidade 

e no referido Curso. A docente fala desse encontro com o aluno surdo, a intérprete de 

LIBRAS e suas angústias, medos e inseguranças docente.

Foi a primeira vez que eu me deparei, eu não sabia nem o que era 
uma  intérprete,  né  escutava  falar,  mas  nunca  tinha  visto  uma 
intérprete,  quando eu vi  ela na sala,  eu disse “Você é aluna?” ela 
disse “Não eu sou intérprete. Esse aluno é surdo” e eu “é,é”. Aquilo ali 
para mim já foi um sacolejo, um choque “Meu Deus e agora eu vou 
ter que aprender!” ela falou “Não, professora eu tô aqui para ajudar, 
eu vou interpretar, mas se quiser pode fazer a sua comunicação com 
ele!”. E ai eu converso foi bem difícil. Eu lembro quando eu ia fazer as 
avaliações,  eu sem leitura,  foi  a partir  daí  que eu fui  buscar mais 
leitura,  buscar  me aprofundar  mais.  E como trabalhar?  Como ter 
essa relação com o aluno surdo? Como trabalhar com ele? Como me 
dirigir? Como vê a relação dele com os outros alunos? E ai eu fui 
percebendo que ele tinha uma relação muito boa com a turma, né, ele 
tinha essa barreira mesmo com os professores, eu percebia que era 
os professores que tinham mais distanciamento. Entre eles, eles se 
relacionavam muito bem, falava do pessoal,  o pessoal falava e eu 
achava aquilo “fantástico”. Eu dizia “Menino eu não sei, os meninos 
tudinho sabe se comunicar e eu não sei” eu decidi fazer LIBRAS, mas 
o que acontece eu não tinha tempo. (Professora Cendi,  3ª Sessão 
(Auto)biográfica, 12/02/2014)

O diálogo inicial com a intérprete foi relevante fez Cendi, realmente, “sacolejar” 

os seus saberes e práticas. Foi, então, que Cendi se interessou em estudar sobre a 

surdez,  a cultura surda,  a estrutura de LIBRAS e o conhecimento da profissão de 

intérprete. E essa parceria construída entre professora, intérprete e aluno surdo foi 
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importante para o processo de aprendizagem e, certamente, contribuiu para um bom 

êxito do educando. 

Em situações práticas da sala de aula, a professora chegava, cumprimentava 

os alunos e dava as suas aulas, todavia procurava saber da realidade da turma, de 

cada  discente.  É  relevante  esclarecer  que  todos  os  docentes  da  Faculdade  de 

Educação possuem 4 horas/aulas semanais numa determinada turma e turno, ou seja, 

estão em contato com os alunos apenas uma vez por semana. 

O aluno surdo sentava-se geralmente  em uma das cadeiras  da  frente,  em 

direção ao intérprete, porém numa posição que contemplasse toda a turma. As aulas 

tinham metodologias diversificadas: debates, aulas expositivas, seminários, avaliação 

escrita.  As aulas, com o recurso do multimídia, auxiliavam bastante na compreensão 

do educando surdo, pois o recurso visual é um importante componente para o surdo. 

A relação pedagógica acontecia de forma fragmentada, à relação tríplice não 

era dada continuidade. Por mais que existisse um diálogo entre os sujeitos, esse ainda 

era  muito  restrito.  Para  haver  inclusão  os  sujeitos,  devem  ser  pares,  necessitam 

planejar, buscar novas estratégias e possibilidades de interação. Na perspectiva de 

todos serem e se sentirem partícipes desse processo de ensino e aprendizagem.

Com o contato e interação com os alunos com deficiência, ela denota mobilizar 

o saber e despertar nela o desejo de fazer Curso de LIBRAS I e II, fornecidos pela 

DAIN.  Esses sonhos já  foram realizados,  posteriormente,  a  turma do aluno surdo. 

Atualmente, deseja fazer um Curso de Intérprete de LIBRAS e de Braille. Nesse trilhar 

em busca do conhecimento, Cendi galgou um mestrado em Educação.

Durante  todas  as  sessões  (auto)biográficas  pudemos  perceber  que  o  seu 

trajeto  de  vida  enveredou  por  caminhos  inclusivos,  de  lidar  com  pessoas  com 

diversidade, com deficiência. É uma característica singular de Cendi, sua consciência 

de inconclusão, como nos ensinou Freire (2008), a todo instante ela busca, faz opções 

por essa estrada. Ela trilha com constância pela formação continuada, mesmo com os 

encantos e desencantos da docência, já que ela tinha dupla jornada, tinha família e 

casa para dar assistência. Faz quatro anos como professora substituta e nem por ser 

pró-labore fica estacionada, ao contrário, ela tem um desejo incessante de aprender 

cada vez mais.

Foi necessário reconstituir  todo esse percurso histórico de vida da docente, 

perpassando pela infância, adolescência e fase adulta, através da (auto)biografia, para 

entendermos  a  formação,  prática  de  Cendi  e  como  ela  estabeleceu  a  relação 

pedagógica com a intérprete de LIBRAS e discente surdo. Essa viagem para dentro de 

si permitiu conhecermos um pouco mais de uma das colaboradoras da pesquisa e 

ampliarmos o nosso olhar sobre o papel do docente diante da sua formação inicial e 
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continuada, na perspectiva de valorizar as diferenças, reconhecendo o surdo como um 

sujeito de potencialidades, com sua língua (LIBRAS), identidade e cultura próprias. 

CONSIDERAÇÕES 

O presente trabalho foi impulsionado pela expectativa de mergulhar nas águas 

das narrativas do sujeito docente, poder em conjunto construir um conhecimento novo, 

refletido, repensado na sua vivência de sala de aula. As falas da educadora definiram 

a essência dessa investigação e, principalmente, a relevância desta, pois através das 

narrativas  e  das  análises,  compreensões  dos  relatos  darão  consistência  maior  ao 

problema proposto.

Esta  abordagem  tem  no  seu  cerne,  a  discussão  da  inclusão,  pretendendo 

deixar  como  contribuição  acadêmica  uma  discussão  mais  aprofundada,  a  fim  de 

permitir a sociedade conhecer as profissões: professor, intérprete de LIBRAS, refletir 

sobre a relação desses profissionais com o discente surdo e a repercussão dessa 

interação, os limites e os avanços dados no processo de inclusão na universidade. Na 

perspectiva, de um processo de ensino e de aprendizagem inclusivo. 

Despertar no educador uma prática que respeite as necessidades dos sujeitos 

com surdez, buscando aperfeiçoar a sua formação e, certamente, aprender com esses 

educandos; manter uma relação direta e contínua com esse aluno. 

Refletir  diversas  questões  pautadas  sobre  inclusão  de  surdos  no  ensino 

superior, possibilitando um repensar na formação dos educadores, e na oportunidade 

de  surdos  ingressarem nas  universidades  públicas  com ensino  cada  vez  mais  de 

qualidade. 
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RESUMO

Trata-se  de  um  artigo  decorrente  das  vivências  e 
conhecimentos acumulados na disciplina Ética Profissional, do 
curso  de  Serviço  Social,  da  Faculdade  de  Serviço  Social 
(FASSO), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN). Assim, nesse âmbito, buscamos apreender o contexto 
de violações de direitos de negros(as) no âmbito do trabalho, 
da cidadania e da educação; discutir o papel das políticas de 
ações afirmativas no processo de superação dessas violações, 
assim  como  na  promoção  da  igualdade  racial  a  partir  da 
discussão  da  Lei  10.639/2003  e  Lei  Federal  12.711/2012; 
apontar os discursos que tentam deslegitimar essas políticas, 
respaldados  na ideia  de  “democracia  racial”;  e  apresentar  o 
posicionamento  do  Serviço  Social  frente  ao  racismo  e  às 
políticas de ações afirmativas, de acordo com seu projeto ético-
político.

PALAVRAS-CHAVE:  Racismo. Violações de direitos. Políticas 
de ações afirmativas. Serviço Social.

1 INTRODUÇÃO

Em  nosso  país  há  uma  relação  intrínseca  entre  cor/raça  e  pobreza,  ou  seja,  a 

questão  econômica  e  racial  estão  entrelaçadas,  sendo  parâmetro  necessário  para  a 

compreensão  da  situação  atual  dos  negros(as)  frente  ao  contexto  de  exploração, 

discriminação  e  agudização  das  desigualdades  econômicas  e  raciais.  Segundo  Octávio 

Ianni,  essa  realidade  do  negro(a)  brasileiro(a)  é  decorrente  de  uma  “categoria  criada 

socialmente, na trama das relações desiguais, no jogo das forças sociais, como as quais se 

reiteram e desenvolvem hierarquias, desigualdades e alienações” (2005, p. 10). 

Conhecendo tal relação, neste artigo, buscaremos apreender o contexto de violações 

de direitos de negros(as) no âmbito do trabalho, da cidadania e da educação; discutir  o 

papel das políticas de ações afirmativas no processo de superação dessas violações, assim 
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como na promoção da igualdade racial  a  partir  da  discussão da Lei  10.639/2003 e  Lei 

Federal  12.711/2012;  apontar  os  discursos  que  tentam  deslegitimar  essas  políticas, 

respaldados na ideia  de “democracia  racial”;  e  apresentar  o  posicionamento  do Serviço 

Social frente ao racismo e às políticas de ações afirmativas, de acordo com seu projeto 

ético-político.

Para tanto, utilizamos das vivências e conhecimentos da disciplina Ética Profissional, 

ministrada  no  curso  de  Serviço  Social,  pela  Faculdade  de  Serviço  Social  (FASSO),  da 

Universidade  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  (UERN),  assim  como  de  pesquisa 

bibliográfica, considerando como indispensável o acúmulo teórico de alguns autores(as), a 

saber: Daflon e Feres Júnior (2014), Martins (2013), Bastos (1987), Barroco (2012), além 

das contribuições dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

2  RACISMO  E  POLÍTICA DE  AÇÃO  AFIRMATIVA:  CONTEXTO  DE  VIOLAÇÕES  DE 

DIREITOS E A TENTATIVA DE SUPERÁ-LAS

O  racismo  e  a  necessidade  da  instituição  de  políticas  de  ação  afirmativa  são 

intrínsecos a um contexto histórico específico: o período escravista, no qual as relações que 

se estabeleceram eram marcadas,  sobretudo,  pela  superioridade  de  uma raça  (branca) 

sobre  a  outra  (negra),  se  perpetuando  na  contemporaneidade.  A herança  escravocrata 

deixou  profundas  marcas  na  sociedade  brasileira  e,  para  entendê-las,  é  preciso  não 

esquecer os navios negreiros, nos quais milhões de negros e negras foram trazidos(as) para 

cá de forma desumana, sendo vistos(as) e tratados(as) como mercadorias. Assim, mesmo 

depois da suposta abolição da escravatura, respaldada pela Lei Áurea1, os(as) negros(as) 

não tiveram as condições necessárias para se integrarem nesta sociedade de classes pelas 

próprias classes dominantes, que não contribuíram para que esse segmento populacional se 

inserisse no novo formato de trabalho, o que analisaremos posteriormente.

É  nesse  contexto  que  se  propaga  o  racismo  brasileiro,  legitimado,  ainda,  pelo 

discurso  da  “democracia  racial”  que,  por  sua  vez,  contribui  para  a  perpetuação  das 

desigualdades,  violações de  direitos  e  violências.  Esse  discurso acaba negando toda  a 

1A Lei Áurea de 13 de maio de 1888, que declara a Abolição, vem coberta por interesses econômicos e de 

classes. É preciso aqui desvelar alguns aspectos que suscitaram a Lei e que retiram a visão humanitária e até 
romântica da libertação dos(as) escravos(as). Assim, o desencadear do processo de abolição dos escravos 
perpassa por dois aspectos que devemos levar em consideração: 1) a pressão da Inglaterra frente ao Brasil pelo 
fim do tráfico negreiro, uma vez que esta tentava, a todo o custo, forçar a possibilidade de trabalho livre no Brasil 
a fim de gerar consumidores; 2) o próprio modo de produção escravista se esgota, a partir de uma crise de 
superprodução, isto é, se tinha muitos escravos e, quanto mais escravos, mais aumentava a produção. Era 
necessário, portanto, uma força de trabalho que além de produzir, pudesse consumir, pois o escravo não tinha 
essa capacidade de consumo.
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historicidade da população negra, bem como a existência do racismo. Cabe-nos destacar 

que este discurso é, de fato, um mito ao trazer a concepção de que todos nós somos iguais 

perante a lei, não existindo desigualdades raciais. Desde já afirmamos que o racismo existe 

e destacamos o caráter coberto por interesses de classe e raça deste discurso, tendo em 

vista que este é criado pela classe dominante branca para continuar preservando a relação 

de subordinação dos negros aos brancos. Para Bastos, 

O mito da democracia racial funda uma consciência falsa da realidade, a partir da 
qual “acredita-se” que o negro não tem problemas no Brasil,  já que não existem 
distinções raciais entre nós, e as oportunidades são iguais para todos. [...] Não se 
trata de uma formulação sem sentido. Serve a uma constelação de interesses, entre 
os quais isentar as elites de culpas e evitar a realização efetiva da integração racial 
democrática. É a forma pela qual as elites exorcizam a ameaça dos movimentos 
sociais (1987, p. 148).

Nesse sentido, “essa engenharia da igualdade no plano legal e a exclusão absoluta 

no plano das relações concretas, [...]  é a forma de racismo mais perversa que existe no 

mundo, porque ela foi uma estratégia vitoriosa por tirar a questão racial do plano político” 

(CARNEIRO, 2000,  p.  25).  Essa vertente,  portanto,  vem com um caráter  de despolitizar 

qualquer iniciativa de reivindicar direitos através do argumento étnico-racial, incluindo aqui 

as cotas raciais e demais políticas de ações afirmativas, deslegitimando sua atuação, bem 

como negando toda a historicidade da população negra. Configura-se, inclusive, como uma 

estratégia capaz de garantir a omissão do Estado frente às desigualdades raciais.

Outrossim, não podemos analisar o racismo sem levar em consideração os múltiplos 

aspectos  econômicos  e  políticos.  Isso  porque  a  ideologia  de  raça  está  vinculada  às 

desigualdades  sociais  inerentes  à  sociabilidade  capitalista  e  implica  tanto  relações  de 

apropriação econômica, quanto de dominação política. Assim, o racismo atrela-se à questão 

social, interferindo-a e agravando-a. Em nossa sociedade, por exemplo, os mais pobres são 

exatamente negros. De acordo com dados divulgados pelo IBGE (2015), a população negra 

representava,  em  2004,  73,2% das  pessoas  entre  os  10% com  menores  rendimentos, 

aumentando para 76% no ano de 2014. Ademais, nesse mesmo ano, apresentou 17,4% no 

1% com maiores  rendimentos,  enquanto brancos revelaram quase 80% dentre  os mais 

ricos. Há nitidamente, portanto, uma relação entre cor/raça e pobreza.

Para  Martins  (2013),  há  essa  relação,  embora  a  pobreza  não  seja  determinada 

exclusivamente pelo o racismo, uma vez que decorre da exploração do trabalho pelo capital 

e  da  apropriação  da  riqueza  socialmente  produzida.  Já  na  concepção  de  Abdias  do 

Nascimento, “[...] alegações de que esta estratificação é "não-racial" ou "puramente social e 

econômica" são slogans que se repetem e racionalizações basicamente racistas: pois a raça 

determina a posição social e econômica na sociedade brasileira” (1998, p. 84).
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Nessa perspectiva, para compreender a relação entre questão social, racismo e suas 

implicações político-sociais, é preciso, mais uma vez, reportar-se ao contexto histórico, no 

período da passagem do trabalho escravo para o trabalho livre. Esse momento, como foi 

supracitado, não houve uma inserção dos(as) negros(as) nas novas relações que estavam 

sendo geradas, principalmente no que se refere àquelas gestadas no âmbito do trabalho. 

Sendo assim, essa transição foi marcada pela ideia da incompatibilidade e desqualificação 

do negro(a) para assumir  o trabalho assalariado,  o que foi  determinante para explicar a 

exclusão desse segmento no trabalho formal, violando seu direito ao trabalho. 

No âmbito do trabalho, a população negra, racialmente discriminada, sequer chegou 

a se constituir como classe operária, legitimada por esse discurso de sua incompatibilidade. 

Isto  impossibilitou  o  acesso  desse  segmento  às  políticas  de  proteção  social,  violando, 

também, seu direito à cidadania. Dessa forma, sem oportunidades, bem como sem medidas 

de inserção, os(as) negros(as) acabaram recorrendo ao trabalho informal, em situações de 

extrema precariedade. Esse fato teve intensos rebatimentos frente à atuação política desses 

trabalhadores, que passaram a se organizar fora do ambiente sindical (MARTINS, 2013).

Nesse sentido, soma-se, ainda, à violação do direito ao trabalho e à cidadania, a 

violação do direito à educação. No que se refere à violação da educação, é perceptível, 

portanto, a diferença das taxas de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, 

nas quais  apontam um percentual  de 14,4% entre pessoas negras,  13,0% de pardos e 

apenas 5,9% de analfabetos são brancos (IBGE, 2010).Essas duas violações – do direito ao 

trabalho  e  à  educação  –  permitem  adentrar  no  debate  acerca  das  políticas  de  ações 

afirmativas para essa população e refletir sobre a sua potencialidade na luta pela igualdade 

racial. De acordo com Daflon e Feres Júnior, as políticas de ação afirmativa são:

políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a grupos 
discriminados  e  vitimados  pela  exclusão  socioeconômica  no  passado  ou  no 
presente.  Trata-se  de  medidas  que  têm  como  objetivo  combater  discriminações 
étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação de 
minorias  no  processo  político,  no  acesso  a  educação,  saúde,  emprego,  bens 
materiais, redes de proteção social e/ ou no reconhecimento cultural (2014, p. 33).

Nessa  perspectiva  do  reconhecimento  cultural,  por  exemplo,  temos  a  Lei 

10.639/2003,  que  estabelece  as  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional,  instituindo  a 

obrigatoriedade  do  ensino  de  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e  Africana  no  ensino 

fundamental e médio, bem como estabelece o dia 20 de novembro como Dia Nacional da 

Consciência Negra. Posteriormente, em 2008, é criada a Lei 11.645/2008, que acrescenta a 

obrigatoriedade  do  ensino  dos  povos  indígenas.  Essas  políticas  operam  no  sentido  de 

reparar,  reconhecer  e valorizar  a história,  a  cultura e a identidade dos(as)  negros(as)  e 
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indígenas. Assim, pode-se afirmar que tanto a Lei 10.639/2003 quanto a Lei 11.645/2008 

são mecanismos de combate ao racismo e ao preconceito que assola nossa sociedade, 

possibilitando todos(as) os(as) discentes a observar o continente africano sem preconceitos 

e perceber que o nosso país tem raízes africanas que, inclusive, foram responsáveis pelo 

crescimento econômico. 

A Lei Federal 12.711/2012, por sua vez, conhecida como “Lei das Cotas”, é também 

exemplo de uma política de ação afirmativa para a população negra, que possui um viés 

combativo  frente  ao  racismo,  na  tentativa  de  superar  a  vulnerabilidade  decorrente  da 

discriminação racial de negros e negras no acesso à educação superior2. Esta coloca, em 

seu  artigo  3°, a  obrigatoriedade  de  reserva  de  vagas  em  instituições  federais  para 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas.  Desde já, é necessário destacar a importância 

dessa Lei Federal para os (as) negros (as), como um instrumento eficaz na inserção desse 

segmento no acesso à educação e na promoção da igualdade racial.

Contudo,  o debate que gira em torno das cotas, mais especificamente das cotas 

raciais, é permeado por um conjunto de discursos que buscam deslegitimar as políticas de 

ações  afirmativas  para  a  população  negra.  Nesse  sentido,  precisamos  compreender  os 

interesses que se revelam, tendo em vista que são discursos criados, historicamente, pela 

classe dominante branca para manter essa dominação de classe/raça. Cabe-nos destacar o 

discurso do  mérito  para  entrar  nas  universidades,  trazendo a  ideia  de que  o  acesso  à 

educação superior está condicionado, exclusivamente, aos conhecimentos acumulados e às 

habilidades cognitivas dos candidatos, sem interferência de sua origem, cor, sexo, classe 

etc.

Já  no  acesso  ao  trabalho,  soma-se  aos  discursos,  ainda,  a  proposta  de  que  o 

governo deveria  atuar  na ampliação de empregos para todos,  em substituição às cotas 

raciais.  É  um  discurso  que  propaga  a  concepção  de  que  todos  possuem  as  mesmas 

condições, bem como as mesmas oportunidades. Contudo, sabemos que essa proposta se 

apresenta  de modo desconectado com a realidade quando se trata  de inserção de um 

segmento populacional  – discriminado socialmente e  historicamente pela  sua raça – no 

acesso  ao  trabalho.  Isso  porque  mesmo  que  haja  uma  ampliação  dos  empregos,  não 

haveria nenhum mecanismo e/ou instrumento que garantisse a inserção dos negros(as) no 

mercado de trabalho, ou seja, a questão racial continuaria latente, impedindo o direito ao 

trabalho.  Essa  mesma  linha  se  repete  na  proposta  de  ampliação  das  vagas  nas 

universidades ao invés de cotas raciais.

2 Isto porque o vestibular “operava como uma das maiores instâncias de reprodução de hierarquias sociais no 

Brasil. Além de o capital econômico ter um papel decisivo no desempenho dos candidatos, os resultados do 
vestibular espelhavam, com uma precisão espantosa, as hierarquias sociais de classe e cor” (DAFLON; FERES 
JÚNIOR, 2014, p. 32).
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3 SERVIÇO SOCIAL FRENTE AO RACISMO E ÀS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS

Tendo discutido a importância das políticas de ações afirmativas no item anterior, 

cabe-nos destacar, a partir de agora, o posicionamento do Serviço Social frente ao racismo 

e  às  políticas  de ações  afirmativas  como forma de  combate  às  discriminações étnicas, 

raciais, religiosas, de gênero ou casta. Para tal análise, abordaremos o projeto ético-político 

da  profissão,  que  traz  como premissa  o  reconhecimento  da  liberdade  como valor  ético 

central, bem como as demandas políticas intrínsecas a elas, assumindo um compromisso 

com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Trata-se de 

um projeto profissional comprometido com um projeto societário que se propõe à construção 

de um novo modelo de sociedade sem dominação e/ou exploração de uma classe, etnia e 

gênero. Logo, para pensarmos nesse novo modelo de sociedade, é preciso distinguir o que 

são  projetos  societários,  projetos  coletivos,  e  as  formas  como eles  se  materializam  na 

realidade.

No  que  concerne  aos  projetos  coletivos,  estes  podem  se  reportar  aos  projetos 

societários  e/ou  projetos  profissionais  que,  em  sua  essência,  estão  intrinsecamente 

interligados.  Assim,  os  projetos  societários  tanto  podem mudar  a  realidade  a  qual  esta 

inserida  os  sujeitos,  bem  como  manter  as  suas  correntes  conservadoras.  No  caso  do 

Serviço  Social,  este  tem  deixado  explícito  a  sua  vinculação  com  um  projeto  de 

transformação da sociedade.  Como foi  supracitado,  o compromisso do Serviço  Social  é 

pautado no reconhecimento da liberdade como valor ético principal, e no comprometimento 

de uma sociedade emancipada, tendo um projeto profissional que propõe a construção de 

uma nova ordem social, sem dominação, exploração de classes, etnias, gêneros e etc.

Dessa forma, os projetos profissionais  também se situam na dimensão política e 

imprimem uma determinada direção social  por  meio  de suas  práticas  profissionais,  nas 

quais  são  norteadas  por  esse  projeto  da  profissão  –  no  caso  do  Serviço  Social,  mais 

especificamente,  sua  prática  tem  como  norte  o  projeto  ético-político.  Assim,  o  projeto 

profissional se articula com um projeto societário específico que, por conseguinte, determina 

a direção da sociedade, na qual pode estar mais em consonância com as transformações 

sociais ou com a preservação da ordem social posta, como afirmamos.

