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A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS DE GÊNERO E SEXUALIDADE NOS AMBIENTES 
ESCOLARES 

 
Janailma da Silva Antunes1 

Israela Míriam de Melo2 
 

 
RESUMO: Nesse trabalho abordamos sobre a temática Ideologia de Gênero no espaço 
escolar, enfatizando discussões acerca da igualdade de gênero e o respeito à diversidade 
sexual nestes ambientes. O nosso percurso tem como objetivo as propostas de 
socialização e as medidas educativas pautadas pelas escolas para desmistificar os 
preconceitos e estereótipos responsáveis por relatos de dicotomias entre as pessoas. Os 
motivos norteadores que nos fizeram optar por esta abordagem, emergem de algumas 
atividades realizadas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID 
do curso de Ciências sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 
– em que foram trabalhados pelos alunos bolsistas, assuntos relacionados a igualdade 
de gênero e o respeito à diversidade sexual nos espaços escolares. As discussões 
elencadas nesse artigo foram subsidiadas por autores como Furlani (2016), Bento (2011) 
Altmann (2001), Fry (1985), cujos estudos aludem importantes contribuições sobre a 
temática em questão, sobretudo, direcionadas para um viés mais educativo e, ao 
mesmo tempo, objetivando possibilitar um novo olhar e a quebra de paradigmas sobre 
este universo que carece, progressivamente, de maior atenção e conhecimento para 
além dos parâmetros acadêmicos, ou seja, evidenciando novas possibilidades de serem 
trabalhadas pelo corpo docente no ensino básico e médio nos espaços escolares. Dessa 
forma, a temática central desse artigo tem nas fundamentações teóricas, o intuito de 
compreender as particularidades inerentes ao conceito de sexualidade e gênero no 
âmbito escolar, de modo que possam serem abertos momentos de reflexões críticas e 
analíticas em relação ao tema proposto. As abordagens realizadas neste trabalho têm 
como objetivo desconstruir a visão pejorativa sobre os estudos de gênero, e para tanto, 
desenvolvemos recursos metodológicos voltados ao público do ensino básico como 
também do ensino acadêmico. Nessa perspectiva, as nossas investigações têm como 
proposta a reflexão da sociedade diante da pluralidade sexual, uma vez que por meio 
da educação é que podemos chegar a um estágio no qual os indivíduos possam 
contextualizar os seus conceitos, assim como desconstruir as informações que 
disseminam o estigma e o desrespeito em nosso meio social. 
 
Palavras-chaves: Ideologia de Gênero. Sexualidade. Educação. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Na sociedade os debates inerentes aos estudos de gênero e sexualidade são 
poucos explorados e discutidos nos espaços educativos. Por este caminho, propomos 

                                                           
1 Graduanda do curso de Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN; E-
mail: janailmaantunes@hotmail.com 
2 Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN; E-
mail: israelamiriam@hotmail.com 
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nesse trabalho, desmistificar a visão pejorativa em relação às tipologias de gênero no 
meio social. Nesse sentido, buscamos ressaltar a imprescindibilidade da comunidade 
pedagógica, tendo em vista que a mesma é o principal alicerce na construção de um 
pensamento crítico-reflexivo acerca dos imperativos sociais. 

Além de desconstruir as atribuições feitas pela “Ideologia de Gênero, temos 
também como pressuposto frisar que a instituição escolar é a principal referência no 
processo de socialização dos indivíduos. Logo, os paradigmas e imperativos são 
amenizados e relativizados por meio de métodos que visem conscientizar as pessoas 
sobre essa questão. 

Diante disso, Furlani (2016, p.02) esclarece que os estudos de gênero devem ser 
tratados como proposições teóricas reflexivas “que buscam combater a violência contra 
a mulher e crianças, defendem o respeito às diferenças, à diversidade e entendem que 
a sociedade é plural e a escola deve discutir e exclusão e as formas muitas de 
preconceitos”. 