Para Braz e Teixeira (2009), apesar da identidade coletiva da profissão, esta surge 

em meio às contradições do sistema econômico vigente e, por esse motivo, o Serviço Social 

só pode ser pensado a um projeto maior: o projeto societário. A construção de uma nova 

ordem social é pautada na necessidade de se transformar a realidade que nos encontramos. 

A nova ordem econômica vigente – o capitalismo – desde o seu surgimento, trouxe 

consigo um enorme processo de exploração da força de trabalho, que por consequência, 

resultou  na  sua  dominação  sobre  as  classes  sociais  subalternas.  Para  conseguir  se 
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reproduzir,  além  de  apoios  repressivos  cedidos  pelo  Estado  que  historicamente  tem 

atendido  as  demandas  do  capital,  o  sistema  econômico  vigente  tem  se  apropriado  de 

ideologias de moralização da vida social, cuja finalidade está voltada para a reprodução de 

preconceitos. Essas estratégias constituem-se como saídas de enfrentamento da questão 

social. É diante disso que também podemos colocar o preconceito racial, tão presente na 

nossa  realidade,  como  uma  das  expressões  da  questão  social  decorrente  do  sistema 

capitalista. 

Nessa perspectiva, a professora e doutora em Serviço Social, pela PUC-SP, Maria 

Lúcia Silva Barroco, em seu livro Código de Ética do/da Assistente Social Comentado, nos 

traz a defesa dos direitos humanos como uma das prescrições constitutivas dos princípios 

fundamentais  do  Código  de  Ética  de  1993,  no  qual  norteia  nossa  atuação  profissional 

atualmente.  A necessidade desse princípio,  previsto em nosso Código de Ética,  decorre 

principalmente do crescimento alarmante da violação dos direitos humanos em nosso país 

na década de 1990, por meio de assassinatos, chacinas e execuções, desaparecimentos 

forçados, envolvendo,

[...]  crianças  e  adolescentes,  trabalhadores  sem-terra,  mulheres,  negros,  grupos 
LGBT, populações quilombolas, indígenas, moradores de favelas [...]  tais práticas 
tem sido legitimadas por parte da sociedade, de setores conservadores, do Estado 
policial e da mídia sensacionalista, contribuindo para que os DH sejam repudiados e 
tratados como direitos de “bandidos” (2012, p. 64).

É preciso destacar que a violência contra a população negra é um dos índices mais 

alarmantes no Brasil e, dentro dessa realidade, podemos colocar as inúmeras expressões 

da questão social, cuja população negra está submetida. A exclusão desse segmento do 

sistema educacional,  do mercado de trabalho,  além das péssimas condições de saúde, 

moradia, etc. 

A desigualdade  racial  se  torna  mais  alarmante  se  levado  em  consideração  as 

condições  de  gênero.  Segundo  o  Relatório  da  Comissão  Externa  da  Feminização  da 

Pobreza (2004),  que informa acerca das condições de vida alarmantes e desiguais  das 

mulheres brasileiras, a proporção de mulheres que se concentra nas ocupações precárias 

(61%) é 13% superior de homens nessa situação (54%), no caso das mulheres negras esse 

índice aumenta para 71%. Esses dados revelam que as desigualdades sociais se agravam 

se levarmos em conta a questão de gênero e raça. 

Dadas  essas  condições,  o  Conselho  Federal  de  Serviço  Social  (CFESS)  tem 

mostrado o seu posicionamento e as propostas de combate a essa barbárie presente em 

nossa  sociedade.  Segundo  o  CFESS,  a  discriminação  racial  viola  direitos  que,  por 
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consequência,  produz e amplia  a  desigualdade social,  precarizando o  acesso a  bens e 

serviços, causa isolamento social,  tratando-se de uma situação de ameaças aos direitos 

fundamentais e à dignidade humana.

 No  ano  de  2010,  no  39º  Encontro  Nacional  do  Conjunto  CFESS-CRESS,  as 

entidades se posicionaram favoráveis às políticas de ações afirmativas como instrumento 

estratégico de defesa da diversidade humana e contra o racismo, tendo em vista que as 

ações afirmativas representam o empenho das lutas populares para a extinção de todas as 

formas de preconceito, bem como a defesa dos direitos humanos. 

Tendo em vista esses aspectos, o Serviço Social, no âmbito do direito, é convocado 

a intervir. É nesse âmbito que se dará a atuação do assistente social, enfrentando os limites 

e  possibilidades  de  garantir  direitos.  Diante  disso,  é  necessária  a  apreensão  crítica  da 

realidade na qual estamos inseridos(as), isenta de discriminações e preconceitos em todas 

as suas dimensões. Essa direção política, por sua vez, fortalece o projeto ético-político da 

profissão, além de caminhar para a construção de uma nova sociabilidade, cujas relações 

humanas sejam livres de qualquer opressão e discriminação racial.

4 CONCLUSÃO

O Serviço Social, que no âmbito do direito tem buscado como alternativa as políticas 

de ações afirmativas, as colocam não como proposta de solução, pois as desigualdades 

estão  ligadas  intimamente  as  contradições  engendradas  pelo  capitalismo,  mas  como 

propostas que podem amenizar essas desigualdades. Dessa forma, entendemos que as 

políticas de ações afirmativas representam o empenho das lutas populares para a extinção 

das formas de preconceito, bem como representam a defesa dos direitos humanos. 

Assim, o Serviço Social, a partir do seu projeto ético-político pautado no principio da 

liberdade, é convocado a intervir na defesa dos direitos sociais desses sujeitos, reforçando a 

busca incessante de construir  outra forma de sociabilidade, com valores emancipatórios, 

cujas relações humanas sejam livres de qualquer exploração, opressão e discriminação de 

classe, racial.

É dentro dessa perspectiva que defendemos que é preciso dissecar o discurso do 

mérito e as medidas que a elite propõe que, ao apresentar uma ideia universalista como 

ampliação de empregos e  educação para  todos,  acaba trazendo uma suposta  ação de 

caráter  democrático  que  pressupõe  que  todos  são  iguais,  possuindo  as  mesmas 

capacidades, condições e oportunidades. Contudo, é preciso desmistificar esses discursos e 

negar a existência da “democracia racial”, pois, como afirmamos, a questão racial é uma 

realidade concreta, ou seja, o racismo está oprimindo cotidianamente e, por isso, se faz 
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necessário  medidas  combativas  que  atuem  diretamente,  ou  senão  os(as)  negros(as) 

continuarão ocupando os últimos espaços desta sociedade enquanto povo subalternizado.

Portanto, afirmamos a necessidade de assumir esta agenda política em defesa das 

políticas de ações afirmativas e, sobretudo, das cotas raciais, para não cairmos na defesa 

dos interesses das classes dominantes que buscam, a todo o custo, restringir o acesso da 

população negra nos diversos espaços, anular sua historicidade e negar a existência do 

racismo. Precisamos dizer não à reprodução do racismo e à ideia de que negro não é ser 

humano, pois, como bem afirmou Gabriel O Pensador, em uma de suas canções: “o racismo 

é burrice3, mas o mais burro não é o racista, é o que pensa que o racismo não existe”.
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RESUMO:  Este  trabalho  é  parte  de  uma  pesquisa  em 
andamento que objetiva averiguar dificuldades enfrentadas na 
prática  pedagógica  de  professores  (as)  do  Ensino 
Fundamental,  anos  iniciais  e  refletir  sobre  o  uso  de 
metodologias apropriadas para efetivação da aprendizagem. O 
tema  surgiu  a  partir  da  experiência  vivenciada  durante  o 
estágio supervisionado uma vez que foi observada a fragilidade 
no  ensino  e  aprendizagem  de  alunos  (as)  na  disciplina  de 
matemática.  Esta  é,  portanto,  uma  pesquisa  de  abordagem 
qualitativa,  em que se fará uso do método (Auto) biográfico. 
Acrescentamos  aportes  teóricos  alicerçados  nas  ideias 
discutidas  por  Lima  (2006)  e  Bessa  (2007)  além  dos 
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  de  Matemática  (1998) 
buscando  evidenciar  como  deverá  acontecer  o  ensino  de 
matemática nos anos iniciais e destacar as dificuldades e os 
desafios encontrados em sala de aula por professores (as)  e 
alunos (as). 

PALAVRAS-CHAVES:  Método  (Auto)  Biográfico.  Prática 
pedagógica. Estágio supervisionado. Matemática. 

1. INTRODUÇÃO

A  sociedade  em  que  vivemos  passa  por  constantes  transformações  política, 

econômica,  tecnológicas  precisamos  acompanhar  as  mesmas.  A  escola  tem  um  papel 

fundamental  no que se refere a ensinar  aos alunos a acompanhar  essas mudanças da 

sociedade. Para isso, precisa formar cidadãos críticos e conscientes do seu papel no grupo 

que pertencente e possa transformar o lugar onde vive. 

Este  trabalho  é  parte  de  uma  pesquisa  em  andamento  que  objetiva  averiguar 

dificuldades enfrentadas na prática pedagógica de professores (as) do Ensino Fundamental, 

anos  iniciais  e  refletir  sobre  o  uso  de  metodologias  apropriadas  para  efetivação  da 

aprendizagem. 

A matemática faz parte da vida do homem e a escola precisa  ensinar  aos seus 

alunos  para  que  possam  conviver  em  sociedade  uma  vez  que  seus  conceitos  são 

importantes e bastantes utilizados no dia-a-dia das pessoas, que vai desde uma simples 
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conta no mercadinho da esquina como na administração de contas de uma empresa pública 

ou privada. 

A experiência no Estagio Supervisionado, em uma turma do quinto ano do Ensino 

Fundamental permitiu observações no que se refere as muitas dificuldades no processo de 

ensino-aprendizagem na disciplina de matemática, dificuldades essas detectadas, por este 

estagiário, por alunos (as) e por professores (as), que podem interferir na aprendizagem e 

desenvolvimento em sociedade de cidadãos (ãs) e despertou o interesse para refletir se as 

dificuldades detectadas estão centradas na formação do professor (a) por muitas vezes ser 

insuficiente e muitos não procuram a qualificação, na metodologia aplicada em sala de aula 

de forma cartesiana,  no (a)  aluno (a) que já rotula a disciplina de complexa e cria uma 

barreira para aprender, na escola por não desempenhar o papel de suporte para colaborar 

com o processo de ensino aprendizagem ou na família que  continua  sendo o  primeiro  

local  de aprendizado das crianças, é  através  dela  que acontece os primeiros   contatos  

sociais  e  as  primeiras  experiências   educacionais.

A  pesquisa  terá  abordagem  qualitativa  e  fará  uso  do  método  autobiográfico. 

Teoricamente,  tomou-se  como  apoio  os  estudos  de  Josso  (2010), o  qual  apresenta  o 

método (auto) biográfico como o escrito da própria vida, onde o sujeito desloca-se numa 

análise entre o papel vivido de ator e autor de suas próprias experiências, sem que haja 

uma mediação externa de outros. Igualmente, buscou-se aporte em Passeggi (2003), que 

estuda sobre as narrativas de formação e sobre a escrita de si. Sua abordagem remete a 

diferentes possibilidades, ao afirmar que trabalhar como sujeitos narradores permite formar 

reflexão  sobre suas experiências  de vida  e  profissional.  Deve-se acrescentar,  ainda,  as 

ideias referentes ao ensino e aprendizagem de matemática discutidas por Lima (2006) e 

Bessa (2007), além dos Parâmetros Nacionais Curriculares de Matemática (1998) dentre 

outros para demonstrar como deverá acontecer o ensino de matemática nos anos iniciais e 

destacar as dificuldades e os desafios encontrados em sala de aula por professores (as)  e 

alunos (as). 

Para melhor organização das ideias,  este artigo foi  dividido em três partes,  além 

desta introdução e das considerações finais.  A primeira compreende uma abordagem do 

estágio  supervisionado:  experiências  vivenciadas.  Em  seguida,  são  apresentadas 

considerações  acerca  das  dificuldades  enfrentadas  por  professores  (as)  no  ensino-

aprendizagem  da  matemática.  Posteriormente,  assinala-se  o  uso  dos  aspectos 

metodológicos de como a pesquisa será realizada. Por fim, nas considerações finais, fala-se 

a respeito dos resultados esperados para esta pesquisa e da importância que as narrativas 

(auto)biográficas e histórias de vida de professores(as) têm  para análise e reflexão sobre o 

aprendizado docente e para a (re)construção da prática pedagógica na relação com o outro 

no exercício da profissão.
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2. ESTÁGIO SUPERVISIONADO: experiências vivenciadas

O estágio supervisionado da licenciatura em Pedagogia caracteriza-se como uma 

conjuntura totalmente nova para alguns discentes e com muitos dilemas e provocações, no 

decorrer do curso. Contudo, o estágio nos permite compreender que teoria e prática devem 

caminhar  juntas,  no tocante  a  proporcionar  reflexões  acerca da profissão docente  e  na 

constituição da identidade profissional  do docente. Nessa perspectiva, Pimenta (2004, p. 

102 - 126) relata a importância do estágio supervisionado educadores e graduandos. 

O estágio supervisionado para os alunos que ainda não exercem o magistério pode 
ser  um  espaço  de  convergência  das  experiências  pedagógicas  vivenciadas  no 
decorrer  do  curso  e,  principalmente,  ser  uma contingência  de  aprendizagem  da 
profissão  docente,  mediada  pelas  relações  historicamente  situadas.  (…)  O 
profissional do magistério que se vê diante do estágio supervisionado em um curso 
de  formação  docente  precisa,  em  primeiro  lugar,  compreender  o  sentido  e  os 
princípios  dessa  disciplina,  que,  nesse  caso,  assume  o  caráter  de  formação 
contínua, tendo como base a ideias de emancipação humana.  

Nessa  perspectiva,  a  autora  adverte  sobre  a  seriedade  e  a  função  principal  do 

estágio  supervisionado  na  formação  docente,  uma  vez  que  permite  ressignificar  os 

conhecimentos,  ponderações  sobre  a  profissão  da  docência  e  a  constituição  de  sua 

identidade. Ao mesmo tempo, permite a formação contínua.  

O  estagio  supervisionado  II  é  uma  disciplina  obrigatória  do  curso  de  pedagogia 

UERN  CAWSL-UERN  ministrada  durante  o  6º  período  de  acordo  com  a  resolução 

CONSEPE  Nº 36/2010, artigo 2º: 

O Estágio Curricular dos cursos de Licenciatura da Universidade do Estado do Rio 
Grande  do  Norte  –  UERN  é  concebido  como  um  campo  de  conhecimento 
teóricoprático e interdisciplinar, que possibilita ao educando a aproximação, reflexão, 
interação  e  atuação  no  contexto  social,  ético,  político,  tecnológico,  cultural  e 
educacional no qual o trabalho docente está inserido, configurando-se, assim, como 
espaço de convergência dos conhecimentos científicos pertinentes a cada área e 
das experiências pedagógicas vivenciadas no decorrer dos cursos, sendo essencial 
para a formação de competências docentes no futuro profissional licenciados.  

No  segundo  estágio,  os  discentes-estagiários  são  direcionados  ao  Ensino 

Fundamental I, e serão alocados entre os 1º e 5 º anos do nível anteriormente citado, sendo 

que aqui iremos falar sobre a realidade vivenciada no 5º ano de uma escola da rede publica 

de ensino na cidade de Assú-RN. Esse estágio me permitiu atuar nas fases de observação, 

planejamento,  regência,  intervenção e avaliação,  com duração de aproximadamente  um 

mês. Todas as fases acompanhadas e avaliadas pela professora da sala de aula regular, 

equipe escolar e supervisora do estágio. 
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No decorrer da primeira fase de estágio, fase de observação do campus de estágio e 

quando  estamos  observando  o  professor  em  suas  práticas  diárias  com  os  alunos, 

percebemos  que  os  discentes  tinham  muita  dificuldade  nas  disciplinas  fundamentais, 

português e matemática. Porém, a matemática nos chamou mais atenção, pois vemos o 

desinteresse no aluno para aprender a disciplina como se a mesma não fizesse parte do seu 

dia-a-dia. Notamos ainda que o professor utiliza os mesmos métodos diariamente em suas 

aulas que é o método tradicional que não colaboram para que o aluno tenha interesse de 

aprender e participar das aulas. 

No segundo momento  de estágio,  fase de planejamento,  no qual  planejamos de 

acordo com o que foi observado e repassado pela professora, propomos uma aula voltada 

para um método construtivista que levasse ao aluno a participar, juntos com os colegas e 

orientados pelos  professores,  do seu processo de ensino e  aprendizagem,  já  que esse 

método, conforme a Nova Escola (1995): 

O construtivismo propõe que o aluno participe ativamente do próprio aprendizado, 
mediante  a  experimentação,  a  pesquisa  em  grupo,  o  estímulo  à  dúvida  e  o 
desenvolvimento do raciocínio, entre outros procedimentos. Rejeita a apresentação 
de conhecimentos prontos ao estudante,  como um prato feito,  e utiliza de modo 
inovador  técnicas  tradicionais  como,  por  exemplo,  a  memorização.  Daí  o  termo 
"construtivismo",  pelo  qual  se  procura  indicar  que  uma  pessoa  aprende  melhor 
quando toma parte de forma direta na construção do conhecimento que adquire. O 
construtivismo enfatiza a importância do erro não como um tropeço, mas como um 
trampolim  na  rota  da  aprendizagem.  O  construtivismo  condena  a  rigidez  nos 
procedimentos de  ensino,  as  avaliações  padronizadas  e a utilização  de  material 
didático demasiadamente estranho ao universo pessoal do aluno.

Assim, foram elaboradas atividades diferentes das que os alunos eram acostumados 

a trabalhar diariamente na sala de aula, como jogos, brincadeiras, atividades de colagens, 

atividades impressas, saindo da rotina de copiar e responder atividades escritas no quadro, 

para que eles se envolvessem e conseguissem assimilar o conhecimento que estava sendo 

trabalhado. 

Na terceira fase de estágio, fase de regência, constatamos que o problema era maior 

do que se tinha observado. Os alunos que se encontrava no 4º e 5º tinham dificuldades em 

assuntos  básicos  como  conseguir  fazer  uma  conta  simples  de  somar  ou  subtrair,  que 

deveriam ter aprendido entre o 1º e o 3º ano, o que dificultou por parte de nós estagiários a 

aplicação das atividades em sala. Tivemos que readaptar diariamente aquilo que já tinha 

sido planejado por ver que na prática as dificuldades dos discentes. 

Mesmo com todas as adversidades encontradas, o estágio é de grande importância 

para a nossa formação como também para a construção do nosso conhecimento sobre o 

campo de trabalho, já que nos proporciona contato direto com o ambiente que será ao qual 

estamos nos propondo a trabalhar. Mostra a realidade pela qual passa a escola pública e o 

ensino como todo no nosso país. Define muitas vezes se é esse o caminho o qual queremos 
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seguir em nossas vidas, e como lidar com situações que iremos encontrar no dia-a-dia de 

sala de aula.  

Além disso,  é cenário para propor  reflexões sobre os problemas enfrentados por 

professores das escolas publicas. Assim, surgiu a ideia de criar esse artigo, uma vez que foi 

a partir do estágio que nos instigou a averiguar se as dificuldades do ensino de matemática 

estão centradas na formação ou didática do professor, se é na assimilação por parte dos 

alunos  que não  foi  bem trabalhado  durante  os  período de alfabetização,  se  falta  apoio 

pedagógico por parte da escola para ajudar o professor na sua pratica diária, ou ainda se o 

problema vem da família que muitas vezes é desestruturada e o emocional do aluno fica 

comprometido e interfere na sua aprendizagem ou ainda, os a falta de interesse por parte 

dos  responsáveis  em  ajudar  os  filhos  nas  tarefas  escolares.  Tudo  isso,  são  hipóteses 

levantadas  durante  o  estágio  supervisionado  II  e  as  quais  tentaremos  a  partir  desta 

pesquisa, encontrar uma resposta ou uma explicação para essas dificuldades. 

3. CONSIDERAÇÕES  ACERCA  DAS  DIFICULDADES  ENFRENTADAS  POR 

PROFESSORES (AS) NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Sabe-se que grande  parte  dos alunos  apresentam dificuldades  na aprendizagem 

matemática, que começam desde a sua educação básica e vai seguindo até que o aluno 

saia da escola carregando esta dificuldade. Estas dificuldades estão relacionadas a alguns 

fatores.

O professor ainda enfrenta dificuldades no que diz respeito ao ensino da Matemática 

nas  escolas  públicas  em nossa  sociedade.  Bessa  apresenta  em sua  pesquisa  algumas 

dificuldades  que  são  bastante  consequentes  no  ensino  da  Matemática  uma  delas  é  a 

dificuldade  originada  no  ensino  inadequado  ou  insuficiente,  o  qual  a  metodologia  não 

apresenta elementos de motivação e não é eficaz,  porque os conteúdos não atende as 

necessidades e ao nível de desenvolvimento e não se dá importância as habilidades dos 

alunos. 

Como diz os Parâmetros Curriculares Nacionais  -  PCN (BRASIL,  1998) registram 

que é de fundamental importância o professor identificar as principais características dessa 

ciência, de seus métodos, de suas ramificações e aplicações. 

Lima (2006) diz que a maioria dos professores podem até dominar as habilidades 

necessárias às séries iniciais, mas é provável que não dominem competências necessárias 

para lecionar Matemática. 

Muitos  professores  não  buscam  métodos  de  facilitar  o  ensino  da  disciplina, 

mostrando-se que professores das ciências exatas não estão em busca de meios para o 

aperfeiçoamento  profissional  e  ainda  utilizam  os métodos  tradicional,  ensino  cartesiano, 
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com o discurso de que “não existe outra forma de se ensinar a matemática”, ou até diz que 

“a matemática é difícil  mesmo, e não dá tempo para tá inventando coisas” entre outros 

discursos. 

Há ainda professores que acham que a prioridade é desenvolver o raciocínio lógico 

dos alunos, antes de tudo. No entanto sabe-se que para desenvolver alunos capazes de 

resolver situações reais é preciso fazer com que eles dominem e conheçam os conceitos 

necessários.

É importante refletir a formação e qualificação dos professores. O problema maior 

pode-se destacar que está em sua formação seja no magistério e até mesmo na formação 

inicial do curso superior, onde a preparação para o ensino da Matemática está sendo de 

forma inadequada, pois o tempo é curto. Como diz Lima:

Ao lembrar de como a Matemática foi trabalhada durante a formação, os professores 
foram de comum acordo de que apesar de ter sido desenvolvida, foi uma disciplina 
trabalhada de maneira superficial, uma delas sintetiza dizendo, “muito vagamente”. 
Trabalhava-se muito na confecção de materiais didáticos e jogos, algumas vezes a 
“decorar” alguns conteúdos. Os conceitos matemáticos não eram enfatizados. Com 
exceção, a professora licenciada em Matemática que diz ter desenvolvido muitos 
conceitos.

Os professores devem está preparados para as mudanças, apesar de lentas, estão 

chegando,  nas  tecnologias,  nos  livros  didáticos  e  paradidáticos,  nos  planejamentos 

escolares e na sociedade é preciso buscar e dominar estratégias de ensino que facilitem as 

aprendizagens  dos  alunos  para  que  haja  a  boa  qualidade  de  ensino  da  Matemática, 

evitando a se sentir estranho e incapaz de atuar. Cabe ao professor utilizar as estratégias 

pedagógicas (jogos, brinquedos e brincadeiras) para que os alunos consigam desenvolver 

suas habilidades e competências matemáticas. 