A análise metodológica desse trabalho teve como temática de discussão, os 
estudos de gênero e sexualidade, com embasamento teórico em referências 
bibliográficas acerca de suas problemáticas e definições no meio social.  

Contudo, procuramos abordar como a sexualidade e as definições de gênero são 
contextualizadas pela sociedade. Também tivemos como pauta informar ao público 
alvo, desde professores aos alunos do ensino básico, como os grupos LGBTs são 
discriminados e invisibilizados devido à crescente intolerância diante das diferenças. 
Utilizamos essa pesquisa para refletirmos sobre os altos índices de intolerância, assim 
como o descaso por parte das políticas públicas que dispõem de métodos limitados em 
relação aos estudos de gêneros no campo escolar. 

O desenvolvimento desse artigo teve como pressupostos teóricos uma pesquisa 
de caráter bibliográfico, uma vez que os conteúdos trabalhados foram contextualizados 
através de artigos, livros e sites informativos. O nosso intuito é explanar a relevância 
desses conteúdos para aprendizagem no contexto sócio-educativo dos alunos. 

Diante disso, esse trabalho objetivou dar maior visibilidade sobre a importância 
de trabalhar esse assunto no campo escolar, haja vista as discussões sociais, ainda 
contextualizadas como temas tabus, para a maioria dos indivíduos. 
 
METODOLOGIA 
 

Este trabalho apresenta como base metodológica um estudo de natureza 
qualitativa e exploratória, recorrendo a autores, cujas discussões teóricas enfatizam 
importantes contribuições referente ao assunto proposto. 

O embasamento teórico também subsidio importantes discussões sobre 
sexualidade e as definições de gênero abordadas durante algumas atividades realizadas 
no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, do curso de Ciências 
sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, em que foram 
trabalhados pelos alunos bolsistas, assuntos relacionados a igualdade de gênero e o 
respeito à diversidade sexual nos espaços escolares. 
 
DESMISTIFICANDO SOBRE O SIGNIFICADO DE GÊNERO, SEXUALIDADE E IDEOLOGIA DE 
GÊNERO 
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Para explicarmos o termo gênero temos que especificar o significado de “sexo”, 
sendo que o mesmo se descreve pelas características físicas que distingue homens e 
mulheres. O que representa o ser macho ou fêmea está associado ao seu aparato 
biológico, tanto em seres humanos como nos animais. 

 Partindo do contexto sócio-histórico da humanidade salientamos que várias 
pessoas adotam uma identidade de gênero no qual desejam ser reconhecidos. De modo 
geral, a identidade de gênero é o modo como alguém se apresenta e deseja ser 
reconhecido perante a sociedade. Portanto, 

 
Como o SEXO e GÊNERO são duas identidades DISTINTAS e 
INDEPENDENTES entre si, é possível, na sociedade, existir pessoas que 
possuem um corpo biológico (homem ou mulher), mas tenham uma 
identidade pelo gênero OPOSTO ao socialmente esperado. Ou seja, 
homens femininos e mulheres masculinas. Esse pertencimento é o que 
chamamos de IDENTIDADE de GÊNERO (FURLANI, 2016, p. 07). 

 
Desde o nascimento, a criança, seja menino ou menina, é moldada de acordo 

com os parâmetros criados pela sociedade. E essas atitudes podem ser vistas na simples 
escolha de cores para o quarto da criança, como na limitação de brincadeiras coletivas 
entre meninos meninas.   

Nas palavras do autor FRY (p.11, 1985), “Desde o berço, meninos e meninas são 
submetidos a um tratamento diferenciado que ensina os comportamentos e emoções 
considerados adequados. Qualquer “desvio” é reprimido e recupera-se o “bom 
comportamento”. 

Sobre esse assunto, Bento (2016) chama a atenção para as tecnologias presentes 
na sociedade que constituem a ideia de gênero, quais sejam: um conjunto de suposições 
e expectativas, por exemplo, são geradas pela mãe e pela família quando o sexo da 
criança é revelado. Nas palavras de Bento (2006, p 02), “O feto já não é feto, é um 
menino ou uma menina”. 