A escola tem deixado o papel de colaborar com a aprendizagem de seus alunos 

quando não tem oferecido boas condições de trabalho docente, falta de apoio pedagógico, 

falta de material e até mesmo falta de um ambiente fisicamente agradável. Lima (2006, p. 

39) diz: 

A escola antiga já não se adapta às novas condições da sociedade e do aluno, já 
não funciona mais. Na falta de uma política global mais ágil, que repense o papel da 
escola  e  incorpore  aos  poucos  as  mudanças  necessárias,  a  escola  insiste 
basicamente no esquema tradicional, lutando por fazer funcionar o modelo antigo, 
cada vez com maior desgaste e menos resultados. 

A escola deve preocupar-se em formar seus alunos críticos capazes de utilizar seus 

conhecimentos e não desenvolver uma matemática cheia de regras com uma estruturação 

única, que venha desconsiderar o conhecimento prévio dos alunos. O que acontece muito 

nas escolas é que a escola exige de seus alunos a matemática descontextualizada, apenas 

resolução de cálculos. Os alunos sentem-se obrigado em responder para acertar e passar 

de ano.  Para (LIMA,  2006.  p.  41 e 42)  “qualquer  criança é capaz de aprender  quando 
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estimulada para tal propósito. O próprio sistema educacional elimina a possibilidade de que 

seus alunos resolvam por si próprios seus problemas quando os taxam de coitados e de 

“pobrezinhos”.

A família exerce influência no processo ensino aprendizagem das crianças podendo 

interferir de maneira direta nas relações das crianças no ambiente escolar. Pois é na família 

que a criança é insimula a tomar gosto ou desgosto pela disciplina, a qual deve estimular 

independente de suas habilidades com os conhecimentos matemáticos. Muitos na família 

são exemplos que apresentam resistência à matemática e faz com que as crianças também 

cresçam com essa mesma resistência.

Nesse sentido faz-se necessário o professor conhecer a realidade familiar a qual o 

aluno está inserido para então conhecer quais são os anseios e necessidades dos alunos, 

pois  assim  poderá  compreender  o  porquê  das  dificuldades  no  processo  de  ensino 

aprendizagem do ensino aprendizagem da matemática. 

Está claro que as dificuldades que os professores enfrentam na atuação docente 

estão encontradas nos diversos fatores, os quais podem estar relacionados, ao professor, 

em sua formação, metodologias e práticas pedagógicas tradicionais, aos alunos pela falta 

de  desinteresse  pela  disciplina,  à  escola,  por  falta  de  apoio  para  colaborar  com  a 

aprendizagem, ou família, por não dar estrutura ao aluno. 

4. ASPECTOS METODOLOGICOS DA PESQUISA

Nossa pesquisa será de cunho qualitativo e faremos uso do método (Auto) biográfico 

para a construção dos relatos, para tanto, utilizaremos: entrevistas semi-estruturadas com 

professores (as) e alunos (as) envolvidos em processo de ensino-aprendizagem; anotações 

construídas com os sujeitos; observação a partir da fala, dos sentimentos, das experiências 

e  do  possível  desvelamento  da  subjetividade  dos  sujeitos  pesquisados.  Essas  fontes 

contribuirão para a compreensão da realidade e na interpretação das narrativas e enfatizará 

a importância das análises, das observações e das reflexões acerca dos relatos. 

O lócus da pesquisa será uma escola da rede pública estadual na cidade do Assú-

RN, na qual foi realizado o Estágio Supervisionado e a partir daí foi observado que tanto o 

professor tinha dificuldades de repassar os conteúdos trabalhados em sala para os alunos 

como também os alunos tinham grande dificuldade de assimilar o assunto estudado. 

A  partir  disso  e  neste  trabalho  tentaremos  identificar  onde  estão  as  causas  da 

dificuldade do ensino e aprendizagem dos professores e alunos em relação ao ensino de 

matemática. Assim os sujeitos participantes da pesquisa serão professores (as) de quarto e 

quinto anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais,  como também alunos (as) do referido 

nível de escolaridade. 
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A  realização  da  pesquisa  será  feita  no  local  de  averiguação  do  problema  em 

questão, para isso iremos até a escola para fazer a observação dos sujeitos da pesquisa. 

Durante a observação em sala de aula analisaremos alguns pontos, como: 

 A interação entre alunos (as) e o conteúdo: se são adequados às necessidades 

de  aprendizagem  da  turma;  se  as  atividades  e  os  problemas  propostos  são 

desafiadores  e  proveitosos  para  todos;  se  os  recursos  são  adequados  ao 

conteúdo estudado. 
 A interação entre professores(as)  e alunos (as): se os objetivos dos conteúdos 

estão claros para a turma; se as intervenções são feitas no momento certo e 

contêm informações que ajudam os alunos a refletir; se as hipóteses e os erros 

que  surgem  são  levados  em  consideração  para  a  elaboração  de  novos 

problemas;  se  as  dúvidas  individuais  são  socializadas  e  usadas  como 

oportunidades de aprendizagem para todo a turma. 
Ao apresentar o enfoque biográfico como metodologia de pesquisa-formação, Josso 

(2010), assegura que esta atividade consente aos envolvidos “uma reflexão teórica sobre a 

formação e os processos por meio dos quais ela se dá a conhecer” (p.141). Para a autora, 

as  narrativas  compõem  artifícios  de  formação  em  que  se  permite  estabelecer  histórias 

individuais em situações coletivas.
Segundo os postulados de Paulo Freire a ação se processa na investigação e em 

consonância com seus conceitos de Pedagogia da Autonomia (2015, p. 31): “[...] pesquiso 

para  constatar,  constatando,  intervenho,  intervindo  educo  e  me  educo.  Pesquiso  para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. 

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A pesquisa (auto)biográfica provoca reflexões sobre a nossa própria prática docente, 

na interação com os alunos e com os professores mais experientes. Nesse sentido, é uma 

metodologia reflexiva da prática, isso porque revela que as histórias de vidas de professores 

(as) corroboram com um olhar crítico para a construção da identidade docente.

Diante de observações feitas durante o estágio no qual pôde ser visto que o ensino e 

aprendizagem de matemática passam por dificuldades por parte de professores e alunos. As 

causas que levam a essas dificuldades é o que queremos investigar nessa pesquisa. Como 

não foi  possível ir  ao local  de estudo nesses momentos,  em uma próxima oportunidade 

iremos ao campo de investigação para fazer a análise. 

Contudo,  as primeiras hipóteses levantadas durantes a realização do estágio nos 

levantes das hipóteses de que as dificuldades no ensino-aprendizagem da matemática pode 

estar associado a formação e a prática dos professores bem como o interesse e assimilação 

dos conteúdos por  parte  de alunos(as)  como ainda  podemos ressaltar  a  falta  de apoio 
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pedagógico da escola, e/ou a possível ausência da participação por parte das famílias em 

relação a aprendizagem dos filhos devido a própria falta de conhecimento de familiares em 

relação aos conteúdos matemáticos. Porém isso só será constatado após as entrevistas e 

análise dos dados.  

Ressalto  que  as  narrativas  autobiográficas  e  histórias  de  vida  de  docentes  e 

discentes têm extrema relevância, não só como análise, mas também como reflexão sobre o 

aprendizado docente. Sendo assim, compreendemos que esses sujeitos carecem que suas 

vozes sejam ouvidas, como forma de acender debates importantes no campo educacional, 

de  maneira  que sejam motivados conhecimentos  teóricos/práticos  para (re)significar  sua 

prática profissional.
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Resumo. Este artigo apresenta uma pesquisa desenvolvida em uma Escola Estadual situada 
no  município  de  Mossoró/RN.  O  objetivo  foi  analisar  quais  os  recursos  e  estratégias 
pedagógicas que favorecem a inclusão escolar utilizadas na Sala de Recursos Multifuncionais 
da instituição. No estudo foram seguidos os pressupostos da pesquisa qualitativa, utilizando 
entrevista com roteiro semiestruturado para coleta de dados. O referencial teórico contempla o 
paradigma  da  dádiva,  apontando  dar  e  receber  como  pressupostos  para  o  atendimento 
especializado.  Os  resultados  apontam  a  importância  da  sala  de  recursos  no  processo  de 
inclusão  e concluímos que o Atendimento  Educacional  Especializado  é um instrumento de 
respeito à diversidade. 
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1 INTRODUÇÃO

A conjuntura  pertinente  a  sociedade  contemporânea  está  diante  de  um grande 

desafio que consiste em oportunizar uma educação de qualidade a toda diversidade humana 

existente em seu meio, tenha ela deficiências ou não. Acredita-se que para que este feito se 

consolide  é preciso  que haja  entre os  sujeitos  um elemento  de caráter  primordial,  digo,  o 

respeito  às  especificidades,  às  diferenças  inerentes  aos  seres  humanos.  É  notório  que  a 

diversidade humana está posta desde os primórdios, todavia, somente no final do século XX é 

que  ganhou  notoriedade  e  o  reconhecimento  de  que  a  sociedade  é  composta  por  seres 

diferentes,  contudo sabemos que ainda há controvérsias,  barreiras físicas e atitudinais  que 

interferem substancialmente no processo de inclusão de todos/todas. 

Sob este prisma, espera-se que a inclusão de pessoas com deficiência alcance 

gradativamente o seu espaço na sociedade contemporânea, uma vez que é inconcebível que 

em pleno século XXI ainda haja preconceito e discriminação contra este segmento social. De 

forma abrangente, entende-se que este público precisa conquistar seu espaço, seja no campo 

social,  escolar  ou acadêmico,  pois é imperativo que a sociedade,  em seus diversos níveis, 

compreenda  a  amplitude  que  engloba  o  respeito  a  diversidade  humana  e,  mais 

especificamente, as pessoas com deficiências. A esse respeito Mantoan (2006, p. 192) nos diz 

que a inclusão,

(...) é produto de uma educação plural, democrática e transgressora. Ela 
provoca  uma  crise  escolar,  ou  melhor,  uma  crise  de  identidade 
institucional, que, por sua vez, abala a identidade dos professores e faz 
com que seja ressignificada a identidade do aluno. O aluno da escola 
inclusiva  é  outro  sujeito,  que  não  tem  uma  identidade  fixada  em 
modelos  ideais,  permanentes,  essenciais.  O  direito  à  diferença  nas 
escolas desconstrói,  portanto, o sistema atual  de significação escolar 
excludente,  normativo,  elitista,  com suas  medidas  e  mecanismos  de 
produção da identidade e da diferença (MANTOAN, 2006, p. 192).

Nesta direção, compreende-se que a educação inclusiva sugere explicitamente que 

todos/todas  sejam  acolhidos  independentemente  de  suas  condições  físicas,  intelectuais, 

sensoriais ou de outra ordem. É preciso entender que estar com o outro e interagir com ele 

caracteriza-se como sendo o princípio da igualdade que deveria reinar no âmbito da sociedade 

brasileira/mundial. 

A  pesquisa ora  delineada  foi  desenvolvida  na Escola  Estadual  Antônio  Gomes, 

situada na Rua Marechal Deodoro, s/n, Paredões, Mossoró/RN. Realizamos a entrevista com a 

professora  responsável  pelo  Atendimento  Educacional  Especializado  –  AEE,  no  intuito  de 

543



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

conhecer  os  recursos  e  estratégias  disponibilizados  pela  escola  na  Sala  de  Recursos 

Multifuncionais – SRM. Cabe destacar que a E. E. Antônio Gomes é um Polo de atendimento 

especializado,  significando  que  além  da  escola  mencionada,  o  Atendimento  Educacional 

Especializado é extensivo a mais quatro escolas do entorno, a saber: E. E. Governador Dix-

Sept Rosado, E. E. Alfa Ville, E. E. Cunha da Mota e E. E. Solon Moura. 

Sabe-se  que  as  Salas  de  Recursos  Multifuncionais  –  SRM  são  destinadas  às 

escolas  por  meio  de  um  programa  que  visa  atender  as  redes  estaduais/municipais  de 

educação em todo o território nacional. Dessa maneira, entende-se que foram criadas no intuito 

de oferecer  um ensino de qualidade ao seu público  alvo  que consiste  em alunos(as)  com 

deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades/superdotação.  Este 

programa  é  desenvolvido  de  forma  complementar  e  suplementar  a  escolarização  no 

contraturno  da  escola  na  qual  a  criança  foi  matriculada  ou  em  um  Polo  de  Atendimento 

Educacional Especializado - AEE. O propósito dessa ação consiste em assegurar o acesso, 

participação ativa e aprendizagem no ensino regular  possibilitando a oferta do atendimento 

educacional  especializado,  de  forma  não  substitutiva  à  escolarização  (BRASIL,  2007). 

Referente  ao  plano  pedagógico,  este  deve  levar  em  consideração  as  especificidades  dos 

educandos, uma vez que o respeito aos diferentes níveis de assimilação deve ser valorizado 

no  sentido  de  elevar  a  autoestima dos  educandos  e  favorecer  a  realização  de  atividades 

exitosas no ambiente escolar. 

Diante  do  contexto  explicitado  anteriormente,  constata-se  a  pertinência  de  se 

enfatizar a importância das Salas de Recursos Multifuncionais para as pessoas com deficiência 

nas escolas públicas do país. É sabido que as Salas de Recursos Multifuncionais têm como 

propósito atender especificamente pessoas com deficiências diversas, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Dentro  desta  dinâmica,  é  relevante  esclarecer  as  nuances  que  envolvem  as 

pessoas que apresentam algum tipo de deficiência ou Necessidades Educativas Especiais – 

NEE. Neste sentido, faz-se necessário informar à concepção que envolve este público alvo. 

Portanto,  uma pessoa com deficiência  é aquela que tem impedimentos de natureza física, 

intelectual ou sensorial. Para, além disso, é preciso explicar que no caso de um educando com 

deficiência,  as barreiras que podem impedi-lo de concretizar sua escolarização/participação 

nas atividades escolares caracterizam-se pelas barreiras existentes no espaço escolar, sejam 

elas físicas ou atitudinais.

Já os alunos com transtornos globais  do desenvolvimento mostram visivelmente 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, apresentando comprometimento nas relações 

sociais,  no  processo  de  comunicação  entre  os  sujeitos  sociais/escolares  ou  de  ordem 
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propriamente  motora.  Assim,  integram-se  nessa  categoria  pessoas  com  Autismo  Infantil, 

Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett e Transtorno Desintegrativo da Infância.

Em  se  tratando  de  alunos  com  altas  habilidade/superdotação,  percebe-se  que 

demonstram  um  potencial  bastante  diferenciado  e  elevado  em  relação  ao  nível 

cognitivo/intelectual dos demais, logo, eles apresentam um grau elevado de conhecimentos, 

especialmente,  nas  áreas  que  envolvem  o  campo  intelectual,  acadêmico,  de  liderança, 

criatividade, artes e psicomotricidade, ou seja, eles costumam se diferenciar nas áreas em que 

demonstram interesse pessoal.

Face ao exposto, necessário se faz acrescentar que o serviço educacional prestado 

nas  Salas  de  Recursos  Multifuncionais  (SRM)  por  meio  do  Atendimento  Educacional 

Especializado (AEE) representa uma grande conquista para as pessoas com deficiências ou 

algum tipo de Necessidades Educativas Especiais (NEE), visto que esse espaço educativo é 

definido  como  um  ambiente  acolhedor  que  agrega  atividades,  recursos  pedagógicos 

diversificados,  tecnologias  assistivas  e  de  acessibilidade  a  todos/todas  de  maneira 

complementar ou suplementar à escolarização, no contraturno escolar, para aqueles que estão 

matriculados  em  escolas  comuns  do  ensino  regular.  Desta  maneira,  o  atendimento  só  é 

efetivado mediante a elaboração de um Plano de atendimento individualizado, uma vez que é 

primordial respeitar e valorizar as diferenças expressadas pelos alunos. 

Sabe-se que há alguns critérios preestabelecidos para a implantação de Salas de 

Recursos Multifuncionais em escolas públicas, dentre eles, podemos citar a contrapartida da 

gestão escolar  em oferecer  um espaço físico  de qualidade  e  um professor  com formação 

acadêmica na área da Educação Especial  a  fim de qualificar  o atendimento prestado pela 

instituição de ensino. No atendimento prestado na Sala de Recursos Multifuncionais existe uma 

diversidade  considerável  de  recursos  e  estratégias  no  sentido  de  envolver/provocar  o 

educando na construção do seu processo de aquisição de conhecimentos no ensino regular. 

Em razão disso, há uma infinidade de recursos para atender a diversidade de deficiências e 

necessidades educativas especiais no ambiente escolar. 

No  caso  de  alunos  cegos ou com baixa  visão,  utiliza-se o  Sistema Braille  que 

auxilia o estudante a se apropriar por meio do tato do sistema tátil de leitura e escrita, visando, 

entre outras coisas, a autonomia, independência e emancipação de todos/todas. Já, em se 

tratando do desenvolvimento de processos mentais, espera-se que a diversidade de atividades 

pedagógicas amplie as estruturas cognitivas dos alunos no sentido de facilitar o processo de 

aprendizagem  nos  diferentes  campos  do  conhecimento,  vislumbrando  a  autonomia  dos 

educandos  frente  às  situações  diversas  do  cotidiano  escolar  no  sentido  de  construir 

coletivamente novos saberes e fazeres. 
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Há, também, o Sistema da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS que favorece a 

comunicação entre os sujeitos sociais e a aquisição da Língua Portuguesa. Contrariamente ao 

que pensam, a Língua Brasileira de Sinais  é uma língua de comunicação entre deficientes 

auditivos que possui uma estrutura gramatical própria, que transcende os gestos e mímicas. 

Cabe dizer ainda que a Língua de Sinais não é universal, tendo em vista que cada país possui 

sua própria língua de sinais em virtude das diferenças regionais, havendo consequentemente 

variantes de acordo com a localidade. Desta forma, os sinais são movimentos realizados pelas 

mãos de pessoas com deficiência auditiva ou não e, como outra qualquer língua, segue uma 

normatização no intuito de facilitar a compreensão de todos/todas.

2 NARRATIVA DA PROFESSORA DO AEE4

Chamo-me Antonieta Nogueira dos Santos Barbosa, sou nascida na Paraíba, no 

final  dos  anos  60.  Sou  a  segunda  de  uma  família  de  sete  filhos.  Meus  pais  não  tinham 

formação acadêmica, nem muitos recursos financeiros, mas se empenharam ao máximo para 

nos dar uma boa formação. Meu pai sempre dizia que deveríamos ser “doutores”, termo usado 

no senso comum referindo-se a alguém que se formava na graduação da época.  Sinto, por ele 

não ter visto a minha formatura. Ele foi acometido por um câncer de fígado e faleceu antes de 

vislumbrar a minha colação de grau.

Quando me formei na licenciatura de Pedagogia, já atuava como professora dos 

Anos Iniciais concursada pelo Governo do Estado do RN com a habilitação do Magistério. No 

desenrolar  desse  percurso,  atuei  em vários  níveis  escolares,  dos  Anos  Iniciais  ao  Ensino 

Fundamental (Anos Finais). Em uma das minhas recordações da experiência que tive como 

professora da sala de aula regular, há um fato que me trouxe certa angustia. Percebi que vários 

alunos com diferentes necessidades especiais estavam sendo colocados em sala sem que as 

devidas adaptações fossem contempladas, e que nem ao menos havia um suporte pedagógico 

para nortear o trabalho destinado a esses alunos. Ainda nesse contexto, guardo uma memória 

latente de um garoto, me olhando com um olhar tristonho que inevitavelmente me chamou 

atenção. A realidade era bem mais complexa, pois esse aluno com o olhar tão triste estava 

perdendo a visão em decorrência de tumor no cérebro, enxergava pouco, mas o seu proceder 

despertava a atenção e a solidariedade dos colegas de sala que o protegia e ajudava. 

Diante de uma sala de aula diversificada e tendo cada aluno suas necessidades e 

peculiaridades, senti então a necessidade de me capacitar ainda mais para trabalhar com esse 

alunado. Iniciei então a pós-graduação em Psicopedagogia com o objetivo de obter suporte 

prático/teórico capaz de me fazer desenvolver um trabalho de qualidade com todos os alunos. 

4 Atendimento Educacional Especializado

546



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

Diante dos diálogos surgidos na pós-graduação, fui  uma das alunas que mais instigava os 

professores quanto à necessidade de discutir sobre a diversidade da sala de aula e da nossa 

posição  diante  desse  contexto.  Trazia  constantemente  as  minhas  angustias,  dúvidas  e 

incertezas para o grupo de professores da pós-graduação e, em contrapartida, fui auxiliada por 

meio  da  contribuição  dos  estudos  em  Psicopedagogia.  Com  os  conhecimentos  adquiridos 

através dessa formação pude ajudar a escola em que trabalhava, principalmente, a organizar 

as turmas com alunos especiais.

O garoto com o olhar triste que citei no parágrafo anterior, perdeu a visão no ano 

seguinte  e  teve que se ausentar  da  escola  para  tratar  do tumor  cerebral.  Logo após seu 

afastamento o quadro clínico piorou, deixando-o em coma por vários anos. Passado algum 

tempo, fiz algumas visitas a ele enquanto estava em casa, e observei que ele já não era mais 

aquela criança pequena, estava crescido, seu corpo agora estava esquio, pálido, sem brilho. 

Mas seu rosto ainda preservava aquela expressão cativante,  porém, adormecida,  como se 

estivesse em um sono profundo, tranquilo e calmo, na verdade, ele só respirava. 

Após insistências e diálogos, a escola recebeu a implantação de uma Sala de Apoio 

Pedagógico Especializado - SAPES, na qual fui convidada para substituir uma das professoras 

que havia se aposentado. Nas SAPES realizávamos o mesmo trabalho que realizamos hoje 

nas Salas de Recursos Multifuncionais - SRM, evidentemente que não tínhamos os mesmos 

recursos pedagógicos e tecnológicos de hoje. A maior parte dos materiais pedagógicos eram 

confeccionados por nós. No ano seguinte à minha chegada, recebemos os equipamentos e a 

implantação efetiva da Sala de Recursos Multifuncionais, na qual realizávamos o Atendimento 

Educacional Especializado - AEE como escola Polo (por atender a outras escolas próximas). 

Há três anos a escola fechou um turno e fui transferida para onde atuo no momento. São dez 

anos de aprendizado na SRM.

Dispomos  de  uma  variedade  de  materiais  didático-pedagógico  como  jogos, 

equipamentos tecnológicos como lupa eletrônica, usada para ampliação de imagens para visão 

subnormal; Computadores com mouse e entrada para acionador; Acionador de pressão que 

auxiliam a pessoa  com dificuldade  motora  moderados  e  severos  a  acessar  o  computador 

podendo  ser  ativado  com  pouca  força;  Teclado  colmeia  que  é  colocado  sobre  o  teclado 

convencional, de material transparente com orifícios que coincide com as teclas, facilitando a 

digitação  de  pessoas  com  dificuldades  motoras;  Programas  em  Braille  e  softwares  para 

comunicação alternativa.  O Atendimento Educacional Especializado é realizado a partir  das 

matrículas  antecipadas  para  alunos  com  deficiência  ou  com  alguma  queixa  e  procura  de 

professores ou família nas visitas rotineiras às escolas do Polo de abrangência. Geralmente 

são  os  professores  que  encaminham o aluno  para  o  atendimento.  Inicialmente  é  feito  um 

levantamento de cada escola com a necessidade especial, o nome do aluno, série, turno e 

nome da escola regular. Em seguida, agendamos a avaliação pedagógica, a qual norteará a 
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construção do Plano Individual de cada aluno. No momento nossa demanda é composta de 

alunos com deficiência e necessidades especiais, como: Síndrome de Down, Paralisia cerebral, 

deficiência intelectual, deficiência auditiva, autista, esquizofrenia, dislexia e hiperatividade. O 

atendimento é realizado em sessenta minutos, duas vezes por semana, onde são atendidos 

até cinco alunos por hora, observando alguns critérios inerentesa idade e necessidades do 

grupo. Há casos em que o atendimento precisa ser individualizado. Mesmo com vários cursos e 

formações específicas  fico com receio ao receber  um aluno com uma deficiência  que não 

estudei,  mas  procuro  pesquisar  sobre  o  assunto  e  acreditar  que  juntos  vamos  conseguir 

superar ou amenizar suas dificuldades. 