 
Quando uma criança nasce, encontrará uma complexa rede de desejos 
e expectativas para seu futuro, levando-se em consideração para 
projetá-la o fato de ser um/a menino/ menina, ou seja, ser um corpo 
que tem um/a pênis/vagina (BENTO, 2016, p.02). 
 

Os brinquedos, roupas e acessórios que compõem os enxovais das crianças, são 
também citados pela autora e considerados como instrumentos tecnológicos na 
formação do gênero, pois, desde de muito cedo, quando ainda na barriga da mãe, já 
lhes são impostos padrões heteronormativos que passa de geração em geração.  

Nesse sentido, a Bento (2016, p. 04) problematiza uma discussão importante a 
partir da seguinte indagação: “... como se pode continuar atribuindo à natureza a 
responsabilidade daquilo que é o resultado de tecnologias gerenciadas e produzidas 
pelas instituições sociais?”  

A padronização dos discursos sobre a sexualidade estabelecida pela sociedade 
implica algumas confusões em relação a temática sobre gênero. De acordo com a 
autora, o discurso ditatório sobre a sexualidade imposto pelos padrões sociais emergem 
no “Controle produtor porque produz masculinidades e feminilidades” (BENTO, 2016, 
p.4). 
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Nascemos e somos apresentados a uma única possibilidade de 
construirmos sentidos identitários para nossas sexualidades e 
gêneros. Há um controle minucioso na produção da 
heterossexualidade (BENTO, 2011, p.4). 

 
 

 Embora Bento (2016) aborde diversas discussões emblemáticas sobre gênero e 
sexualidade, sempre frisando a importância de trabalhá-los nos espaços escolares, 
buscou-se também as contribuições de Furlani (2016), cujos escritos subsidiam em 
discussões que enfatizam a desconstrução sobre o conceito de ideologia de gênero, 
conforme na afirmação que segue da autora. 
 

O termo “ideologia de gênero” não está presente, não é de uso no 
contexto das teorias de gênero. Esse termo, essa expressão, foi 
criada/inventada, recentemente, no interior de alguns discursos 
religiosos. Trata-se de uma INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA e 
CONFUSA, que não reflete o entendimento de “Gênero” presente na 
Educação e na escolarização brasileiras, nas práticas docentes e/ou 
nos cursos de formação inicial e continuada de professores/as 
(FURLANI, 2016, p. 2). 

 
A autora esclarece que os estudos de gênero devem ser tratados como 

proposições teóricas e reflexivas “que buscam combater a violência contra a mulher e 
crianças, defendem o respeito às diferenças, à diversidade e entendem que a sociedade 
é plural e a Escola deve discutir a exclusão e as formas muitas de preconceitos” 
(FURLANI, 2016, p. 2). 
 Nesse sentido, Furlani (2016) busca todo tempo enfatizar que os estudos de 
gênero são contrários à ideia de “ideologia de gênero”, cuja sustentação argumentativa 
se baseia no pressuposto de que o sexo define a identidade do indivíduo, se é homem 
ou mulher, menino ou menina. 
  A identidade social dos indivíduos Trans, ainda é um elemento que causa dúvidas 
a respeito de sua orientação sexual, por isso é importante compreendermos como cada 
pessoa se define perante a sociedade. Nessa perspectiva, é imprescindível nos 
apropriarmos de informações que visem desconstruir o estigma e o preconceito, como 
também especificarem a definição do que é ser “homem e mulher Trans”. Por essa 
razão, enfatizamos o papel fundamental da escola no processo de construção e reflexão, 
com base no respeito e acolhimento de todas as diversidades que existam neste 
ambiente.  

De acordo com FURLANI (p.08, 2016)  
 

A negação social da Identidade de Gênero dessas pessoas é uma 
afronta existencial. A discriminação que essas pessoas sofrem vai 
desde a exclusão, a intolerância, a violência e a perda da própria vida. 
Isso precisa acabar no Brasil.! 
 