Acredito  no  potencial  dos  meus  alunos,  acho  que  só  precisam de um voto  de 

confiança,  de  alguém  que  os  compreenda  e  conduza  sua  aprendizagem  por  meio  de 

estratégias  diferenciadas.  Lembro-me  de  uma  aluna  que  conseguiu  desenvolver  suas 

habilidades mesmo sem o estímulo por  parte da família,  ela  tinha quinze anos e paralisia 

cerebral.  Ela  andava  com  dificuldade  sempre  com  ajuda  de  alguém,  mas  não  tinha 

comprometimentos no cérebro, sua família não queria que ela frequentasse a escola, diziam 

que não precisava e que nunca aprenderia a ler. Inclusive por isso, todos os anos ela desistia 

da escola antes do término letivo. Não conseguia escrever em virtude da rigidez muscular, mas 

digitava muito bem quando utilizava o teclado colmeia. Recordo-me de minha emoção quando 

ela participou de um dos projetos sobre inclusão no qual trabalhamos, a culminância consistia 

em um balé inclusivo ao som da música “Vamos construir” de Sandy e Junior, a apresentação 

foi constituída por ela e uma aluna com deficiência auditiva. Era perceptível a felicidade da 

aluna enquanto se apresentava, era tudo o que nitidamente enxergávamos em seu rosto, lá ela 

era uma bailarina, uma princesa, ou uma rainha, ela sentia-se sem nenhum limite, uma vez que 

ali, estava livre.  

O trabalho com alunos especiais é gratificante. Passamos por situações delicadas 

como é o caso da conscientização do professor da sala de aula regular. Alguns professores 

alegam não ter  preparo para trabalhar com aquele  aluno em sala de aula e simplesmente 

ignoram a sua presença. O aluno com deficiência, em alguns cenários, fica parado em sua 

cadeira, sem que seja dada a ele, oportunidades de interagir, ser incluso no ambiente escolar e 

de participar ativamente da rotina da sala de aula. É preciso valorizar o aluno, seu empenho 

naquilo que sabe fazer e reconhecer que consegue avançar ainda que minimamente, isso já é 

um motivo para comemorar. Dentro dessa dinâmica é relevante considerar o que diz Mantoan 

(2006, p. 96) a respeito da inclusão. Assim, nos revela que a

Inclusão é a nossa capacidade de entender e receber o outro e, assim, 
ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de 
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nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É 
para  o  estudante  com  deficiência,  física,  para  os  que  têm 
comportamento mental, para os superdotados, e para toda criança que 
é discriminada por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto 
é se aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas 
que não conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com outro. 
(MANTOAN, 2006, p. 96). 

Devemos interagir com aquele aluno, mesmo que ele não fale ou não ouça, mas ele 

está ali à sua maneira. Procuramos realizar um trabalho em parceria com escolas regulares, 

terapeutas  e  famílias  para  melhor  assistir  o  aluno.  Promovemosreuniões  com  asfamílias, 

estudos com diferentes temáticas para as escolas do polo. Se faz necessário acrescentar que 

na nossa prática há a necessidadede nos capacitarmos constantemente, visto que são muitas 

as mudanças,  novidades,  estratégias de ensino e metodologias.  Pensando nisso há algum 

tempo, decidi pleitear uma vaga para cursar uma disciplina especial sobre Educação Especial 

no Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, mas 

infelizmente, não obtive êxito, contudo continuo estudando, fazendo cursos, pois sei que um 

dia essa experiência irá se consolidar. Com base no exposto, é pertinente ressaltar ainda que 

alimento a ideia/projeto de absorver novos conhecimentos e de pleitear uma vaga como aluna 

do Mestrado em Educação no POSEDUC/UERN, na verdade, isso se constitui uma das minhas 

principais metas para o próximo ano. Enquanto isso não acontece, persisto, participando de 

seminários, formações que são ofertados pela coordenação da educação especial,  estudos, 

pesquisase  evidentemente  a  prática  diária  que  nos  possibilita  experiências  preciosas  e 

diálogos enriquecedores.

3 PARADIGMA DA DÁDIVA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Concordando  com  os  autores  LIMA  e  FREITAS  (s.d.)  que  partilham  dos 

pressupostos do paradigma da dádiva compreendemos que o ato de educar “é dar sentido, é 

dar  vida”.  Nesse sentido,  destacamos a interação dos professores das Salas  de Recursos 

Multifuncionais  (SRM)  com  os  professores  das  salas  regulares,  orientando  com  ideias  e 

sugestões para que haja uma melhor integração dos alunos com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) em suas salas de aula, e sempre que possível realizar formação continuada, 

estudos,  reuniões  com professores  e  funcionários  das  escolas  pertencentes  ao  Polo,  pois 
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precisamos sempre refletir e questionar as nossas próprias práticas, como também direcionar 

nosso  olhar  para  a  compreensão  da  diversidade,  no  intuito  de  abolirmos  atitudes 

discriminatórias  da  nossa  prática  pedagógica,  para  que  assim  possamos  oportunizar  a 

aprendizagem significativa dos alunos, respeitando suas necessidades. 

E, assim sendo, reconhecemos que a função acima mencionada, está diretamente 

relacionada ao paradigma da dádiva, pois nos mostra que a aprendizagem se constrói dentro 

de um movimento de interação, onde os sujeitos fortalecem sua autonomia numa dinâmica de 

reciprocidade.

Por outro lado, é relevante acrescentar as atribuições do professor do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 04/2009:

Art. 13. São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado:

II  –  elaborar  e  executar  plano  de  Atendimento  Educacional  Especializado,  avaliando  a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;

IV  –  acompanhar  a  funcionalidade  e  a  aplicabilidade  dos  recursos  pedagógicos  e  de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da 

escola;

VI  –  orientar  professores  e  famílias  sobre  os  recursos  pedagógicos  e  de  acessibilidade 

utilizados pelo aluno;

Dentre  tantas  atribuições  desse  profissional,  vale  ressaltar  baseados  em Paulo 

Freire  (1996)  que “ensinar  é  uma especificidade  humana e  exige  segurança,  competência 

profissional e generosidade”. Nesse sentido, faremos um paralelo do papel do professor com a 

teoria da dádiva, pois mais do que uma atividade essencialmente humana, ensinar e aprender 

exige  pensar  sobre  os  fundamentos  da  solidariedade  e  da  aliança  nas  sociedades 

contemporâneas. Nessa direção, apresentar-se-á uma breve biografia de Mauss expressada 

por  Martins  (2005)  e,  em  seguida,  revelar-se-á  a  compreensão  do  mesmo a  respeito  do 

Paradigma da dádiva. Assim, cabe esclarecer que

Marcel Mauss é mais conhecido como antropólogo e etnólogo. Muitos 
ficam  surpreendidos  ao  saber  que  ele  também  tem  uma  relevante 
contribuição sociológica, que é comprovada tanto por ter sido um dos 
principais  animadores,  juntamente  com  Durkheim,  da  revista  Année 
Sociologique, como por ter sido o principal sistematizador da teoria da 
dádiva,  que vem sendo resgatada como um modelo interpretativo de 
grande actualidade para se pensar os fundamentos da solidariedade e 
da  aliança  nas  sociedades  contemporâneas.  Uma  das  contribuições 
centrais  de Mauss para a sociologia  foi  demonstrar  que o valor  das 
coisas não pode ser superior ao valor da relação e que o simbolismo é 
fundamental para a vida social. Ele chegou a esta compreensão a partir 
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da  constatação  de  que  as  modalidades  de  trocas  nas  sociedades 
arcaicas  não  são  apenas  coisas  do  passado,  tendo  importância 
fundamental  para se compreender  a sociedade  moderna (MARTINS, 
2005).

Com base no exposto, entende-se que a relação existente entre o paradigma da 

dádiva  e  o  Atendimento  Educacional  Especializado  transcende  as  atribuições  postas  pelo 

sistema educacional  e aos aspectos materiais.  Na verdade,  o que se percebe é que essa 

relação se dá por meio de princípios de igualdade e de solidariedade,  em outras palavras, 

significa dizer que a concepção defendida por Mauss situa-se na ideia de que é preciso acolher 

os  educandos  e  oferecer-lhes  um  atendimento  qualificado  e  ancorado  nos  preceitos  de 

igualdade, solidariedade e respeito, acima de tudo. 

4  RECURSOS  E  ESTRATÉGIAS  ULTILIZADAS  NO  ATENDIMENTO  EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES

A Sala  de  Recursos  Multifuncionais  –  SRM é  um espaço  físico  localizado  nas 

escolas públicas onde se realiza o Atendimento Educacional Especializado - AEE. As SRM 

possuem  mobiliário,  materiais  didáticos  e  pedagógicos,  recursos  de  acessibilidade  e 

equipamentos específicos para o atendimento dos alunos que são público alvo da Educação 

Especial e que necessitam do AEE no contraturno escolar.

A organização e a administração deste espaço são de responsabilidade da gestão 

escolar e o professor que atua neste serviço educacional deve ter formação para o exercício do 

magistério de nível básico e conhecimentos específicos de Educação Especial, adquiridos em 

cursos de aperfeiçoamento e de especialização.

O Programa de implantação das SRM disponibiliza às escolas públicas de ensino 

regular,  conjunto  de  equipamentos  de informática,  mobiliários,  materiais  pedagógicos  e  de 

acessibilidade para a organização do espaço de atendimento educacional especializado. Cabe 

ao  sistema  de  ensino,  a  seguinte  contrapartida:  disponibilização  de  espaço  físico  para 

implantação  dos  equipamentos,  mobiliários  e  materiais  didáticos  e  pedagógicos  de 

acessibilidade, bem como, do professor para atuar no AEE.

Alguns  dos recursos disponíveis  na Escola  Estadual  Antônio  Gomes são:  lupas 

variadas, colmeia, jogos pedagógicos, tesouras adaptadas, materiais em Braille, computadores 

com  sistema  operacional  adaptados  com  jogos  direcionados  ao  seu  público  alvo,  digo, 

crianças/adolescentes com deficiências ou necessidades educativas especiais.
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Esse material é guardado em um armário com chave e só a professora do AEE 

possui autorização para a retirada desses recursos, visto que está qualificada para atuar nesse 

segmento educacional. A utilização dos recursos didáticos ou tecnológicos é feita através de 

um planejamento pedagógico e utilizados diariamente de acordo com a necessidade do aluno. 

O procedimento correto aplicado no Atendimento Educacional Especializado consiste em fazer 

uma anamnese  com o  aluno  no  intuito  de  perceber  os  conhecimentos  prévios  e  detectar 

prováveis  dificuldades  no  processo  de  absorção  dos  conteúdos  curriculares.  Feito  isso,  a 

professora elaborará um Plano de atendimento individualizado que norteará sua prática no 

atendimento  que fará a esse educando,  conduzindo-o por  meio  de atividades  previamente 

estabelecidas a um aprendizado significativo e emancipador. 

Tomando como pressuposto teórico o Paradigma da dádiva, o professor do AEE 

precisa  ser  solidário,  conversar  com  o  aluno,  saber  ouvir  e  buscar  estratégias  de 

aprendizagem,  pois  para  Haesler  (Apud  Godbout,  2003)  “na  prática  da  dádiva  é  possível 

reencontrar a ideia de sociabilidade, intersubjetividade e do vínculo social”.

Para  bem  realizar  suas  funções  e  seu  atendimento  na  Sala  de  Recursos 

Multifuncionais  (SRM),  o  professor  busca  sempre  desenvolver  recursos  que  favoreçam  o 

desempenho dos alunos com Necessidades Educativas Especiais  (NEE) em seu cotidiano, 

favorecendo estratégias funcionais  na busca de alternativas para potencializar  os aspectos 

cognitivos, social, motor, atenção, concentração, localização espacial por meio de adaptações 

que levem os mesmos a um melhor desempenho e independência possível, na realização de 

suas funções na escola e também na sociedade, pois concordamos com Almeida (2003, p. 12) 

quando afirma que

Incluir não é somente delegar a criança um espaço físico em sala de 
aula, é propor ao aluno, atividades significativas capazes de promover 
seu  desenvolvimento  e  remover  as  barreiras  ao  seu  acesso  e 
participação na aprendizagem e na sociedade (ALMEIDA, 2003, p. 12).

Sob este ângulo, nota-se que os recursos disponibilizados na Sala de Recursos 

Multifuncionais  por meio do Atendimento Educacional  Especializado são imprescindíveis  no 

processo de aprendizagem de todos/todas. Portanto, incluir pessoas com deficiências ou com 

Necessidades Educativas Especiais no ambiente escolar de modo igualitário é uma atribuição 

valiosíssima, uma vez que significa proporcionar uma quebra de barreiras, sejam elas físicas 

ou atitudinais, sugere desmistificar estigmas e rótulos pejorativos e discriminatórios que foram 

produzidos ao longo da história da humanidade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  experiência  da  professoraque  atua  no  atendimento  especializado  contribuiu 

sobremaneira  para  a  compreensão  da  dinâmica  empreendida  no  âmbito  escolar,  mais 

especificamente,  na  Sala  de  Recursos  Multifuncionais.  Cabe  ressaltar  ainda  sobre  a 

necessidade  de  qualificação  constante  dos  profissionais  que  atuam  no  AEE,no  intuito  de 

utilizarem os recursos da melhor forma possível e buscar maneiras que estimulem o aluno com 

necessidades  educativas  especiais  a  se  desenvolver  fazendo  com  que  a  escola  seja  um 

espaço inclusivo.Mais do que isso é tomar consciência de que as pessoas com deficiências 

sejam  elas  alunos  ou  funcionários,  são  sujeitos  dinâmicos,  ativos,  coletivo,  criativos, 

instigadores.  Nessa  perspectiva,  se  faz  necessário  enfatizar  o  entendimento  que  Mantoan 

(2009) em relação a escola inclusiva. Dessa maneira, ela nos diz que,

Se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva,  é urgente que 
seus  planos  se  redefinam  para  uma  educação  voltada  à  cidadania 
global,  plena,  livre  de  preconceitos  e  disposta  a  reconhecer  as 
diferenças entre as pessoas e a emancipação intelectual. Porque não 
basta uma educação na/para a cidadania.  É preciso  que se eduque 
para  a  liberdade  e  nesse  sentido,  nenhuma forma  de  subordinação 
intelectual pode ser admitida (MANTOAN, 2009).

É central aprendermos que todos são sujeitos de ensino e de aprendizagem mesmo 

com suas necessidades e limites. No entanto, na prática, caso essa compreensão não ocupe 

umlugar prioritário, continuaremos caminhando com passos lentos. Das muitas que temos para 

narrar. Servirá, certamente, para estimular outros alunos, professores, funcionários em seus 

diferentes  cargose  suas  plurais  ocupações  a  olharem  o  próximo,  narrar  de  si  e  ouvir  as 

narrativas  do  outro  permitindo  ensinamentos e  aprendizagens  com  as  trocas.  Para  além 

dissoacredita-se ser de relevante importância acrescentar a fala de Cavalcante (2009) sobre o 

que faz uma escola ser inclusiva. Sob esta ótica, ela afirma que para ser uma escola inclusiva é 

preciso que

Em  primeiro  lugar,  um  bom  projeto  pedagógico,  que  começa  pela 
reflexão. Diferentemente do que muitos possam pensar, inclusão é mais 
do que ter rampas e banheiros adaptados. A equipe da escola inclusiva 
deve  discutir  o  motivo  de  tanta  repetência  e  indisciplina,  de  os 
professores não darem conta do recado e de os pais não participarem. 
Um  bom  projeto  valoriza  a  cultura,  a  história  e  as  experiências 
anteriores da turma (CAVALCANTE, 2009).
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Por fim, entende-se que a base norteadora de uma escola inclusiva está ancorada 

em uma proposta  pedagógica  consistente  que,  por  sua  vez,  está  descrita  no  seu  Projeto 

Político Pedagógico, objetivando evidenciar os pressupostos que envolvem a inclusão escolar 

na atualidade, bem como seus avanços, retrocessos e possibilidades reais de romper/quebrar 

paulatinamente  com  as  barreiras  físicas  e  atitudinais  que  revelam  atos 

discriminatórios/preconceituosos  que  devem ser  banidos  da  sociedade  contemporânea.  Tal 

base  está  aportada  em  vários  aspectos,  tais  como:  adaptação  curricular,  acessibilidade, 

estratégias  e  recursos  didáticos  pedagógicos  que  são  os  facilitadores  da  prática  docente 

exercida  na  Sala  de  Recursos  Multifuncionais  por  meio  do  Atendimento  Educacional 

Especializado.
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Saberes e Memórias em Histórias de mim – O Patriarca

                                                                                             Thiago Fernando de Queiroz1

                                                                                                  Ana Lúcia Oliveira Aguiar2

RESUMO:

Esse artigo trata de uma visão autobiográfica de um aluno com Deficiência Visual que busca 

seu espaço nesse mundo através das experiências vívidas, das narrativas advindas de um 

contexto familiar, social, acadêmico e na busca das realizações de sonhos almejados em 

detrimento intrínseco de suas próprias perspectivas. Tendo noção da importância da família e 

do contexto social de seus antepassados o Thiago Fernando de Queiroz não seria a pessoa que 

é hoje se não fosse por essas experiências vividas, por isso, esse artigo abordará com ênfase a 

história de seu Patriarca avô paterno Zacarias Francelino de Queiroz que era um homem 

sertanejo, vivia da agricultura para sustentar sua família e educou seus filhos e netos 

baseando-se no empirismo de seus aprendizados. Buscar-se-á nesse artigo inspirações e 

fundamentações nos livros como a “Pedagogia do Oprimido” e a “Pedagogia da Autonomia” 

de Paulo Freire, as lições admoestadas no livro “O Monge e o Executivo” de James C. Hunter, 

tendo uma noção do Estado através do livro “Teoria Geral do Estado” de Dalmo de Abreu 

Dallari e de artigos científicos que abordem sobre as memórias como o de Michael Pollack 

que diz que “a memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A 

memória também sofre flutuações que são função do momento em que ela é articulada, em 

que ela está sendo expressa” e o da descoberta como sujeito no artigo de Edilene Maria 

Vieira que aponta que “precisamos conhecer-nos e reconhecer-nos como sujeitos de relação,”. 

Utilizando essas fontes poderá ser fundamentada a questão da importância da família para a 

construção de um ser em um contexto social.

1 Graduando do Curso Direito, da Universidade Potiguar – UNP e Graduando do Curso de Licenciatura em 
Filosofia, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN.

2 Doutora em Sociologia. Professora Adjunta IV, do Departamento de Educação da Faculdade de Educação da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e do Programa de Pós-Graduação da UERN. Diretora 
da Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas DAIN/UERN. 
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Palavras-chaves: Memórias, Saberes, Patriarca 

ABSTRACT

This article deals with an autobiographical vision of a student with disabilities Visual seeking their  

place in this  world through vivid experiences,  narratives arising from a family,  social,  academic  

context and in the achievement of desired dreams intrinsic expense of their own perspectives . Having  

a sense of the importance of family and social context of their ancestors Thiago Fernando de Queiroz  

would not be the person he is today if it were not for those experiences, so this article will focus on  

emphasizing  the  story  of  his  grandfather  Patriarch  Zacharias  Francelino  Queiroz  who  was  a  

frontiersman  man,  lived  from agriculture  to  support  his  family  and  educated  their  children  and  

grandchildren relying on the empiricism of their learning. Search shall be that Article inspirations  

and speculations in the books as "Pedagogy of the Oppressed" and "Pedagogy of Autonomy" of Paulo  

Freire, the lessons admonished in his book "The Monk and the Executive" by James C. Hunter, having  

a State notion through the book "State General Theory" of Dalmo de Abreu Dallari and scientific  

articles that address on memories like Michael Pollack says that "memory is partly inherited, not only  

refers to life the person's physical. Memory also suffers fluctuations that are a function of the time she  

is articulate, she is being expressed "and the discovery as a subject in Fabiana Maria Vieira article  

that points out that" we need to know us and recognize us as subjects of relationship,". Using these  

sources may be justified to question the importance of family for the construction of a being in a  

social context.

Keywords: Memory, Knowledge, Patriarch

1. Memórias de meu Patriarca 

O Patriarca é aquele que historicamente temos como o líder, uma pessoa que deve ser 

respeitada, pois, obteve da vida experiências que devem ser transpassadas as gerações 

posteriores. O ultimo Patriarca da família que conheci foi meu avô paterno, descendente da 

Família Fernandes Queiroz. Conta-se a história que essa família surgiu da mistura de duas 

famílias reais, a Portuguesa e a Espanhola. Quando nossos descendentes chegaram ao Brasil 

fizeram suas moradas na região onde hoje pertence aos municípios de Antônio Martins, 

Pilões, Pau dos Ferros, Martins, Patú, Portalegre e alguns outros municípios do Alto-Oeste do 

Estado do Rio Grande do Norte.

Vovô Zacarias Francelino de Queiroz nasceu no dia 9 de fevereiro de 1929 na casa de 
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meus bisavôs nos limites entre a cidade de Pilões-RN e Antônio Martins-RN, onde passou sua 

infância, seus pais eram Ana Francelina de Queiroz e Francelino Lopes Cardoso e teve dez 

irmãos. No dia 23 de março de 1954 casou-se com minha avó Maria Augusta de Queiroz e 

tiveram seis filhos e quatro filhas, sendo que uma morreu com apenas dois anos e quatro 

meses, a minha tia que morreu se chamava Elenilda. Ao casar, vovô e vovó foram habitar no 

Sítio Pião pertencente ao município de Antônio Martins-RN e ali viveram até os últimos dias 

de suas vidas. 

No dia 06 de junho de 1968 no parto do filho caçula vovó teve hemorragia e acabou 

falecendo, pois, naquela época os partos eram feitos em casa e quando havia alguma 

complicação era difícil o translado até o hospital mais próximo, assim, habitualmente ouvia-se 

falar de mulheres que faleciam no parto. Relata meu pai Daniel Praxedes de Queiroz que no 

dia da morte de sua mãe ele tinha por volta de sete anos de idade; e, pelo clamor do 

falecimento vovô o incumbiu de avisar as circunvizinhanças do fato ocorrido. Pai conta que 

nem compreendia direito o que estava acontecendo, mas, foi no “lombo” de um cavalo relatar 

o que tinha acontecido.

Fico a imaginar a cena em minha mente ao ver meu pai tão velozmente avisando o 

povo do incidente, cavalgando com a dor que levava em seu pequeno coração, à perca até 

então não compreendida com tanta razão. Casa após casa avisava, o povo até chorava ao ver o 

pequeno Daniel avisar a ida daquela em que um dia lhe fez acalentar, nos braços balançava 

para não chorar e orava a Deus para a seca acabar, pois, assim poderia o melhor alimentar. E o 

pior que o fato foi à noite, tendo apenas como farol para iluminar o caminho as estrelas e a 

lua, pois, nem mesmo havia ruas e sim pequenos caminhos em meio as pés de espinhos que os 

furava, mas, a dor não mais importava, pelo fato de tanto avisar no começo da manhã 

compreendendo o momento também ele começou a chorar. 

Esses fatos fluem em minhas memórias que construíram meus saberes e me formaram 

das experiências vividas por meu pai e seus familiares, das suas histórias e de como se 

descobriu como sujeito. São nessas memórias que encontramos o sentido para as construções 

que iremos erguer na sociedade, pautando os saberes éticos e morais advindas de um contexto 

familiar.