Nesse contexto, a expressão “Sexualidade” nos remete a uma série de 
características num mundo em que tudo é relativo, pessoal e paradoxal. Esse termo é 
uma particularidade íntima de cada ser humano, por que se manifestam diretamente 
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em cada indivíduo de acordo as suas experiências de vida. A sexualidade se revela pela 
busca do prazer, fato que evidencia a descoberta de sensações indicadas pelo contato, 
toque e atração pelas pessoas.  

As denominações inerentes à sexualidade são construções sociais desde os 
tempos antigos, no qual cada cultura tem suas atribuições sobre esta temática. 

 
Na cultura ocidental, como já vimos, costumamos associar a 
sexualidade ao gênero, como se fossem duas coisas colocadas um à 
outra. Por isso, costuma-se classificar indivíduos que matem relações 
sexuais e/ou afetivas com outros do mesmo sexo como homossexuais, 
uma categoria que remete imediatamente, no imaginário ocidental, à 
ideia de doença, perversão ou anormalidade (GROSSI, SN, p. 9).  

 
Já a denominação “Ideologia de Gênero”, conforme já explicada anteriormente, 

foi criada por grupos religiosos, no qual tendem a descontextualizar o que realmente é 
subsidiado pelos estudos de gênero. Sendo assim, Furlani (2016, p. 02) enfatiza ainda 
que, 

 
Esse termo (“ ideologia de gênero”) não nos diz muita coisa, ou seja, 
não é possível saber, inicialmente, o que ele significa, pois os Estudos 
de Gênero são desenvolvidos por muitos campos do conhecimento 
científico como: a história, a antropologia, a sociologia, a pedagogia, a 
filosofia, a política, a lingüística, a biologia, a mídia, etc. 

 
Diante disso, em virtude desses conceitos, é que percebemos como o conteúdo 

teórico dos estudos de gênero é interpretado de maneira estereotipada pela Ideologia 
de Gênero. Os estudos de gênero buscam combater as inúmeras formas de violência, 
tendo como prerrogativa o respeito por todas as diferenças e diversidades presentes na 
sociedade. 
 
PRÁTICAS EDUCATIVAS QUE ENFATIZAM OS ESTUDOS DE GÊNERO E SEXUALIDADE NA 
ESCOLA 
 

A carência no âmbito educacional brasileiro nos mostra as barreiras que a 
maioria dos docentes enfrentam. Uma delas seria a desestrutura da escola, como 
também a organização dos conteúdos que são limitados em relação aos estudos de 
gênero e sexualidade. Esses debates são indispensáveis no processo de maturação dos 
alunos, pois a fase da adolescência pode ser considerada a mais vulnerável para tais 
questionamentos. 
  As práticas pedagógicas são um dos principais instrumentos para exercitar a 
consciência crítica reflexiva do aluno. Haja vista que os métodos de estudo 
disponibilizados devem levar um conhecimento transformador para nossos alunos. 

Portanto, é necessário que a comunidade escolar disponibilize de espaços para 
discussões que enfatizem os estudos de gênero, pois a ação participativa dos 
professores com os alunos torna um diálogo construtivo.  

Segundo FURLANI (p.8, 2016), “A escola brasileira, como instituição pública e 
democrática precisa acolher a todos/as, sem distinção de sexo, gênero, orientação 
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sexual, raça-etnia, religião, classe social, condição física, origem, estado civil, crença, 
etc”. 

Existem muitos autores que priorizaram os estudos de gêneros no seu campo 
temático. No campo escolar, são elencadas as contribuições de Berenice Bento (2011), 
que ao salientar em seu conteúdo as performances de gênero nos espaços escolares, 
define que 

 
O tema da sexualidade está na “ordem do dia” da escola. Presente em 
diversos espaços escolares ultrapassa fronteiras disciplinares e de 
gênero, permeia conversas entre meninos e meninas e é assunto ser 
abordado na sala de aula pelos diferentes especialistas da escola; e 
brincadeiras que animam recreios e festas (BENTO, 2011, p. 01).  
 