A memória é o lugar do qual se abrem caminhos para a reconstrução dessa história 

de vivência com a família, de separação da família, do encontro com o mundo lá 

fora pelo qual passou desde a saída do lugar de seu nascimento.  Permitiu pisar pelos 
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detalhes  do dia a dia instigando fazeres,  criando motivações e  estímulos para as 

conquistas. Esta experiência trás momentos de distanciamentos e aproximações com 

ruptura,  encantamento  e  (re)  encantamentos  creditados  pela  perseverança, 

determinação e riqueza humana. (QUEIROZ e AGUIAR, 2015; Pág. 2)

Com a morte de sua esposa vovô ficou deprimido por muito tempo, pois, não sabia 

como cuidar de seus nove filhos sozinho; sendo assim, minha tia mais velha e as duas mais 

novas tiveram que se responsabilizar em cuidar de todos os afazeres da casa e os meus tios 

pequenos e meu pai tiveram que trabalhar no campo para assim garantirem o sustento de 

todos. Com o medo de não saber como lidar com a situação, vovô permitiu que seu filho 

caçula fosse criado por meu bisavô materno Pedro Moreira de Queiroz e minha bisavó 

materna Ecelsina Maria da Conceição.

Passados em média cinco anos do falecimento de vó, vovô casou-se com minha tia-

avó Maria Socorro dos Santos em 13 de janeiro de 1973. Nesse segundo casamento vovô mais 

minha tia-avó tiveram três filhos e duas filhas, totalizando  um total de filhos somando com 

meu pai um total de quatorze. Creio que tenha sido difícil para minha tia-avó ter casar e já ter 

a responsabilidade de cuidar de oito crianças, até porque a educação da época era pautada no 

trabalho, pouco se havia demonstração de sentimentos. Sinto às vezes uma dor imensa quando 

escuto as narrativas de meus tios e de meu pai quando abordam que não souberam o que é ter 

um carinho de mãe. Entendo que todos esses fatos:

São narrativas que vem de dentro de si, emergindo das vozes de saberes de vida 

comum,  pois  são  narrativas  do  chão  do  dia  a  dia,  das  vivências  em lugares  da 

tradição da família, em momentos de vivências nas experiências com o trabalho e 

em  momentos  de  aceitação,  negação  e  superação  de  obstáculos.  (QUEIROZ  e 

AGUIAR, 2015. Pág. 2)

1.1 Memórias das dificuldades de meu Patriarca

Por ser o Alto-Oeste Potiguar de um clima semiárido, notoriamente a escassez de água 

é subsequente, sendo a seca nessa localidade em sua maior parte constante. Vovô conviveu 

com isso a maior parte de sua infância e adolescência, por isso aprendeu a otimizar seus 

recursos  apenas com o necessário. Tendo ciência que somente com o valor do trabalho árduo 

poderia sobreviver de forma digna, vovô aprendeu alguns valores que não se aprende nos 

livros, e sim aprende sendo aluno da vida, observando como age a natureza e seus climas, 

como é importante o trabalho em equipe e que sozinho não se alcança as metas.
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Vovô como a maior parte dos sertanejos que habitavam aquela região não era 

alfabetizados, o máximo que sabiam eram escrever o nome e isso para a época deles era algo 

de enorme importância. Vovô deixava meus tios irem para a escola, mas, eles tinham que 

trabalhar primeiro, então, por muitas vezes meus tios chegavam cansados e não conseguiam 

se concentrar direito nas disciplinas passadas por professores que faziam milagres para 

ensinar. A maior parte das crianças que viviam naquela localidade passava pelas mesmas 

dificuldades e se quisessem continuar com os estudos, tinham que sair de seio da família para 

continuar a aprender o conhecimento. Por isso compreendo que:

Ao objetivar seu mundo, o alfabetizando nele reencontra-se com os outros e nos 

outros,  companheiros  de  seu  pequeno  “círculo  de  cultura”.  Encontram-se  e 

reencontram-se todos no mesmo mundo comum e, da coincidência das intenções que 

o  objetivam,  ex-surge  a  comunicação,  o  diálogo  que  criticiza  e  promove  os 

participantes do círculo. (FREIRE, 1987. Pág. 06)

Sem ter muito conhecimento educacional e pela necessidade vovô foi construindo seu 

“Estado”, pautando seus saberes no conhecimento empírico advindos de seus pais, nas 

amizades com outros familiares e pessoas que moravam nos sítios e nas cidades adjacentes. 

Como aborda Sergio Cavalieri Filho em seu livro “Programa de Sociologia Jurídica”, somos 

“obrigados a viver necessariamente ao lado uns dos outros, carecemos de regras de proceder, 

normas de disciplinamento da vida em coletividade” (2010. Pág. 25). 

Naquela época a maior moeda era a “palavra de um homem” e o nome de sua família e 

isso vovô conquistou de forma honrosa, tendo o conhecimento que precisamos uns dos outros 

para suprir a escassez. Isso se ver com notoriedade: 

que "o homem, por natureza, animal social e político vivendo em multidão ainda 

mais  que  todos  os  outros  animais,  o  que  se  evidencia  pela  natural  necessidade.  

Reafirma-se, portanto, a existência de fatores naturais determinando que o homem 

procure a permanente associação com os outros homens, como forma normal de 

vida. (DALLARI, 2011. Pág. 22)

1.2 Memórias de minha infância de meu Patriarca 
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Por ter nascido em Santos-SP não tive o privilégio de conviver com meus familiares 

do Estado do Rio Grande do Norte, mas, lembro-me das conversas de meus pais abordando 

sobre as histórias de vovô e de suas experiências vividas pela dificuldade, superação e 

determinação para garantir o sustento de sua família. Aos meus três anos de idade meus pais 

fizeram uma viagem ao RN onde pude ter o contato pela primeira vez com meu avô paterno. 

Nessa viagem, mesmo com pouca idade lembro-me que percebi o quão sofrido era a vida 

sertaneja nos anos 90, pois, para ter água na casa de onde vovô morava ps meus tios andavam 

cerca de um quilometro em cima do “lombo” de um jumento para encher as “ancoretas” de 

água salobra, isso porque não havia água potável; e, essa era um dos sofrimentos de todos os 

que habitavam na comunidade do Sítio Pião em Antônio Martins-RN que era beber todos os 

dias água salobras.

Não havia energia elétrica na casa de vovô e nem tão pouco nas casas circunvizinhas, 

a luz vinha do luar e as estrelas brilhavam demonstrando os caminhos estreitos por onde o 

povo constantemente costumava passar. As lamparinas davam o clarear nas casas e as 

crianças brincavam passando o dedo rápido pelo fogo para não queimar, isso fico a lembrar, 

pois, em minha terra o máximo que via era a lua com seu brilho impedido pelas casas grandes 

que ali havia em meu lugar. Eu era pequeno e observava essas diferenças da terra onde eu 

tinha nascido e admirava que ao anoitecer os alpendres da casa de vovô se enchiam de 

pessoas para ter aquelas belíssimas “boca de noite”. As piadas eram constantes, as risadas de 

igual modo, era um bater na mesa de alguns jogando baralho e de outro lado as histórias das 

experiências empíricas do tempo para tentar adivinhar o quando o inverno iria chegar. 

Lembro-me do dia em que de noite o céu se encheu de nuvens, meus familiares 

começaram a buscar os terços e as velas, esperando ver descer do céu o primeiro pingo de 

água para assim agradecer a Deus, os trovões eram constantes, hinos começaram a cantar, e, 

por um tempo de meia hora a rezar, as nuvens passaram sem o cheiro de água deixar. Alguns 

primos se afastaram, lágrimas dos olhos “soltaram” de alguns cujo “coração” comemorava o 

anseio por terra molhada, mas, como o Patriarca da família não podia mais se desesperançar, 

ele disse que “uma hora Deus vai mandar”.

Essas memórias me permitam observar que não posso deixar e nunca desanimar, devo 

acreditar como um “coração” sertanejo esperançoso pelo primeiro pingo de água que do céu 

uma hora vai chegar. Aprendo com essas memórias e saberes e faço uma comparação com um 

texto de Paulo Freire onde aborda a compreensão mecânica da história, dos anseios e sonhos e 
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da educação arraigada pelo conhecimento empírico, que para alguns seria mera ignorância. 

Assim:

De um lado, a compreensão mecanicista da História, que reduz a consciência a puro 

reflexo da materialidade, e de outro, o subjetivismo idealista, que hipertrofia o papel 

da  consciência  no  acontecer  histórico.  Nem  somos,  mulheres  e  homens,  seres 

simplesmente determinados nem tampouco livres de condicionamentos genéticos, 

culturais,  sociais,  históricos,  de  classe,  de  gênero,  que nos marcam e a que nos 

achamos referidos. Do ponto de vista dos interesses dominantes, não há dúvida de 

que  a  educação  deve  ser  uma  prática  imobilizadora  e  ocultadora  de  verdades. 

(FREIRE, 2002. Pág. 38)

A ciência era baseada nas crenças e crendices, se uma criança estivesse com febre ou 

não quisesse comer, era dito que poderia ser “mau olhado”, então, ouvia-se dizer: Vamos 

levar a “rezadeira”. O meio de comunicação que havia era a rádio e o “bate-papo” dos 

viajantes que passavam pela comunidade. Se alguém dissesse que procure um 

otorrinolaringologista para uma inflamação na garganta ou um infectologista veterinário para 

cuidar de alguma doença nos animais, por usar esses termos, o povo achariam que estavam 

“xingando” ou que queriam ser “chiques”, pois, iriam dizer: Procure um médico ou 

veterinário, para que dizer esses nomes difíceis. O conhecimento ainda era escasso para o 

povo sertanejo nos anos 90.

Em minha terceira viagem ao RN conversando com vovô Zacarias o mesmo me 

informara que um de meus tios também tinha um problema de visão muito grave, a qual eu já 

tinha ciência por relatos de meus pais. Todavia não imaginava que em um futuro eu teria o 

mesmo problema visual. Porém, tendo noção das narrativas de como por alguns aspectos o tio 

era segregado, não havendo tido a oportunidade de estudar foi que busquei forças para 

superar-me, pois, até então a sociedade da época achavam que Pessoas com Deficiência eram 

incapazes, por isso, fui trilhando meu espaço ao mundo fazendo das minhas dificuldades 

oportunidades. 

1.3 Memorias de minha adolescência de meu Patriarca

Passei minha adolescência morando na Baixada Santista, litoral de São Paulo, mas 

precisamente na cidade de São Vicente. Com isso, acabei perdendo um pouco o elo com meu 

avô, pois, como não havia celular na época e para se conseguir falar em um telefone o mais 
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próximo era preciso se deslocar uns três quilômetros. Todavia em minhas memórias ficavam 

as lembranças dos momentos vividos nas vezes em que estive com ele.

Tinha por volta de 15 anos quando eu conversando com meu pai a respeito de como 

ele tinha saído de sua terra natal para ir morar em Santos-SP, ele me informou que no dia em 

que saiu do sítio onde nasceu vovô dissera que se “ele fosse para São Paulo esquecesse que 

tinha um pai”. Relata-me meu pai que sofreu um pouco com essas palavras de vovô, mas, 

precisava garantir o futuro dele e da família que deixava, o seu pai e seus irmãos. Desta forma 

meu pai foi construindo sua consciência, suas memórias e saberes.  

Na constituição da consciência, mundo e consciência se põem como consciência do 

mundo ou mundo consciente, e, ao mesmo tempo, se opõem como consciência de si 

e  consciência  do mundo.  Na intersubjetivação,  as  consciências  também se põem 

como consciências  de um certo mundo comum e, nesse mundo, se opõem como 

consciência de si e consciência do outro. (FREIRE. 1987. Pág. 8)

Nesses conflitos de consciência entre a decisão de meu pai de ir a Santos-SP trabalhar 

e a atitude de vovô em sua atitude mostra um “choque” de cultura e de necessidades 

intrínsecas. Ao ouvi a atitude de vovô dita por meu pai achei de uma injustiça enorme, pois, 

sempre que podia pai ajudava enviando uma quantia financeira para suprir algumas 

necessidades que havia. Mas, por outro lado, fiquei a pensar no porquê dessa atitude de vovô. 

Pelos relatos de tios e primos onde me informaram que meu pai foi um dos filhos mais 

obedientes e que sempre respeitava vovô, essa atitude então poderia ser o medo da perca, o 

não querer ver o filho ir embora e não saber onde seria o local onde meu pai iria morar. Como 

diz um trecho do livro “O Monge e o Executivo”, James C. Hunter aponta que “alguns de 

nossos hábitos, nossos traços característicos, continuam a evoluir e amadurecer em altos 

níveis, enquanto outros mudam pouco a partir da adolescência”. Meu pai foi corajoso ter ido a 

Santos-SP conhecendo apenas poucas pessoas e evoluindo seus saberes promovendo uma 

nova história em sua vida. 

1.4 Memórias de eu como adulto do meu Patriarca

Quem poderia imaginar que um dia eu iria morar no Estado em que meus pais 

nasceram e habitar no lugar onde viveram; e, assim se encontraram como sujeitos dessa 

sociedade. Por ter se agravado meu problema de visão aos dezenove anos tive que sair da 

empresa onde trabalhava, fui então trabalhar como ambulante, mas, por questões de saúde de 
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meu avô materno, meu pai “teve a brilhante ideia” de pedi-me para ir ao Rio Grande do Norte 

cuidar das coisas de meu avô materno, nessa época tinha vinte e um anos de idade. 

Nunca tinha segurado uma enxada, não sabia nem mesmo como empulha-la, mas, 

como aprendi a nunca desistir de uma meta, limpei um terreno enorme, que corresponde em 

torno de um estádio de futebol e meio. Todavia, quando meu avô materno chegou para 

observar meu trabalho disse que estava horrível, assim, peguei a enxada e joguei no chão, 

pois, minhas mãos estavam calejadas, minha mente chega “borbulhava” do calor “escaldante” 

do sol. Foi mais ou menos assim minha receptividade no Rio Grande do Norte. Com essas 

experiências no ramo da agricultura pude entender com mais ênfase o quanto é sacrificante a 

vida sertaneja. Compreendi o tudo que meus avôs passaram para criar seus filhos, pois, os 

mesmos eram agricultores e nunca tiveram estudos. 

Morando na Cidade de Serrinha dos Pintos-RN sempre que podia passava um final de 

semana, mas, quando meu pai e tios vinham da Baixada Santista para a casa de vovô eu 

passava mais tempo. Assim pude ir conhecendo um pouco mais de meu Patriarca e 

observando suas culturas. Meu estilo de ser é totalmente desconforme com a cultura de vovô 

apregoava, pois, eu tenho tatuagem, sempre procuro mudar meu visual fazendo cavanhaque e 

mudando sempre o estilo do cabelo, para vovô isso “não era coisa de homem”. Mesmo não 

gostando, vovô nunca reclamou, só às vezes argumentava que na época dele “não se via essas 

coisas”. Mas, posso citar vendo essas mudanças; vovô compreendeu essas diferenças de 

épocas. Um texto que resume isso é o de Franki onde ele diz que “o ser humano é capaz de 

mudar o mundo para melhor, se possível, e de mudar a si mesmo para melhor, se necessário. 

”(Frankl, 2006, p. 112).

Uma das coisas que admirava quando conversava com vovô era as histórias de nossos 

antepassados, dentre uma delas a de meu penta-avô Alferes que era comandante da região 

onde vovô morava e que possuía uma espada. Dizia vovô que quem possuísse a espada era 

porque tinha recebido o aval do Imperador para comandar, creio que o anseio pela política em 

minha família avultou-se por esse antepassado.

 

1.5 Memórias da despedida de meu Patriarca

Por volta do mês de julho de 2015 vovô começou a senti uns cansaços e foi ao médico 

por algumas vezes, ouvia sempre os familiares e meu pai contando os relatos de como estava 

a saúde dele por telefone e pelas redes sociais, pois, neste ano eu estava morando na cidade de 
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Mossoró-RN por causa dos estudos. Com idas e vindas ao hospital, vovô foi diagnosticado 

com câncer no pulmão, fato esse que abalou a todos os familiares.  

Vovô teve alguns problemas com seus filhos que não foi relatado neste artigo, mas, 

todos os filhos sabiam da importância de seu amor por cada um, as atitudes que vovô agiu 

durante sua vida foi pautado em suas experiências e sofrimentos; e, isso foi compreendido por 

cada um. Vovô era um homem de fé, acreditava que Deus estava no controle de sua vida e 

mesmo com dores e cansaços contagiava enfermeiros e médicos que o auxiliava, as pessoas 

do hospital até comentava que homem honroso é Zacarias Francelino do Pião.

Em meio a provas na faculdade fui visitar vovô no hospital da cidade de Antônio 

Martins-RN onde ele se encontrava internado; e, ao vê-lo deitado em uma cama com um 

catete entre as costelas meu “coração partiu”. Observei que vovô estava feliz por eu ter ido 

visita-lo e ele comentou com alegria pelo fato de ter sido bem cuidado pelos enfermeiros e 

médicos do hospital de Pau dos Ferros-RN e disse ainda mais que tinha feito muitos amigos e 

que ficou emocionado quando se despediu dos que o ajudaram. 

Vovô falava com cansaço, mas, queria dar a oportunidade de meu pai que mora em 

São Vicente-SP poder ter a alegria de ouvir a voz de seu amado pai. Liguei para meu pai e 

quando atendeu coloquei o telefone no “viva-voz” e pai conversou por dez minutos. Meu pai 

tinha feito de tudo por mim, queria pelo menos promover esse momento que talvez nunca 

mais o tivesse, acho que era o mínimo que poderia fazer a ambos.

Porém no dia 08 de outubro de 2015 pela manhã recebi a notícia do falecimento de 

vovô, as lágrimas começaram a cair dos olhos, não sabia mais o que pensar, apenas dizia 

constantemente que “meu patriarca se foi”. Meu coração apertava, somente em pensar como 

estaria meu pai e meus tios. Ainda mais pensava nos meus tios que eram filhos da minha tia-

avó, pois, ela tinha falecido a menos de dois anos e passar por outra perca era de certeza uma 

dor enorme.

Chegando a casa de vovô observava que estava um aglomerado de pessoas e antes de 

entrar na casa e ver meu avô no caixão sentei no “alpende”, pessoas vinham me dar os 

pesares, por não enxergar bem a maior parte das pessoas nem observava, pois, naquele 

momento apenas me preparava psicologicamente para ver meu Patriarca em seu “sono”. Meus 

tios me chamavam para entrar e ver, eu dizia que esperasse um pouco, mas, quando criei 

coragem e olhei, em prantos fiquei, uma dor enorme me assolava e mesmo que tivesse uma 

multidão naquele momento eu me senti sozinho sem saber o que falar ou o que eu poderia 

fazer.
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Pela madrugada ouvi um de meus tios dizer que precisava gravar umas músicas em 

uma mídia, assim pensei que “como nunca tinha feito muita coisa por vovô, pelo menos isso 

eu poderia fazer” e assim gravei. No dia 09 quando estavam preparando para levar o caixão 

com o corpo de vovô para a igreja observei um de meus tios dizendo onde estava a mídia com 

as musicas gravadas, e, quando entregaram ao motorista do carro de som e a música começou 

a tocar sentir a dor da saudade daquele que nunca mais iria conversar e aprender as histórias e 

conhecimentos que só ele tinha.

Na igreja todos se emocionaram quando uma música foi entoada abordando realmente 

a história da vida de vovô, um homem do campo que honrou seu nome com o suor que caia de 

seu rosto, suas mãos calejadas do trabalho árduo do campo e da família digna que foi criada 

com o respeito e da valorização da fé, da política, da participação social e do amor ao 

próximo. Vovô Zacarias Francelino de Queiroz morreu com oitenta e seis anos e deixou 

quatorze filhos, vinte e nove netos e quinze bisnetos, seu legado será deixado por toda a 

eternidade nas correntes sanguíneas de todos Queiroz’s que carregarão seu DNA de amor, 

respeito e de dignidade. Vovô não será esquecido, mas, se por ventura algum descendente ler 

esse artigo daqui a muitos anos, saberá que meu avô foi um homem que transformou a vida de 

muitos,

2. Memórias de meu Patriarca em Poesia

No arrastar de sua bengala

No corte de uma enxada

Lá sempre estava

Aquele a qual sua família amava.

Aprendeu no sofrimento e no amor

Quão glorioso é ter um valor

Nas plantações, engenhos e canções

Buscava em Deus suas inspirações.

Passando por duas percas

Nunca esqueceu de suas duas belezas

Uma delas lhe deixou dez sementes

E de cinco a outra lhe deixou contente.
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Em suas histórias nos deixou a razão

De lutar sempre e não perder a emoção

Pois para o homem não é vergonha chorar

E sim, de nunca trabalhar

Assim fica a marca do Patriarca

Que seus conselhos sempre dava;

E, a todo os escutava

Por que certo sempre ele estava.

3. Considerações Finais

Esse artigo abordou um pequeno relato das memórias de um estudante que busca seus 

saberes nas experiências de sua família para se descobri como sujeito, pautando aspectos 

importantes das histórias e memórias de seu avô paterno a qual o chamava de “Patriarca” pelo 

forte exemplo e respeito a que todos tinham com ele. O valor do trabalho como ênfase da 

dignidade e as dificuldades para o sustento da família são aspectos de auto superação 

observadas no contexto dessas narrativas. Não se pode esquecer que a maior parte das 

memórias ficará no “ar da história” pairando pelos séculos e talvez nunca sejam escritas, mas, 

o nome desse “Patriarca” será de alguma forma lembrada, mesmo que seja em um tempo 

futuro quando alguém ler esse artigo. 
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Resumo

Esta pesquisa faz parte da disciplina Educação e Cidadania, do curso de Mestrado em 
Educação  POSEDUC/UERN,  cujo  problema  de  investigação  se  dá  a  partir  dos 
seguintes questionamentos: quem são os sujeitos que formam a população de rua? O  
que leva um sujeito a estar em situação de rua? Esta é uma situação reversível para  
alguns sujeitos?  Objetiva analisar os motivos que conduziram o sujeito a estar em 
situação  de  rua,  a  partir  de  uma  pesquisa  bibliográfica  e  documental.  A  base 
metodológica é qualitativa, para isso, aliamo-nos ao método (auto) biográfico como 
caminho metodológico. Desenvolveu-se por meio da entrevista narrativa, na Praça do 
Ferreira, situada em Fortaleza-Ce com um sujeito em situação de rua que ali estava. A 
escolha deu-se de maneira aleatória, pois naquele local havia inúmeros sujeitos em 
situação semelhante. Apontamos que as narrativas (auto) biográficas são caminhos 
para  a  reflexão  da  prática  e  de  caráter  formativo,  gerada  por  práticas,  saberes  e 
significações, e que nos possibilitou revisitar vários sentidos e nos remete ao processo 
(auto)  formativo,  na  relação  com o  outro  e  na  busca  da  (auto)  transformação  do 
sujeito. 

Palavras-chave: Cidadania. Educação. Situação de rua.

1. INTRODUÇÃO

Dentro de nós há uma coisa que não tem nome,
essa coisa é o que somos.

José Saramago

Esta pesquisa faz parte da disciplina Educação e Cidadania, cujo problema 

de  investigação  se  dá  a  partir  dos  seguintes  questionamentos:  quem  forma  a 

população de rua? O que leva um sujeito a estar em situação de rua? Esta é uma 

situação reversível para alguns sujeitos?  Tem como objetivo geral analisar os motivos 

que conduziram o sujeito a estar em situação de rua.

Especificamente, a pesquisa tratou de reconhecer sujeitos em situação de rua 

e,  a  partir  do  diálogo  consolidado  em  uma  entrevista,  discutir  a  narrativa  do  co-

pesquisador para então, refletir sobre as suas experiências na rua.
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A  metodologia  utilizada  teve  base  perspectiva  qualitativa  de  investigação 

pautada em Minayo e Sanches, 1993. A pesquisa deu-se em três etapas: Na primeira, 

foram  utilizados  procedimentos  metodológicos  de  base  qualitativa:  a  pesquisa 

bibliográfica  e  documental;  a  segunda  fase  da  pesquisa  foi  pela  abordagem 

autobiográfica. A última etapa foi constituída da análise e discussão das narrativas dos 

co-pesquisadores, a partir das reflexões sobre suas experiências na rua. 

Desse modo, utilizamos a entrevista narrativa (auto) biográfica que nos auxiliou 

a construir dados junto ao entrevistado. A entrevista foi gravada na Praça do Ferreira, 

situada em Fortaleza-Ce com um sujeito em situação de rua que ali estava. A escolha 

deu-se de maneira aleatória, pois naquele local havia inúmeros sujeitos em situação 

semelhante.

Esta pesquisa se justifica pela necessidade de discutir sobre questões sociais 

que  são  aparentes,  mas  que,  contudo,  são  invisíveis  aos  olhos  da  sociedade.  É 

importante também por que tenta desconstruir a visão generalizada e paradigmática 

do sujeito em situação de rua como insano, perigoso,  assaltante,  vagabundo,  mal 

elemento,  ou  até  mesmo com  piedade,  isto  é,  a  visão  que  nega  a  condição  de 

cidadão e consequente perda da identidade do sujeito. 

2. DESENVOLVIMENTO

A esperança é o sonho do homem acordado.
Aristóteles

2.1 Sujeitos em situação de rua: entre idas e vindas

No  mundo  contemporâneo,  o  número  de  pessoas  em  situação  de  rua 

aumentou consideravelmente, motivo o qual sinaliza que governo, pesquisadores e 

demais membros da sociedade civil atuem de maneira coletiva com o fito de reduzir 

esses números e melhorar a qualidade de vida da população.

 Sujeitos em situação de rua vivenciam inúmeras dificuldades,  entre elas a 

violência e a dificuldade em realizar a higiene pessoal.  A crescente globalização, o 

capitalismo  e,  consequentemente,  as  desigualdades  sociais  são  fatores  que 

contribuem para o aumento acelerado de pessoas em situação de rua. O surgimento 

desses sujeitos na sociedade pode ser resumido a partir de um trecho da Carta Aberta 

ao  Presidente  da  República  Federativa  do  Brasil  escrito  no  Segundo  Encontro 

Nacional sobre População em Situação de Rua, em 20 de maio de 2009: 

[...] o fenômeno população em situação de rua é antigo. Sua história 
remonta ao surgimento das sociedades pré-industriais da Europa, no 
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processo  de  criação  das  condições  necessárias  à  produção 
capitalista.  No  contexto  da  chamada  acumulação  primitiva,  os 
camponeses foram desapropriados e expulsos de suas terras e nem 
todos foram absorvidos pela indústria nascente. Isso fez com que a 
maioria  desses  camponeses  vivenciasse  a  amarga  experiência  de 
perambular pelas ruas exposta à violência da sociedade opressora, 
que  acabara  de  nascer.  Assim  surgiu  o  pauperismo  que  se 
generalizou pela Europa Ocidental, ao final do século XVIII e forjou o 
fenômeno população em situação de rua.

Ao analisarmos a obra “Os estabelecidos e os Outsiders”, (ELIAS e SCOTSON, 

2000),  que  trata  de  relações  conflituosas  entre  os  moradores  antigos  (os 

estabelecidos) de uma cidade da Inglaterra e um povo recém-chegado (os outsiders), 

buscamos estabelecer essas relações entre a sociedade urbana atual e os moradores 

em situação de rua. 

Não raro, as pessoas em situação de rua são estigmatizadas pela sociedade, 

são vistas como uma ameaça à ordem social (quando são vistas), sofrem preconceitos 

e discriminação, são levadas a crer que são inferiores “por natureza” e não apenas 

pelas relações de poder do segundo sobre o primeiro. A estigmatização normalmente 

se dá sem uma reflexão prévia por parte dos estabelecidos acerca da situação que 

levou  o  indivíduo  (outsider)  a  tal  situação,  fato  que,  muitas  vezes,  pode  estar 

contribuindo para tolher o sujeito de se reestabelecer socialmente, o que pode ser 

traduzido em violência moral a essas pessoas. 

A estigmatização, como um aspecto da relação entre estabelecidos e outsiders, 

associa-se, muitas vezes, a um tipo específico de fantasia coletiva criada pelo grupo 

estabelecido. Ela reflete e, ao mesmo tempo, justifica a aversão – o preconceito – que 

seus  membros  sentem  perante  os  que  compõem  o  grupo  outsider.  (ELIAS  e 

SCOTSON, 2000, p.35).

Destarte, as “fantasias grupais” exacerba os problemas vividos pelos outsiders, 

uma vez que estes deixam de ser percebidos como pessoas que estão expostas aos 

mais diversos riscos que a rua lhes oferece, como o medo de dormir e não acordar 

mais  e  passam a ser  vistas  como aqueles  que  causam temor  aos estabelecidos. 

Outrossim, não se pode deixar de considerar que tal  circunstância pode agravar a 

condição individual do ser estigmatizado, causando o desvio de conduta, levando o 

indivíduo a crer que realmente ele é aquilo que a sociedade o considera, isto é, se o 

sujeito é tatuado como violento, que vai causar a desordem e o medo, pode retribuir 

ao que dele se espera, tendo em vista que “dê-se a um grupo uma reputação ruim e é 

provável que ele corresponda a essa expectativa”. (ELIAS, 2000, p.30). 

Os argumentos dos estabelecidos podem implicar na perpetuação da condição 

das pessoas em situação rua, uma vez que se torna cada vez mais difícil para estas 
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livrar-se do estigma que carregam, reinserir-se no mercado de trabalho, instalar-se em 

uma moradia e voltar a constituir um lar.

De maneira complementar, Rosa (2005, p. 36) sustenta que os moradores em 

situação de rua são:

[...]  um  segmento  heterogêneo  de  trabalhadores  progressivamente 
alijados  do  mercado  de  trabalho  formal,  que  exercem  atividades 
profissionais intermitentes e instáveis, de baixa remuneração, e não 
tem residência fixa, vivem a alternância da moradia em pensões, em 
albergues e nas ruas da cidade e,  para se alimentar,  valem-se de 
pontos de distribuição de comida ou de centros de assistência social. 
Para estas pessoas, viver nas ruas significa, hoje mais do que antes, 
expor-se a precárias condições de vida e de trabalho e à violência 
policial  e  das  ruas,  agravada  pela  presença  cada  vez  mais 
avassaladora do crack. 

A situação dos sujeitos moradores de rua deve ser vista como algo temporário, 

para isso,  é necessário que as barreiras da invisibilização e do preconceito sejam 

superadas  para  que  esses  sujeitos  sejam  vistos  através  de  suas  experiências, 

identidades e histórias, sujeitos de direito, agentes sociais e políticos. 

2.2 Procedimentos metodológicos: caminhos da pesquisa

A metodologia utilizada nesta pesquisa está vinculada à perspectiva qualitativa 

de  investigação  (MINAYO e  SANCHES,  1993),  a  qual  propicia  uma  relação  mais 

próxima entre pesquisador e informante, onde o pesquisador participa da realidade 

investigada.  A escolha  por  esta  abordagem parte  do  princípio  que  esta  ajudará  a 

responder nossos objetivos propostos uma vez que oferece apoios metodológicos que 

possibilitam o pesquisador a compreender e analisar de forma mais consistente os 

sujeitos nas relações estabelecidas pelo contexto social.      

De acordo com Minayo (1994, p. 21-22):

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. 
Ela se preocupa [...] com um nível de realidade que não pode 
ser  quantificado.  Ou  seja,  ela  trabalha  com  o  universo  de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis.

Dentro  desse  paradigma,  aliamo-nos  ao  método  (auto)  biográfico  como 

caminho metodológico. Para Nóvoa e Finger (1988, p. 116),
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as histórias de vida e o método (auto)biográfico integram-se no 
movimento  actual  que  procura  repensar  as  questões  da 
formação, acentuando a ideia que ‘ninguém forma ninguém’ e 
que  ‘a  formação  é  inevitavelmente  um  trabalho  de  reflexão 
sobre os percursos de vida’.

       Nessa  perspectiva,  o  método  (auto)biográfico  é  um  mecanismo  de 

enaltecimento das vozes dos sujeitos que, no caso desta pesquisa, estão em situação 

de rua. Vozes essas que, muitas vezes, são esquecidas ou silenciadas por diversos 

contextos ou situações do cotidiano. Bueno (1998, p. 29),  reflete que “o prazer de 

narrar-se favorece a construção da memória pessoal e coletiva, inserindo o indivíduo  

nas  histórias  e  permitindo-lhe,  a  partir  destas  tentativas,  compreender  e  atuar”. 

Trabalhar com a abordagem (auto)biográfica implica refletir e discutir a (re)construção 

dos sujeitos envolvidos.

A relação entre as narrativas (auto)biográficas do sujeito em situação de rua e o 

arcabouço  teórico  base  para  a  construção  desta  pesquisa  busca  desencadear 

reflexões sobre a importância da história de vida de cada indivíduo no processo de 

(trans)formação dos sujeitos.

Para  a  realização  da  pesquisa,  os  pesquisadores  foram  até  a  Praça  do 

Ferreira, situada em Fortaleza-Ce e procuraram um sujeito em situação de rua que ali 

estava.  A escolha deu-se de maneira  aleatória,  pois  naquele  local  havia  inúmeros 

sujeitos em situação semelhante.

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas. Na primeira, para a construção 

desse estudo,  serão utilizados procedimentos metodológicos de base qualitativa:  a 

pesquisa  bibliográfica  e  documental.  Essa  fase  abrangeu  a  leitura,  análise  e 

interpretação das ideias de Freire (1987).

A segunda fase da pesquisa será caracterizada como de natureza qualitativa 

com  abordagem  autobiográfica.  Nesse  momento,  será  realizada  a  construção, 

gravação  e  escrita  das  narrativas  orais  do  co-pesquisador,  a  partir  da  entrevista 

narrativa. Os principais teóricos serão: Halbwachs (1968) e Freire (1979).

A última etapa será constituída da análise e discussão das narrativas dos co-

pesquisadores, a partir das reflexões sobre suas experiências na rua. O arcabouço 

teórico utilizado pautou-se nas ideias de Orlandi (2002), Halbwachs (1968) e Freire 

(1996), com o fito de obtermos subsídios para a reflexão sobre os sujeitos em situação 

de rua.

2.3 (Re)pensando narrativas, analisando vozes
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O co-pesquisador será chamado de Marcos, o qual é também seu nome. Essa 

escolha explicita  para  nós a  necessidade de  reafirmação  da identidade.  O sujeito 

pesquisado inicialmente explicou-se que não precisaria se esconder para ninguém, 

pois era um “homem de bem”. 

Em  sua  narrativa,  as  memórias  foram  bem  marcantes  e  emocionantes. 

Inicialmente,  ele  ressaltou o local  de seu nascimento  e  fatos  da sua infância:  “no 

começo onde eu nasci em Apuiares, no interior do Ceará, morava na fazenda dos 

meus pais e com 9 anos trabalhava fazendo tudo na roça, plantando mandioca, capim 

para o gado. Eram quinze irmãos e duas irmãs, dezessete no total, e desses, cinco 

eram deficientes físicos”. 

Marcos relatou diversas vezes os momentos em que estudava na escola do 

interior. Escola pequena, com poucos professores e com uma estrutura bem precária. 

Em suas memórias, ele narrou sobre a importância da educação em sua trajetória. 

Ratificando as ideias de Brandão (1985, p. 7) ao afirmar que:

“Ninguém escapa da educação.  Em casa,  na  rua,  na  igreja ou na 
escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da 
vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. 
Para  saber, para  fazer,  para  ser  ou  para  conviver,  todos  os  dias 
misturamos  a  vida com  a  educação.  Com  uma  ou  com  várias: 
educação? Educações.”

O ato de (auto)narrar-se  evidenciou duas reflexões importantes:  a primeira, 

remete  ao  fato  de  que  contar  sua  própria  história  é  uma  atividade  de  constante 

(re)construção e de renovação de forças. Por todas as vezes o co-pesquisador sentiu-

se protagonista de sua própria história. Lágrimas e sorrisos caminharam lado a lado 

com  as  memórias  aqui  narradas.  O  segundo,  evidenciou  de  maneira  marcante  a 

questão do esquecimento, parecia que a minha história não existia. O ato de esquecer 

era uma atividade várias vezes foi dito por ele. Por várias vezes parou de falar para 

pensar e tentar lembrar. Resgatei laços, construí recuperou forças, pois "esquecer um 

período  de  sua  vida,  é  perder  contato  com  aqueles  que  então  nos  rodearam" 

(HALBWACHS, 2006, p.32)

Narrar  as  memórias  e  experiências  que  perpassararam pela  vida  de 

Marcos é colocar em cena a reflexão sobre a importância do trabalho para uma 

pessoa. É sentir-se um “sujeito ativo”, como ele próprio narrou, na medida em 

que  ele  está  em  busca  das  suas  potencialidades  como  ser  humano,  e, 

principalmente, em busca de um emprego. Para Josso (2010, p. 62-63),
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“a reflexão biográfica permite, portanto, explorar em cada um 
de  nós  as  emergências  que  dão  acesso  ao  processo  de 
descoberta e de busca ativa da realização do ser humano em 
potencialidades”.

Marcos,  em  sua  narrativa  (auto)biográfica,  destacou  suas  diversas 

potencialidades  como  sujeito  (trans)formador  de  sua  realidade,  destacando 

suas habilidades como artesão, como metalúrgico e também como leitor  da 

bíblia. Constantemente, afirmava a sua esperança na vida e nas mudanças que 

poderiam ocorrer no mundo.

As  situações  positivas  e  negativas  que  ocorrem  na  vida  do  co-

pesquisador  contribuíram de maneira significativa  no processo de formação 

dele como sujeito cidadão, já que, ao relatar os seus sucessos e fracassos, foi  

possível romper paradigmas e dinamizar o seu processo de empoderamento. 

Ao final na narrativa, Marcos chorou e agradeceu a oportunidade de ter 

falado sobre sua vida, segundo ele, “um psicólogo sairia muito caro e naquele 

momento ele precisava ser ouvido por alguém”.

Falar  de  si  e  das  relações  que  o  cercam é  também refletir  sobre  a 

construção  do  seu  empoderamento.  Para  ele,  “chegar  até  onde  está,  foi 

precisar  lutar  e  resistir,  mas  muitas  dificuldades  e  problemas  ainda  irão 

aparecer”.  Refletir  sobre o seu passado e história é também (re)construir  a 

identidade, reconhecer-se como “gente de verdade”. 

Foi preciso enxergar no outro a possibilidade de transformação e de de 

(re)significação  da  difícil  realidade  a  qual  vivemos.  Somos  sujeitos  de 

diferentes  palcos,  fazemos  história  nas  ruas,  na  sala  de  aula,  nas 

universidades e  escolas,  na  internet,  nas praças,  nas pesquisas.  É preciso 

resistir, pois os sonhos se realizam também através da esperança.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

...para mim, é impossível existir sem sonho.
 A vida na sua totalidade me ensinou como grande

 lição que é impossível assumi-la sem risco.
Paulo Freire
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A pesquisa  realizada  permitiu  perceber  que  os  fatores  que  determinam a 

situação de rua como a violência, as drogas, o desemprego, a saúde e o preconceito. 

Nos desafiou a refletir  sobre a dura realidade na qual seres humanos sobrevivem, 

sobre a invisibilidade desses sujeitos para a sociedade, sua perda de identidade, o 

estigma que carregam nas costas.

Nos permitiu dar visibilidade a questão do abandono vivido por essas pessoas 

que amam, sentem, desejam, sonham, mas que diariamente dormem sob a tensão do 

perigo, no frio, com fome, que todos os dias acordam sozinhos, não encontram sequer 

condições dignas de subsistência. Passamos então a imaginar nas memórias caladas 

desses seres humanos, a família que um dia fez parte da sua vida, os amores que um 

dia  habitaram  o  peito  de  cada  um,  a  sensação  de  ser  imperceptível  por  uns  e 

admoestado por outros.

No  entanto,  apesar  das  visíveis  dificuldades  reveladas  pelo  co-pesquisar, 

percebemos que muitas vezes o sujeito está nas ruas por uma lamentável situação 

que o destinou a estar lá e que nem sempre o estigma de transgressor das regras e 

das leis condiz com o estar em situação de rua.

Diante de tal situação, conjecturamos sobre a afirmativa de alguns de que esta 

é  uma  situação  determinada  e  não  uma  condição  histórica  e  social  que  tem 

possibilidades de mudança.  Em sua narrativa,  o co-pesquisador  deixa clara a sua 

esperança de mudanças e isso nos remete e Freire (1996, p. 80-81) quando diz que “A 

esperança é uma espécie de ímpeto natural possível e necessário, a desesperança é 

o aborto desse ímpeto”.

Dessa  forma,  tendo  Freire  como maior  referência  em educação,  nós  como 

educadores, não podemos nos deixar influenciar pelo discurso universal de que nada 

podemos fazer. Dessa maneira, o pedagogo severamente nos indaga: 

“Que precisamos nós,  os chamados educadores,  saber para 
viabilizar  os  nossos  primeiros  encontros  com  mulheres, 
homens  e  crianças  cuja  humanidade  vem  sendo  negada  e 
traída, cuja existência vem sendo esmagada?” (1996, p. 82-83. 
Itálico do autor).

Portanto,  entendemos  que  é  por  meio  da  educação  que  a  realidade 

pesquisada pode ser transformada, pois “se a educação não pode tudo, alguma 

coisa  fundamental  a  educação  pode.  Se  a  educação  não  é  a  chave  das  

transformações  sociais,  não  é  também  simplesmente  reprodutora  da  ideologia  

dominante. (1996, p. 126. Itálico do auto, negrito nosso).
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RESUMO

É notório e cada vez mais comum que Pessoas com Deficiência Visual tenha o acesso aos 

smartphones e  tablets.  Tais  aparelhos  detém de tecnologias  assistivas  que possibilita  uma 

maior  autonomia  dando  acesso  a  informação.  Diante  disso,  esse  trabalho  abordará  os 

resultados de uma pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso de Técnico em Logística do 

discente Thiago Fernando de Queiroz no ano de 2015. Os resultados desse trabalho buscam 

uma nova metodologia que pode ser aplicada para viabilizar a autonomia de Pessoas com 

Deficiência  Visual  utilizando  o  smartphone como  decodificador  de  QR  Code®.  A 

metodologia cientifica aplicada foi qualitativa onde busca tornar a vidas das Pessoas com 

Deficiência  Visual  mais  autônoma e  quantitativa  fazendo  testes  diretamente  com pessoas 

cegas e com baixa visão.

Palavras-chave: Inclusão, Deficientes Visuais, QR Code®, Tecnologias Assistivas.
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It’s  notorious  and  increasingly  common  for  people  with  Visual  Disabilities  to  have  access  to  

smartphones and tablets. Such devices have assistive technologies that allow greater autonomy giving  

access  to  information.  Therefore,  this  paper  will  address  the  results  of  a  study  of  the  Logistics  

Technician Course Conclusion Paper of the Thiago Fernando de Queiroz student in the year 2015.  

The results of this work seek a new methodology that can be applied to enable the autonomy of People  

With  Visual  Deficiency  using  the  smartphone  as  a  QR  Code®  decoder.  The  applied  scientific  

methodology was qualitative where it seeks to make the lives of People with Visual Deficiency more  

autonomous and quantitative by doing tests directly with blind people and with low vision.

Key-words: Inclusion, Visually impaired, QR Code®, Assistive technology.

1. Introdução 

Observando as dificuldades que há no cotidiano de Pessoas com Deficiência Visual no 

campo da educação é que este artigo se fomenta, pois, o mesmo foi baseado no Trabalho de 

Conclusão de Curso de Técnico em Logística de um estudante com deficiência visual, tendo o 

mesmo  a  baixa  visão  severa.  Tal  aluno querendo  que  o  conhecimento  dos  resultados  do 

trabalho  fosse  propagado,  convidou  dois  jovens  de  conhecimento  esplendido  para  buscar 

melhores resultados para essa metodologia que será demonstrada nesse trabalho. 

A inclusão de Pessoas com Deficiência no campo da educação vem se avultando desde 

a  Declaração  de  Salamanca,  com isso muitos  direitos  foram conquistados  e  metas  foram 

traçadas. Um ponto específico que mudou para melhor a vida das Pessoas com Deficiência foi 

as Tecnologias Assistivas. 

E, partindo dessas tecnologias que esse trabalho busca a elaboração de uma inovação 

metodológica, aliando  as  tecnologias  assistivas  que  um  smartpjone pode  proporcionar  e 

criando um código de barras  bidimensional,  conhecido como  QR Code® as  pessoas  com 

deficiência visual poderão ter autonomia em seus estudos em sala de aula, nas salas de AEE, e 

nos demais ambientes que façam parte de seu contexto na sociedade.

Para que o método funcione é preciso ter um  smartphone com sistema  Android ou 

Iphone,  ambos  possuem funções  que propicia  o aparelho  a  se  tornar  tecnologia  assistiva. 

Tendo leitores de tala instalados no dispositivo isso permitirá a leitura do conteúdo na tela 

quando o QR Code® for decodificado.
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2. Fundamentação Teórica 

2.1 Contexto da Inclusão

Na busca pela inclusão e pela inserção de Pessoas com Deficiência no contexto social 

pesquisas constantemente são realizadas para viabilizar a vida de pessoas que de algum modo 

tem impedimentos  mediante  a  uma deficiência.  As Tecnologias  Assistivas  vêm com essa 

finalidade de tornar a vida dos PCD’s mais autônomas. 
Um dos autores que pesquisa sobre a inclusão social aborda que “a inclusão social se 

constitui de um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam 

em  parceria  equacionar  problemas,  decidir  sobre  soluções  e  efetivar  a  equiparação  de 

oportunidades  para  todos.”  (SASSAKI.  1997,  p.  41).  Pode-se  então  compreender  que  a 

verdadeira  inclusão de Pessoas com Deficiência  ocorre quando há a bilateralidade entre a 

sociedade e as Pessoas com Deficiência, quando os sujeitos de direitos são ouvidos em suas 

especificidades e exista a empatia unilateral.

2.1.1 Processo de Inclusão e Conquista de Direitos na Educação

O seu processo ocorrera a partir da observação das pessoas ditas “normais” em relação 

às pessoas com deficiência.  Assim, perceber que elas podem conseguir sua autonomia em 

amplos  aspectos,  necessitando,  às  vezes,  de  dispositivos  que  contribuam  para  esse 

pressuposto.
Os direitos da educação inclusiva às pessoas com deficiência visual pôde se fomentar 

com a Declaração de Salamanca em 1994, sendo uma resolução das Nações Unidas, com o 

objetivo de elaborar programas, princípios, políticas e práticas em educação especial. A partir 

desse tratado em 1996 foi sancionada a  Lei nº 9.394/96, denominada a Lei de Diretrizes de 

Base  da  Educação  Nacional.  Essa  lei  cria  diretrizes  para  a  educação  das  pessoas  com 

deficiência, dentre elas a visual, garantindo assim direitos à inclusão e acessibilidade dentro 

das instituições de ensino. 

Mesmo  com  esses  direitos  garantidos  em  1996,  a  educação  das  pessoas  com 

deficiência visual era separada das salas regulares de ensino, ferindo assim o princípio da 

inclusão,  havia nesse contexto temporal  a integração social.  A partir  de janeiro 2008, foi 

581



III SEMINÁRIO POTIGUAR - DAIN/UERN - 2016

instituída a Política de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, permitindo 

que as pessoas com deficiência fossem incluídas no ensino regular.