No entanto, segundo a autora, as performances de gênero fogem ao considerado 
normal nos espaços escolares. Bento (2011) chama a atenção para o tema sexualidade, 
frisando que se trata de um tema transversal, constituído de acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN. Nesse sentido, compreender a escola enquanto 
instrumento dinamizador sobre esse tema é, sem dúvida, de fundamental importância 
para a formação tanto do educador quanto de seus educandos.  

A questão, é que embora conste nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
conforme já citado, é notória a pouca visibilidade dada ao tema em questão nas salas 
de aula, uma vez que a carência sobre o assunto é consequência da falta de informação 
e conhecimento sobre o assunto, além dos paradigmas existentes na sociedade. 
 Nesse trabalho, buscamos exatamente desmistificar alguns (pré) conceitos 
imperados pela sociedade, como forma de levar para o espaço escolar discussões sobre 
esse tema, que provoquem tanto o conhecimento quanto o respeito às diferenças 
sexuais de cada indivíduo. 

Embora estejamos cientes que tais discussões, na maioria das vezes, não venham 
emergir de forma imediata sobre a aceitação ou não de relacionamentos homoafetivos, 
decisão sobre a identidade de gênero da pessoa, entre outros casos que geram tanto 
aborrecimento por parte da sociedade, o que buscou-se nesse estudo foi justamente 
enfatizar a importância de abrir cada vez mais espaços de discussões sobre o assunto, 
especialmente tendo em vista a necessidade de trabalhar sobre essa temática no âmbito 
escolar. 

Nesse contexto, compreendemos que o professor pode usar da criatividade em 
sala de aula, propondo, por exemplo, uma roda de conversa, com o propósito de ouvir 
os relatos e experiências a respeito desse assunto, ou mesmo, esclarecer as dúvidas que 
imperam sobre o mesmo. Esta proposta educativa tem o objetivo de compartilhar 
informações e esclarecer dúvidas, e também, apontar ferramentas construtivas a fim de 
amenizar os antagonismos diante da pluralidade sexual. 

Por intermédio dessas abordagens, compreendemos a influência das 
informações para a estrutura de uma sociedade consciente, pois a educação é a 
ferramenta indispensável para tal concretização. Apesar de todas as intempéries e 
preconceitos existentes dentro e fora das instituições escolares, o professor se destaca 
como o principal responsável por orientar o aluno a respeito de si mesmo e das 
denominações sociais. 

Em décadas passadas a palavra “Sexualidade” esteve ligado ao processo de 
reprodução. Entretanto, com o passar do tempo esse cenário foi se modificando, 
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principalmente em decorrência dos sistemas de informações. Por conseguinte, 
elucidamos que nessa nova dimensão cada indivíduo explora e molda o eu corpo, no 
qual antes a sexualidade era classificada como heterossexualidade e monogamia nas 
relações conjugais. 
  Atualmente, presenciamos uma série de comportamentos de orientações 
sexuais em uma ampla multiplicidade, como por exemplo, o casamento gay que em 
muitos países são legalizados. Em decorrência dessas análises, buscamos com esta 
pesquisa explorar os conteúdos ligados a sexualidade e ao estigma que alguns grupos, 
considerados excluídos da sociedade, sofrem devido suas opções sexuais. Tais 
elementos foram importantes para respaldarmos a identidade de gênero dos 
transexuais e dos travestis, tendo em vista que esses sujeitos são atingidos pela 
intolerância e a discriminação responsável pela falta de reconhecimento de sua 
definição social.  

Na maioria dos casos essas pessoas são excluídas do ambiente familiar, e as 
mesmas esperam receber acolhimento e respeito na comunidade pedagógica. É neste 
sentido que se torna fundamental adotar novas políticas pedagógicas voltadas para 
análise dessas diversidades. 