Sendo observadas as dificuldades que há em uma sala de aula e como as pessoas com 

deficiência  e  pessoas  com  déficit de  aprendizagem  necessitam  de  um  apoio  pedagógico 

especializado,  foi  instituído  o  Decreto  nº  6.571  de  17/09/2008  que  cria  as  salas  de 

Atendimento Educacional Especializado – AEE, que permite um atendimento no contra turno 

das aulas regulares.

Na  análise  de  Sartoretto  e  Bersch  (2014)  ambos  afirmam  que  os  professores  do 

atendimento AEE e os das salas de rede regular em sua maior parte recebem treinamentos 

para  aprimorar  no  apoio  inclusivo;  mas,  encontram  dificuldades  em  criar  métodos  que 

possibilitem uma autonomia no contexto escolar para as pessoas com deficiência. 

É  primordial  que no ensino/aprendizagem de Pessoas  com Deficiência  Visual  seja 

utilizado  de  tecnologias  assistivas  que  possibilite  a  autonomia  das  mesmas,  facilitando  a 

compreensão das informações e amenizando as barreiras que possam existir. Contudo, sabe-se 

que algumas tecnologias assistivas são de difícil  aquisição; entretanto,  algumas podem ser 

elaboradas observando a especificidade de cada discente com deficiência.

2.2 Tecnologias Assistivas

As Tecnologias Assistivas viabilizam muito na autonomia/aprendizagem das Pessoas 

com  Deficiência,  bem  como  permite  uma  interação  melhor  entre  docente  e  discente. 

Sartoretto e Bersch (2016, pág. 1) define suscintamente que a Tecnologia Assistiva:

É  um  termo  ainda  novo,  utilizado  para  identificar  todo  o  arsenal 
de Recursos e Serviços que  contribuem  para  proporcionar  ou  ampliar  habilidades 
funcionais  de  pessoas  com  deficiência  e  consequentemente  promover Vida 
Independente e Inclusão.  É  também  definida  como  "uma  ampla  gama  de 
equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os 
problemas  encontrados  pelos  indivíduos  com  deficiências" (Cook  e  Hussey. 
Assistive Technologies: Principles and Practices • Mosby – Year Book, Inc., 1995).

É constatado que o uso de Tecnologias  Assistivas  é enormemente relevante,  ainda 

mais quando o ser dependa dela para obter o conhecimento necessário para cumprir com suas 

atribuições, sejam elas no campo estudantil, acadêmico, laboral ou no cotidiano. Cada ser tem 

suas especificidades, com isso essas tecnologias vêm ser um facilitador. (FILHO, 2009)
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2.3 Qr Code®

O termo QR code® (Quick Response Code - Código de resposta rápida) é uma marca 

registrada da Denso Wave Incorporated. É um código de barras bidimensional que pode ser 

escaneado pela maior parte dos  smartphones que têm câmeras fotográficas e um aplicativo 

para reconhecimento do código. Já Xavier (2011) diz que o QR code® “é basicamente um novo  

código de barras em 2D (o antigo código trabalha com apenas uma dimensão, a horizontal, e o QR  

Code utiliza códigos com informações tanto no plano horizontal como na vertical) ”.

Figura 1 - QR Code®

3. Material e Métodos

3.1 Materiais Que Serão Úteis

Os  materiais  que  são  utilizados  para  que  a  metodologia  venha  ser  eficaz  é  o 

smartphone, o aplicativo que faz a decodificação dos códigos instalado, um computador que 

tenha acesso a internet para acessar o site que criará o código de barras bidimensional e uma 

pessoa que se disponibilize a criar os códigos. 

O  smartphone  deve conter pelo menos uma câmera de fotografia, pois, será ela que 

capturará  o código e o aplicativo  fará a decodificação,  transformando o código em texto, 

imagens,  URL’s, cartão de visitas e o que puder ser criado a posterior. Na atualidade existe 

inúmeros  aplicativos  que  faz  a  decodificação  de  códigos  de  barras,  bem como o  do  QR 

code®, para isso é necessário baixa-lo no aparelho.

O  uso  do  computador  é  necessário  para  a  criação  do  QR code®,  pois  o  código 

bidimensional é criado em sites, com isso a pessoa que for criar deve se atentar ao site que 
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propuser  melhores  viabilidades  para  a  criação.  Para  os  deficientes  visuais  a  eficácia  na 

compreensão dos dados depois do código decodificado é por via do leitor de tela que já vem 

instalado no campo “Acessibilidade” ou pelos que são adquiridos via downloads. 

3.2 Métodos do Uso do QR Code® na Educação

Na educação essa metodologia pode ser usado de várias formas e meios,  para isso 

caberá ao docente observar qua a melhor viabilidade para a aplicação dessa metodologia. Nos 

próximos tópicos serão expostos alguns métodos que foram realizados e que obtiveram êxito. 

3.2.1 Em slides projetados por retroprojetores

Depois de ter elaborado o slide para a aula, copiar-se-á os textos que houver em cada 

slide e far-se-á um QR Code® de acordo com cada um deles. Em testes feitos em locais 

diversos, só há eficácia desse método se:

a) A distância do smartphone for de no máximo 4,5 metros da imagem projetada;
b) Se o slide for feito no Microsoft Power Point, a imagem do QR Code® tem que ter no 

mínimo 5,50 centímetros;
c) A imagem de QR Code® projetada na parede ou em qualquer outra superfície deverá 

ter no mínimo 27 cm²;
d) Em uma  distância  de  4,5  metros  o  aplicativo  que  faz  a  decodificação  terá  maior 

eficácia se o QR code® tiver no máximo 110 palavras, 460 caracteres sem espaço e 

550 caracteres com espaço;
e) É de enorme relevância que a resolução da imagem projetor for de ótima qualidade;

Não haverá eficácia nesse método se:

a) Se houver alguma barreira que impeça a imagem do código projetado como sobras e 

textos escritos no local onde a imagem está projetada;
b) Se o brilho do projetor for baixo, o aplicativo não conseguirá decodificar com maior 

eficácia;
c) Se o ambiente que estiver sendo projetado o slide for muito iluminado.

3.2.2 Em Provas e Exercícios 
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   O  QR Code® pode  ser  utilizado  de  duas  formas  para  a  aplicação  de  provas  e 

exercícios. No primeiro caso necessitará de internet e no outro não há a necessidade.

a) Com Internet

Elaborar-se-á  uma  prova  ou  exercício  através  do  Google  Driver,  podendo  ser  de 

múltipla escolha ou discursiva, na qual ao termino da elaboração copia-se o link da prova e 

cria o  QR Code® do link, o aluno codifica-o com o smartphone e responder a prova , e ao 

termino, a prova respondida será enviada por e-mail ao docente.

Passo a passo para esse método:

 Primeiramente precisa ter um e-mail da Gmail;
 Na página de e-mail recebidos, no canto superior do lado direito, clique em Google 

Apps;
 Clique em “Drive”;
 Clicar em “Novo”;
 Vai aparecer algumas opções, clique em “Mais”;
 Clique em “Formulários Google”;

Depois desses passos, o docente elabora a prova da maneira que achar viável, criando um 

link ao término por meio do Google.  

Para que esse método seja eficaz, é necessário:

 O smartphone precisa ter acesso à internet;
 O aluno ter habilidade na utilização do leitor de tela (caso seja PDV);

Esse método não será eficaz se o smartphone não tiver acesso à internet

b) Sem Internet
O professor faz a prova em uma folha de ofício e em cada questão cria-se um  QR 

Code®. Caso a questão tenha imagem, é necessário descrever a imagem. Lembrando que a 

quantidade de caracteres sem espaço não poderá ultrapassar de 1.290. O professor pode fazer 

uma questão por folha ou explicar a localidade onde está cada QR Code®.

3.2.3 Identificação de Salas, livros e informações 

Como  o  objetivo  desse  metodologia  é  garantir  a  autonomia  as  Pessoas  com 

Deficiência Visual em estabelecimentos públicos e privados no âmbito estudantil, é de grande 

relevância que em cada sala tenha em um lugar padronizado um QR Code® com as descrições 

do número da sala, departamento e outras informações que constarem no local.
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Além disso, faz-se necessário a presença do QR Code® em cada livro, informando o 

conteúdo do mesmo, como por exemplo o título, o autor e a sinopse ou a introdução. Alguns 

livros possuem até QR Code®, porém, os códigos existentes em sua maior parte só contém o 

URL de site, nesse caso, se a pessoa com deficiência visual estiver sem acesso à internet não 

terá como obter as informações no mesmo instante. 

4. Resultados e Discussão 

4.1 Primeiros testes com PDV’s

Os primeiros testes ocorreram na Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró – 

ADVM que atualmente possuem 102 associados. O primeiro teste a ser feito foi com um dos 

associados que ajudou na criação da entidade ADVM, sendo ele um dos mais conhecedores 

da entidade sobre tecnologias assistivas, Foi colocado um notebook de frente ao associado, 

cujo o mesmo é cego total, na tela do notebook estava a imagem de um slide com um QR 

Code® no canto inferior do lado direito, foi informado ao mesmo  a localização do código, ap

´pos  isso,  foi  requerido  ao  associado  que  baixasse  o  aplicativo  que  decodificasse  o  “QR 

Code”, onde o mesmo fez conforme instruído. Com o aplicativo instalado no smartphone, foi 

pedido ao sócio que ele direcionasse a câmera do dispositivo a tela para que o aplicativo 

descodificasse o código.  Ao aplicativo decodificar o código foi possível ouvir o texto do slide 

por meio do leitor de tela do smartphone.

Aproveitando a disponibilidade do mesmo sócio, foi entregue ao mesmo uma folha 

com questões de provas; e, em cada questão no canto direito inferior de cada havia um QR 

Code® com o enunciado.  De igual  modo,  foi  entregue  uma folha  onde constava  um  QR 

Code® que ao ser decodificado abriria um link do “Formulário Googke” com questões da 

mesma  prova,  o  sócio  respondeu  em  menos  de  meia  hora.  Ao  ser  questionado  pelo 

pesquisador o sócio informou que o método seria muito relevante para a educação. 

Em outra visita a ADVM foi feito um teste com dois jovens, um de 15 anos e o outro 

24, ambos têm baixa visão. Eles fizeram os mesmos testes que os demais associados. O jovem 

de 15 anos apontou ser muito positivo a metodologia, pois, o mesmo tem muitas dificuldades 

em provas em sua escola. O jovem de 24 anos disse que sofreu muito no ensino médio; e, se 
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tivessem aplicado tal metodologia na época de seus estudos, o mesmo não teria tido tantas 

dificuldades. Da entidade ADVM foram feitos os testes com 16 associados (16,32%), sendo 

eles 6 com cegueira e 10 com baixa visão. 

4.2 Apresentação  do  Projeto  a  professores  do  Atendimento  Educacional 

Especializado (AEE)

Em  um  treinamento  realizado  aos  professores  do  Atendimento  Educacional 

Especializado (AEE) da rede municipal de ensino de Mossoró - RN na Escola de Artes foi 

demonstrado a metodologia da utilização do QR Code® na educação inclusiva, os autores da 

pesquisa demonstraram as várias possibilidades de utilizar esse método. Foi explicado como 

criar um QR Code® e como os professores poderiam aplicar conforme cada situação. 

Nesse  treinamento  havia  em média  28  (vinte  e  oito)  professores,  ambos  acharam 

maravilhosa a metodologia, mas, o que implicaria em utilizar esse método seria a questão do 

tempo. Desses professores somente 5 (cinco) procuraram os autores da pesquisa para que os 

mesmos pudessem aprender para aplicar em sala para seus alunos com deficiência visual.

4.3 Teste com crianças menores de 12 anos

O convite  de uma professora do AEE permitiu os autores a irem à escola de uma 

criança que é cega, onde puderam identificar a viabilidade da utilização dessa metodologia. 

Como é necessário que a Pessoa com Deficiência Visual saiba utilizar smartphone, bem como 

o leitor de tela, foi observado que com crianças a viabilidade só ocorre quando a mesma tenha 

o domínio do dispositivo.

5. Considerações Finais

Mediante aos dados relacionados neste artigo foi verificado o quão é importante as 

tecnologias assistivas para a promoção da autonomia das Pessoas com Deficiências Visuais, 
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bem como para pessoas com outras deficiências. Para que se possa promover a inclusão é 

relevante observar as particularidades que cada ser detém e assim nortear métodos que possa 

permitir  a  maior  integração  do sujeito  com a  realidade  inerente  para  dirimir  as  barreiras 

existentes.

Foi  observado também que o  smartphone  aliado  com aplicativos  específicos  pode 

viabilizar métodos importantíssimos para inclusão e autonomia de Pessoas com Deficiência; 

e, nessa especificidade abordada neste artigo o aplicativo que decodifica códigos de barras 

bidimensionais viabiliza que PDV’s possam obter informações em slides projetados, folders, 

textos em papel ofício e demais formas que possam ser aplicadas.

A construção desse artigo somente ocorreu pelo fato de um professor do Curso de 

Técnico em Logística ter acreditado no potencial de um aluno com deficiência visual e assim 

ambos no anseio de viabilizar o ensino/aprendizagem de PDV’s buscaram meios que fizesse 

possível  tais  resultados.  A pesquisa de campo também foi  essencial  como uma forma de 

propagação da inclusão em uma bilateralidade de experiências.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar uma breve análise 
positiva sobre a terceira idade. Favorece, então, a reflexão e 
discussão científica sobre a importância de considerar o idoso 
um  sujeito  com  papel  social  relevante  na  manutenção  da 
história  e  da  cultura.  Para  algumas  sociedades,  a  velhice 
reflete a idade da sabedoria. Em outras, porém, é vista apenas 
como  um  período  de  reflexão  e  espera  da  morte.  É 
desnecessário classificar essa faixa etária, uma vez que são os 
próprios idosos quem o fazem, pela autonomia empírica que 
possuem sobre suas vivências. Assim posto, este estudo tem 
caráter  interdisciplinar,  pois  engloba  dimensões  filosóficas, 
sociológicas,  existenciais  e  psicológicas  da  terceira  idade, 
amparadas  por  uma  pesquisa  bibliográfica  sobre  o 
envelhecimento,  cujos  autores  em  destaque  são  Beauvoir 
(1970), Debert (1999), Freire (2008) e Silva (2003), entre outros 
estudiosos do tema. Os sujeitos participantes da investigação 
são, portanto, idosos, moradores da zona urbana de Mossoró, 
cidade situada no Estado do Rio Grande do Norte. Quanto ao 
método  de  pesquisa  adotado,  foi  o  descritivo  exploratório, 
utilizando-se como instrumento de coleta de dados a entrevista 
semiestruturada, realizada, com dois idosos, um homem e uma 
mulher,   matriculados   na   Escola  -  CEJA  Prof  Alfredo 
Simonetti, no  primeiro  semestre  de  2016.  Os  discursos  dos 
idosos revelaram que, apesar da velhice ter-lhes trazido várias 
perdas,  se  consideram  realizados  por  terem  conseguido 
alcançar  inúmeras  conquistas  (pessoais  e  materiais).  Além 
disso,  afirmam  que  a  experiência  de  envelhecer  é  única  e 
positiva,  especificamente  para  aqueles  que  buscam 
incessantemente a produtividade, a altivez e a auto estima.

Palavras-chave: Envelhecimento; Saberes; Experiências

1 Graduado em Filosofia/UERN.
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INTRODUÇÃO

Dentro do contexto do envelhecimento, o avanço da medicina, associado a um maior 

aprofundamento científico em pesquisas envolvendo a saúde, apresenta, cada vez mais, 

uma sociedade com maior longevidade e, ao mesmo tempo, receosa quanto à forma de 

encarar a idade e as novas configurações de vida que o tempo impõe. No mundo, conforme 

a Organização Mundial de Saúde, a população que mais cresce é a de idosos com 80 anos 

de idade. No Brasil, em específico, essa também é a faixa etária de maior crescimento.

Nessa fase da vida, mais do que nas outras, é grande a probabilidade de confronto 

com  alguns  eventos  desagradáveis,  como  aposentadoria,  a  proximidade  da  morte, 

transformações físicas acentuadas, entre outros que acabam por construir  concepções e 

atitudes excludentes.

 Na  mitologia  grega,  enquanto  o  prêmio  almejado  por  muitos  homens  era  a 

imortalidade,  o  tabu de nossa sociedade,  hoje,  mostra  a  busca incansável  por  retardar 

estética e fisicamente os efeitos do envelhecimento.

No Brasil, por exemplo, o histórico sobre o papel do idoso na sociedade é carregado 

de mitos, preconceitos e descasos. Conforme Debert (1999, p.71):

Olhar para as representações sobre a velhice no Brasil da década de 90 é atestar a 
presença  dos  dramas  que  se  expressam,  sobretudo  nas  imagens  de  idosos 
abandonados nos asilos ou em filas monumentais à espera do dinheiro minguado da 
aposentadoria.  Entretanto,  essas  imagens  convivem  com  as  representações  da 
velhice gratificante,  vibrante e produtiva,  que ganha expressão quando estão em 
jogo os programas para a terceira  idade, como suas universidades e grupos de 
convivência e de lazer.

Atualmente,  são  percebidas  algumas  transformações  nesse  quadro  retratado  no 

trecho acima, mas ainda não são suficientes para se afirmar que o olhar preconceituoso e a 

falta de zelo pelos idosos foram superados. A verdade é que os abrigos estão repletos de 

idosos esquecidos e abandonados por seus filhos. Até mesmo aqueles que vivem em seus 

próprios lares, na maioria das vezes são excluídos. Mesmo no seio da família não recebem 

atenção e cuidado, nem tampouco compreensão, afeto e respeito.  

Felizmente,  a  sociedade,  inclusive  a  maioria  dos idosos,  está reconhecendo que 

envelhecer não é tornar velha sua existência, mas sim e sobretudo renovar a vida por meio 

dos novos conhecimentos. Isso é percebido quando se vê espaços voltados para Terceira 

Idade  lotados,  tenham sido  eles  criados por  órgãos  públicos  ou  privados.  Para  Martins 

(2008, p. 52):

Se a vida de todo dia se tornou o refúgio dos céticos, tornou-se igualmente o ponto 
de referência das novas esperanças da sociedade. O novo herói da vida é o homem 
comum  imerso  no  cotidiano.  É  que  no  pequeno  mundo  de  todos  os  dias  está 
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também o tempo e o lugar da eficácia das vontades individuais, daquilo que faz a 
força da sociedade civil, dos movimentos sociais.

O que se pode dizer dos idosos frequentadores desses lugares é que parecem ter 

despertado para a vida. Não concebem mais a ideia de permanecer em casa deitados, ou 

em uma cadeira de balanço, esperando o tempo passar.  Cada dia mais, os espaços de 

sociabilidades recebem idosos em busca de novas práticas, de revitalização da vida, de 

saída da rotina, do encontro com novos sujeitos, com novos amores, novos fôlegos e novas 

ideias. Conforme Debert (1999, p. 70-83):

Esses  espaços  possibilitam  que  uma  experiência  inovadora  possa  ser  vivida 
coletivamente. Neles é encorajada a busca da auto expressão e a exploração de 
identidades  de  um  modo  que  era  exclusivo  da  juventude.  Esses  programas 
emergem num contexto em que um conjunto de discursos amplamente divulgados 
pela mídia se empenha em desestabilizar expectativas e imagens tradicionalmente 
associadas ao avanço da idade, enfatizando que esta não é um marcador pertinente 
de  comportamentos  e  estilos  de  vida  e  divulgando uma série  de  receitas  como 
técnicas  de manutenção corporal,  comidas saudáveis,  ginásticas,  medicamentos, 
bailes, e outras formas de lazer que procuram mostrar como os que não se sentem 
velhos devem se comportar, apesar da idade.

 Em  seu  profundo  conhecimento  da  alma  humana,  Confúcio  (551-479  a.C), 

considerava a educação como ferramenta de transformação do ser, da família e do estado. 

No contexto ocidental, pode-se dizer que ele foi um dos mais influentes. A relação filial, o 

respeito dos filhos aos pais, para ele, era, de fato, algo louvável. Essa sequência lógica de o 

mais novo estimar o mais velho traria, segundo o filósofo, saúde relacional familiar e estatal, 

naturalmente.

É interessante a observação dessa interação das diferenças culturais, pois uma faixa 

etária  pode,  pela  subjetividade  do  seu  tempo  e  capacidades  físicas  da  sua  idade,  se 

precipitar ao expor pensamentos sobre outra. Decerto, o ser humano, a cada período, viverá 

seus prazeres e desilusões possíveis, e cada um a seu tempo. Portanto, os idosos precisam 

ser respeitados não por serem incapazes ou limitados, mas por já terem trilhado caminhos 

que para outras faixas etárias ainda são meras conjecturas. Contrária a esse pensamento, 

segue o ponto de vista de Beauvoir (1990, p.114):

Quão penoso é o fim do ancião! Vai dia a dia enfraquecendo: a visão baixa, seus 
ouvidos se tornam surdos, o nariz se obstrui e nada mais pode cheirar, a boca se 
torna silenciosa e já não fala. Suas faculdades intelectuais se reduzem e torna-se 
impossível recordar o que foi ontem. Doem-lhe todos os ossos. A ocupação a que 
outrora se entregara com prazer, só a realiza agora com dificuldade e desaparece o 
sentido do gosto. A velhice é a pior desgraça que pode acontecer a um homem.

A descrição da velhice tecida pelo autor mencionado mostra a visão preconceituosa 

que  permeia  o  pensamento  humano desde  a  antiguidade.  Com efeito,  é  extremamente 
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precipitado classificar alguém ou algo se limitando a um âmbito menor quando se tem mais 

a observar. Por isso, a velhice não pode ser vista como uma forma de decadência humana 

devida à falta de beleza ou qualquer outra coisa. A perda de algo não se restringe a esse 

tempo.  Pode-se  perder  o  prazer  e  a  beleza  da  vida,  de  forma  geral,  até  mesmo  na 

adolescência, quando não se sabe viver.

Nos dias atuais, com o aparato tecnológico e disciplinar, ou seja, com os avanços de 

recursos materiais  e humanos nas especificidades educacionais  e medicinais,  a  terceira 

idade  tem acesso  a  cuidados  mais  amplos.  Isso  permite  que,  mesmo com  uma  idade 

avançada,  trabalhem em diversas áreas.  Desde que não seja  o trabalho braçal  o  mais 

preponderante, o idoso pode, em alguns casos, contribuir fisicamente, do contrário, pode 

cooperar intelectualmente para empresas diversas.

Tomando por base essa contextualização inicial e necessária, este trabalho se trata 

de  uma  pesquisa  bibliográfica,  com  foco  direcionado  ao  campo  do  envelhecimento, 

relacionado  aos  aspectos  sociológico,  filosófico,  psicológico  e  educacional.  Tem  como 

objetivo principal apresentar uma breve análise positiva sobre a terceira idade, de modo a 

favorecer a reflexão e discussão científica sobre a importância de considerar o idoso um 

sujeito com papel social importante na manutenção da história e da cultura.

1 NO LIMIAR DA TERCEIRA IDADE: A AUTORIDADE EM TRANSMITIR SABERES 

MEDIADOS PELAS EXPERIÊNCIAS

 Conceber  a  velhice  como um período  de  improdutividade  significa  ignorar  todo 

legado  que  os  idosos  carregam,  inclusive  a  capacidade  de  transmitir,  refazer,  recriar  e 

transformar a realidade vigente.  Felizmente, mudanças significativas vêm ocorrendo sobre 

este  pensamento  excludente.  Nas  nações  desenvolvidas,  que reverenciam seus  idosos, 

como o Japão, por exemplo, percebe-se, paulatinamente, a desmistificação desse mito.

Igualmente  representam  o  avanço  no  tratamento  respeitoso  para  com  o  idoso 

algumas  empresas  que  trazem  de  volta  aposentados  para  treinar  funcionários  novos; 

universidades  sêniores  lotadas  por  esta  população;  crianças  ouvindo  narrativas  desses 

velhos contadores; ou simplesmente filhos que ouvem seus conselhos. Tais ações tornam os 

idosos sábios e conselheiros, profetas do tempo, professores da vida, verdadeiros guardiões 

da memória, ou, ainda, catalisadores de experiências.

É inadmissível, então, em pleno século XXI, admitir-se a construção de preconceitos, 

estereótipos e discriminações através de ideias proféticas negativas realizáveis na velhice. 

Sobre essa “velha” e inadequada profecia Debert (1999, p. 81) diz:
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Estamos  habituados  a  pensar  nos  preconceitos,  estereótipos  e  discriminações 
através da ideia de profecias que se auto realiza – as imagens negativas, as atitudes 
discriminatórias acabam produzindo sua própria confirmação – e, sem dúvida, é uma 
tarefa fundamental desconstruí-los. Contudo, é preciso considerar também que as 
previsões proféticas podem tornar as próprias profecias irrealizáveis. A plausibilidade 
dos cenários que montamos para o futuro da velhice dependerá muito  do modo 
como os indivíduos, em função dessas previsões, forem convencidos de qual pode 
ser o seu destino e das práticas por eles postas em ação.

Portanto,  cabe  a  toda  sociedade  trabalhar  a  desconstrução  negativa  da  velhice. 

Desde a família, às escolas, universidades, igrejas, todos devem ser multiplicadores de uma 

imagem  positiva  e  não  o  contrário.  Devem  ser  inseridos  nessa  missão  os  meios  de 

comunicação.  Enquanto  importantes  difusores  de  informações,  devem se  posicionar  de 

forma que valorizem essa categoria, ou seja, revelando ações relevantes que os enalteçam. 

Desse nodo, estarão proporcionando a essa categoria um privilegiado papel social e a ideia 

real  de  que  é  perfeitamente  possível  exercer,  na  velhice,  a  cidadania,  além  de  viver 

plenamente uma vida ativa e feliz.

1.1 As multifaces dos idosos enquanto contadores de estórias

“Era uma vez...”. Como em um conto de fadas, assim começam as histórias narradas 

pelos idosos. Ao mergulhar no mundo fantástico por eles introduzido, ergue-se, através de 

simples palavras, a imaginação, a imersão no passado, na história ou na fantasia.  Sim! Os 

anciãos são realmente fieis contadores, porque ouviram, vivenciaram, beberam dos fatos.

Benjamim (1992) diz que quem escuta uma história está em companhia do narrador, 

e mesmo quem a Iê partilha dessa companhia. Por isso, os narradores são detalhistas, para 

permitir que os que estão em sua companhia se emocionem, as vezes se entristeçam, ou se 

alegrem.  Nesse paradoxo de sentimentos,  o idoso interpreta  as  lembranças,  modifica  o 

outro e se (re)significa enquanto sujeito, dono de suas memórias. Então, nada melhor do 

que instigá-los a contar!

Ainda segundo Benjamin (1992), a capacidade de contar histórias foi se extinguindo 

ao passar do tempo, e a modernidade retirou quase por completo o compartilhamento das 

“experiências”,  na  maioria  das  vezes,  impossibilitando  gravemente  a  comunicação. 

Corroborando com essa ideia, é válido destacar as novas comunicações, fruto da exigência 

de uma nova sociedade, voltada para novas relações como a interatividade virtual. Assim, a 

narrativa é quase inexistente entre sujeitos jovens, quiçá entre estes e os idosos. A esse 

respeito Benjamim (1994, p. 198) explica que:

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os 
narradores.  E,  entre  as  narrativas  escritas,  as  melhores  são  as  que  menos  se 
distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Entre 
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estes, existem dois grupos, que se interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do 
narrador só se torna plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. 
‘Quem viaja tem muito que contar’, diz o povo, e com isso imagina o narrador como 
alguém que  vem de  longe.  Mas  também escutamos com prazer  o  homem que 
ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e 
tradições

De acordo com SILVA (2013), as competências atribuídas por Benjamin ao narrador 

levam a crer que a prática de narrar é constante na vida dos idosos. Não há um momento 

sequer em que, ao conversarem sobre algo, não tragam para a roda de conversas, histórias 

de si e dos outros, ou contos e fábulas do tempo passado. Muitas vezes, as histórias são 

sobre si mesmos, noutras são fatos ocorridos com conhecidos ou parentes (SILVA 2013).

Uma forte característica da pessoa idosa é ser um exímio contador de histórias ou de 

“causos” passados. Com isso, consegue formar ao seu redor uma roda de ouvintes que se 

encantam, se emociona ou se espantam. Esse é um bom motivo pelo qual estudiosos e 

profissionais das áreas humanas não podem desperceber a importância dessas narrativas 

como preservadoras da cultura,  como afirmação da identidade local  e,  sobretudo,  como 

resgate da história. De certo, os causos, por vezes, chegam a causar dúvidas. Parece haver 

uma ambiguidade  nas  narrativas.  Ora o  ouvinte  as  concebe  como verídicas,  ora  como 

momentos fictícios.  Depende de quem as escuta e  como escutam.  A única  certeza em 

comum é a compreensão geral  de que elas são fontes de preservação da cultura e da 

memória. Porém, o encantamento parece estar justamente nessa dubiedade, que não retira 

a autoridade do contador como multiplicador da cultura

Os idosos, especificamente os avós, costumam agrupar os mais jovens para ouvirem 

relatos dos fatos da sua juventude, modo de vida, vestuário, relacionamentos, e educação 

do passado, comparando-os com o momento atual. Outros temas de seus reportórios são as 

histórias de trancosos, assombrações, fantasias, heroísmos, entre outros.

Conforme SILVA (2013), ao narrar, o idoso exercita a mente, busca a exatidão dos 

fatos, traz as emoções, revive, e ainda estimula o ouvinte ao mesmo exercício, quando os 

obriga  a  refazerem  as  imagens  para  perceber  com  clareza  o  fato  referido.  Os  vários 

sentimentos provocados nos ouvintes, ao se tornarem espectadores dos causos narrados 

pelos  antigos,  permanecerão  presentes  por  toda  sua  vida.  Os  causos  nordestinos,  por 

exemplo, podem causar espanto, quando se referem à alma penada, lobisomem, mula sem 

cabeça, cobra que tomava leite das mulheres “paridas”, ou mortos vivos.  Por outro lado, 

podem despertar expectativa e entusiasmo, ao narrarem a bravura e coragem de um xerife 

temeroso do sertão, ou de personagens contemporâneos, como  Lampião  e o matuto que 

enfrentou a onça pintada da cidade encantada e a hipnótica voz de sua bela princesa.

Quando  revela  esses  mundos,  o  narrador  assume  a  performance  de  sedutor, 

fascinando, contagiando- e provocando imaginações no ouvinte. Isso permite a reconstrução 
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da sua narrativa sem retirar-lhe o sentido. Aliás, algumas narrativas evocam o passado de 

tal maneira que o ouvinte parece vivenciar aquele momento em uma espécie de djavir.

Ainda associando o  tema velhice  ao  ato  de narrar,  Benjamim (1983)  afirma que 

narrar histórias é sempre a arte de continuá-las contando. Essa arte se perde quando as 

histórias já não são mais retidas. Perde-se porque já não se tece e fia enquanto elas são 

escutadas  (BENJAMIN,1994).  Posto  isso,  a  sociedade  necessita  instigar  o  exercício  do 

narrar dos idosos. Incitá-los a falar sobre o que viram e viveram, preservando, dessa forma, 

as memórias e histórias de nossos povos.

Silva  (2013)  complementa  o  pensamento  acima  quando  alerta  para  o 

desaparecimento, na modernidade, da figura do narrador e, como consequência, o fim da 

narrativa.  Atenta,  então,  que  para  a  sobrevivência  do  narrador  seria  necessária  a 

retransmissão da história narrada por aquele que ouve, pois quem está ouvindo com certeza 

irá contar tudo que ouviu e, assim, continuará a propagar as memórias.

Há  um  ditado  africano  que  profere  o  seguinte:  “quando  um  idoso  morre,  morre 

também uma biblioteca”. De modo a complementar esse dizer acrescenta-se que quando 

morre um idoso fecha-se uma escola, esvazia-se um museu, e a academia brasileira da vida 

fica com uma cadeira desocupada. Portanto, quando a euforia das crianças cantar mais 

baixo e trouxer a questionável serenidade da vida adulta, será a hora de se revelarem as 

marcas no rosto, feitas pelos traços do tempo.

Batalhemos, pois, para que, no futuro, aqueles que criamos possam retribuir todo o 

gesto de contar histórias que nos orgulharam de ter lutado para chegar tão longe!

1.2 Idosos: estudantes e professores da vida

Conforme Freire (2008, p. 26), quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender.  “[...]  Ensinar  inexiste sem aprender  e vice-versa”.  Com base neste 

pensamento,  este  estudo  se  remete  também  à  alfabetização  de  jovens  e  adultos, 

destacando  a  importância  desta  modalidade  no  cenário  da  Educação  do  idoso, 

especificamente  daqueles  que não  tiveram acesso à  educação ou aqueles  que  tiveram 

acesso durante a sua juventude, mas foram obrigados a optar pelo trabalho.

Diante  das  intensas  reflexões  e  esforços  conjuntos  para  a  superação  do 

analfabetismo e a busca pela inserção do cidadão na sociedade em que vive, resolveu-se 

escutar o que os idosos têm a dizer sobre a importância de retornar hoje aos estudos. Para 

tanto, tomou-se como sujeitos desta investigação dois idosos, um homem e uma mulher, 

moradores da zona urbana de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, e matriculados 

na  Escola - CEJA Prof. Alfredo Simonetti, no primeiro semestre de 2016. O instrumento 
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utilizado para apurar essas vozes foi uma entrevista aberta, com perguntas norteadoras, 

semiestruturadas.  Entende-se  que  suas  falas  podem  contribuir  com  a  apropriação  de 

aprendizagens

2 NA ESCOLA DA VIDA, DISCURSOS SOBRE NOVAS DIMENSÕES E POSSIBILIDADES 

DE APRENDER DURANTE A VELHICE: Entrevista semiestruturada

  PERGUNTAS RESPOTAS DOS ENTREVISTADOS

Manoel Etelvino Neto     Maria do socorro  

O que o motivou a estudar, 

mesmo nessa idade?

“Eu não sabia ler  na época, 

não sabia ler nada, não sabia 

escrever  e  hoje  me  veio  a 

vontade de ler, de aprender a 

ler  e  a  escrever,  porque 

assim, quem não sabe ler e 

escrever é uma pessoa cega, 

né? E eu tenho duas filhas: 

uma  já  está  formada  e  a 

outra  está  muito  bem  nos 

“estudo” e me incentivaram a 

estudar,  apesar  que  eu  “tô” 

com  50  anos  e  nunca  ter 

estudado  na minha  vida,  eu 

“tô”  me sentindo muito bem, 

muito  melhor  assim  que  eu 

estou  a  aprender  a  ler  e 

escrever, graças a Deus, né? 

Pra  mim  é  tudo  na  vida, 

porque  eu  preciso  aprender 

ler  e  escrever  por  que  eu 

trabalho.  Na  minha  área 

precisa  muito  do  estudo. 

Tinha  que  saber  ler  e 

escrever por que senão não 

consigo  exercer  minha 

A motivação  foi,  é  [...],  por 

que  meu  esposo  não  sabe 

ler,  nunca  estudou,  aí  ele 

queria muito estudar pra ver 

se tira a carteira de motorista, 

né?  Tem  uma  moto  e  não 

tem carteira. Aí eu incentivei 

a ele vim, disse pra ele que 

vinha  com  ele,  então  ele 

aceitou,  só  que  eu  já 

terminei,  o  ensino  médio  eu 

já terminei,  aí  “tô” repetindo, 

“tô”  começando do  zero  pra 

acompanhar  ele  pra 

incentivar, por que se eu não 

vier, ele não vem.”
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profissão.

No  passado,  qual  foi  a 

principal  dificuldade  para 

você entrar na escola?

“Foi  meu pai  que não deixa 

nós “estudar”. Nós “era”, nós 

“samo”  do  sertão,  né?  Vivia 

trabalhando  na  roça  e  meu 

pai  nunca  deixou  nós 

“estudar”. Inclusive, teve uma 

irmã  minha  que  ele  chegou 

até a bater nela pra ela não 

estudar  e  ela  conseguiu 

estudar.  Hoje  eu  tenho  um 

irmão  que  é  “professor”;  na 

época  também  não  aceitou 

as  “ignorança”  do  meu  pai, 

não  tinha  medo  dele, 

“infrentô”  e  nós  quatro  mais 

velhos  praticamente 

“anafabetos” por que a gente 

tinha  medo;  ele  judiava  da 

gente  e  botar  na  roça  pra 

trabalhar.  Nossos  “estudo” 

era  a  roça,  então  a  gente 

cresceu  sem  estudar,  sem 

educação  no  estudo  e  hoje 

me sinto uma pessoa assim, 

é,  lesionada  pelo  “num”  ter 

estudo,  né?  Preciso  muito 

estudar  e  tenho  vergonha 

hoje  de  não  saber  ler, 

escrever por questões [...] as 

vezes “té” me revolto de meu 

pai não ter deixa nós “ler” e 

“escrever”  nem estudar,  não 

aprender  nada  na  área  de 

estudo  mas,  enfim,  hoje  eu 

 A escola era longe de casa.
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posso  dizer  que  posso 

começar  a  estudar,  ler  e 

escrever e ir em frente até o 

dia  que  Deus  quiser  e 

aprender  alguma  coisa  que 

me  dê  futuro  pra  minha 

pessoa.”

Quais  as  barreiras  que 

você  enfrenta  para 

estudar?

“É  não  saber  conhecer  as 

letras e não saber estudar e 

responder o que o professor 

quer nos ensinar, né? Então, 

isso  aí,  as  barreiras  são 

essas,  né?  O  professor 

ensina  e  a  gente  acha  um 

pouco  difícil  por  que  não 

temos noção,  não temos,  é, 

prática no estudo e se torna 

difícil,  mas  é  um  bom 

professor, um bom educador, 

ele  me  ensina  muito  bem, 

tem paciência e, espero que 

a gente chegue lá.

Nenhuma.

Existe  alguma  barreira 

preconceituosa em relação 

a sua idade?

 “Não,  o  que  as  pessoas 

“fala”  é  que  nunca  é  tarde, 

né?  E  graças  a  Deus  eu 

trabalho.  Tem  dias  que  eu 

chego  aqui  muito  cansado, 

mas eu venho “pro” trabalho. 

Eu  tive  agora  fora  de 

Mossoró  por  dois  meses 

trabalhando  em  Natal,  mas 

quando  retornei  à  Mossoró, 

retornei os “estudo” de novo, 

à sala de aula. Já estou aqui 

já  duas  semanas  de  volta. 

Não  desisto,  não.  E  já  tem 

coisas que eu não sabia ler, 

“Nenhuma,  acho muito bom, 

pra mim, é uma “fisioterapia”. 

Se é de tá em casa sozinha 

assistindo televisão, noticiário 

que  hoje  em  dia  só  [...]  a 

gente só vê o que não presta, 

né? Aí eu acho melhor “vim” 

pra sala de aula.
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hoje  eu  já  leio  nas  “placa”, 

dirijo,  tenho  meu  transporte, 

“tô” lutando pra ler e escrever 

pra  tirar  minha  carta  de 

motorista.  O  que  mais  me 

interessa hoje é minha carta 

de motorista.”

Almeja ingressar em algum 

curso superior? Qual?

“Ah,  o  meu  era  [...]  seria 

advogado,  né?  Estudar  pra 

advocacia, né? Com certeza, 

pode  acreditar,  mas,  talvez 

chegue  lá  e  talvez  não 

chegue,  né?  Quem  sabe? 

Deus é quem sabe. Se tiver 

que ser, será, né? Mas é meu 

sonho.  Você  sabe  que  todo 

mundo [...], cada ser humano 

tem um sonho na vida, o meu 

seria  ser  advogado.  Acho 

lindo demais; gratificante isso 

aí.  Torço  por  que  estudar, 

quem  se  formar  em 

advocacia pra mim é um [...] 

mesmo sem conhecer, é um 

grande prazer.  Meu sonho é 

esse,  apesar  que  eu  perdi 

todo  tempo  da  minha  vida 

trabalhando na roça sem ter 

o direito de estudar que meu 

pai  não deixava e hoje com 

cinquenta  anos  é  bem 

diferente  “que”  eu  tivesse 

meus  15,  18,  19  anos  pra 

começar  a  estudar.  Pelo 

menos por aí,  né? Mas,  “tô” 

aí  com  fé  em  Deus  “tô” 

“Sonho.  Sonho  em 

enfermagem,  fazer 

enfermagem.  Eu  sonho  em 

fazer enfermagem. Aí eu falo 

pra  minha  filha  que  estou 

velha demais, acho que não 

vai [...] não vou chegar lá, aí 

ela  diz:  não,  mãe,  você  tá 

novinha ainda.”
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lutando,  batalhando  mesmo 

cansado  trabalhando,  mas 

venho!  Que  vim,  se  Deus 

quiser,  até  eu  conseguir 

meus objetivos no estudo.”

Como  tem  se  sentido 

depois  que  começou  a 

estudar?

“Bem  melhor,  bem  melhor, 

graças a Deus. Bem melhor, 

porque  eu  não  sabia  de 

nada,  nada!  Literalmente 

nada! Hoje, já sei ler alguma 

coisa, já sei, praticamente [...] 

digamos que fosse um cego 

de guia: já estou começando 

a enxergar. Aos poucos, né? 

“Tô” começando a enxergar o 

que é a leitura, como é a boa 

a  pessoa  saber  ler  e 

escrever; chegar num canto e 

saber ler uma coisa sem ter 

que  tá  perguntando, 

desenrolar  aquilo 

pessoalmente  sem  precisar 

de  tá  perguntando  é  muito 

bom, né?.”

“Bem melhor por que eu “tô” 

aprendendo  mais.  Porque 

quando eu estudei era muito 

diferente de [...] do pra [...] lá 

de  trás  pra  agora  é  bem 

diferente.  “Tô”  me  sentindo 

bem melhor. Muito melhor.”

O que mais lhe incomodava 

antes de estudar?

“Eu não sabia de nada, né? 

De nada.  Que nem eu falei: 

eu chegar ao meu trabalho e 

não  poder  desenrolar  as 

coisas,  uma  nota  fiscal, 

assinar  uma  nota,  assinar 

qualquer  outra  coisa,  um 

contrato de trabalho, por que 

eu  não  sabia  ler,  nem 

escrever.  E  hoje,  graças  a 

Deus,  eu  “tô”  tentando 

chegar  a  esse  ponto  aí: 

assinar uma nota fiscal, é [...] 

“Tinha, assim, por que eu, eu 

vivia muito presa, é [...] num 

muro  que  eu  não  vejo 

ninguém;  só  se  eu  sair  pra 

fora; mim sentia muito triste. 

Eu vivia muito triste. Hoje eu 

sou  mais  feliz.  Eu  já  me 

sentia,  eu  já  me  sentia  por 

que  meu  filho  ele  é,  da 

sociedade,  assim,  muito 

amigo da alta sociedade e a 

gente se entrosa muito, vai a 

muita  festa  festas  deles, 
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assinar  um  documento,  um 

contrato de trabalho, ler para 

depois  eu  assinar;  não 

assinar uma coisa sem saber 

que  é  que  estou  assinando. 

Então eu busco isso aí, né? A 

tentar melhorar o estudo pra 

“mim”  conseguir  alcançar  o 

objetivo  do “meus estudo”  e 

melhoria  pra  mim,  minha 

pessoa, tá certo?”

anda muito na casa deles, aí 

eu me sinto muito [...]”

Quadro 1 – Entrevista semiestruturada

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da entrevista.

2.1 Uma breve análise sobre os discursos

A análise feita emerge dos discursos expressos nas entrevistas, a partir dos quais 

observou-se que o entrevistado do sexo masculino viu a necessidade de estudar pelo fato 

de se sentir preso às limitações que a falta de instrução gerou em sua vida. Essa percepção 

tardia despertou seus sonhos, de modo que para conquista-los viu a precisão de se instruir. 

De  acordo  com a  fala  do  entrevistado,  nota-se  que  o  trabalho  no  campo e  a  falta  de 

oportunidade foram, para ele, os grandes empecilhos. Por morar no campo e precisar ajudar 

a família, o estudo se tornou impossível. Entretanto, ao perceber esse déficit e correr atrás, 

revelou  autonomia  e  atitude,  o  que  trouxe  o  brilho  a  seus  olhos,  demostrando  a  sua 

satisfação naquilo que está fazendo: estudando.

No caso do outro sujeito entrevistado, uma senhora, conduziu à reflexão quando diz 

ter procurado os estudos para servir como exemplo. Seu parente estava acomodado, por 

isso, mesmo com sua idade mais avançada para os estudos, ela resolveu não só incentivá-

lo  ao  estudo,  mas,  também,  servir  de  exemplo,  trazendo  benefícios  para  si  mesma.  É 

importante  ressaltar  que  sua  percepção  de  estudo  é  tão aguçada  que  para  conduzir  o 

parente  ao estudo,  ela  mostra em prática,  tanto para  que observe quanto  para  lhe  dar 

suporte na caminhada.

Essas  experiências  apresentam,  pois,  histórias  de  superações  que  estabelecem 

efetivamente a identidade social positiva do idoso perante a sociedade.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Considerando diferentes aspectos do desenvolvimento, entende-se que, ao longo do 

tempo, a velhice adquiriu vários  significados,  ora com enfoques  positivos,  ora negativos. 

Para o caso deste estudo, em específico, tomou uma visão positiva, quando as inerências 

desse tempo de vida foram agregadas a fatores subjetivos pessoais e culturais existentes. 

Percebe, então, que a situação de um contexto de vida não pode limitar a capacidade dos 

sujeitos de criarem e contribuírem com algo novo para a sociedade.  Nesse sentido,  os 

idosos, em todos os tempos, têm capacidades para gerir, criar, transformar e intervir  em 

questões  sociais.  Quando  o  idoso  vive  experiências  e  passa  a  adquirir  conhecimentos, 

contrai, sobretudo, autoridade e propriedades para ocupar seu espaço em qualquer setor 

social, seja ele intelectual ou físico (entendendo suas limitações no segundo quesito).

Dito isto, não é ousado afirmar que uma das maiores ignorâncias da humanidade é 

quando ela negligencia a capacidade de uma pessoa contribuir  para os demais de uma 

sociedade pelo  fato  de ser  idoso.  Decerto,  o  experiente  está  totalmente apto a  não só 

ensinar com palavras, mas a mostrar, em práticas passadas, pontos positivos e negativos da 

caminhada de vida.

Observa-se, pois, sem titubear, que a falta de conhecimento é um dos fatores a ser 

vencido pela sociedade no que tange a oportunidades aos idosos. Por essa razão, estudos 

voltados  a  esse  público  mais  vivido,  trazem,  portanto,  melhorias  em  asilos,  acesso  ao 

estudo, fim do preconceito, bem-estar social e, por conseguinte, a diminuição de abandono 

por  parte  dos  seus  entes.  Os  idosos,  tanto  quanto  qualquer  outra  faixa  etária,  são 

definitivamente  iguais,  capazes  e  aptos  a  contribuírem  com  a  sociedade  não 

necessariamente da mesma forma, mas cada uma com suas limitações e ferramentas que 

lhes são úteis e comum a todos.
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