 
As políticas trans que têm o poder de mudar a pedagogia não são 
aquelas que se dirigem diretamente aos seus interlocutores, dizendo-
lhes como eles têm de ver o mundo e o que devem fazer, não são 
aquelas que oferecem uma imagem de mundo nem dita, como devem 
interpretar a si mesma e as suas próprias ações. (OLIVEIRA; SANTOS, 
2010, p.14). 

 
  A nossa educação segue um modelo sistemático, em que alguns temas são 
minimamente debatidos e pouco explorados em sala de aula, haja vista que existe uma 
limitação por parte dos professores ao tentarem incorporar o termo trans como parte 
de uma reforma educacional e pedagógica. Esta dificuldade se reflete na 
indisponibilidade de metodologias voltadas para as temáticas inerentes à sexualidade e 
aos estudos de gênero.  

No entanto, existem inúmeras ferramentas para desenvolver medidas 
educativas que expliquem as multiplicidades de conceitos deparados na sociedade 
sobre transexualidade e a transvestilidade. Dessa forma, podemos nos referenciar nos 
estudos de (trans) sexualidade e de gênero realizados por Oliveira e Santos. 

 
Assim, ao invés de demitir o Trans, este trabalho reafirma o poder 
sedutor do conceito e sua força inspira a pensar a educação, a escola 
e a pedagogia de outro modo, experimentar, abrir-se às 
multiplicidades, às intensidades que percorrem de ponta a ponta 
própria pele e o corpo da pedagogia (OLIVEIRA; SANTOS 2010, p. 03). 

 
Nesse sentido, a transversalidade pressupõe um estudo dos fenômenos sociais 

ligados ao cotidiano dos alunos, possibilitando aos professores um levantamento 
teórico acerca desses dispositivos. Os Parâmetros Curriculares ratificam que existe um 
conjunto de documentos peculiares aos temas transversais, discutindo as necessidades 
das instituições cumprirem sua função social, dando mais atenção a essas temáticas. 
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Salientamos que, os PCNs definem a existência de uma sistematização e 
justificativa transversal para cada item específico. Os pressupostos dos diálogos são que 
os conteúdos sejam trabalhados no espaço escolar, com a intenção de transmitir 
conhecimentos e atenuar as desigualdades. 
 
CONCLUSÃO 
 

Em linhas gerais, esse trabalho buscou desmistificar alguns (pré)conceitos 
imperados pela sociedade, como forma de levar para o espaço escolar discussões sobre 
à sexualidade e os estudos de gênero, que provoquem tanto o conhecimento quanto o 
respeito às diferenças sexuais de cada indivíduo.  

Nesse contexto, compreendemos que a educação é a principal estrutura capaz 
de solidificar e transformar o pensamento humano, por este motivo, tivemos a iniciativa 
de destacar sua influência quanto aos temas.   

No entanto, apesar destes conteúdos ainda serem considerados tabus pela 
sociedade, elucidamos a necessidade do uso de métodos interdisciplinares nos espaços 
educativos.  

A dinâmica de ensino poderia se fundamentar através de oficinas e 
documentários, em que pudessem abordar relatos e experiências de pessoas que 
sofreram algum tipo de intolerância, dentro e fora da escola. Contudo, os imperativos 
tendem a persuadir as comunidades escolares, em que grupos usam de sua ideologia 
para dificultar e proibir essas discussões teóricas.  

Em síntese, depreendemos que o exercício do diálogo entre professores e 
alunos, resulta em relações positivas, uma vez que ambos têm a oportunidade de 
expressar suas experiências e conceitos. 
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AS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE UMA FAMÍLIA DE ALUNO COM PARALISIA 
CEREBRAL E A ESCOLA 
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Lavínia Maria Silva Queiroz4 
Francisca Maria Gomes Cabral Soares5 

 

 
RESUMO: O presente trabalho aborda concepções que estão registradas na literatura 
acerca da Paralisia Cerebral e as dificuldades enfrentadas por famílias de pessoas com a 
referida deficiência. A discussão iniciou-se após a busca de compreensão acerca das 
relações estabelecidas entre pessoas com necessidades educacionais especiais e 
profissionais que atuam no espaço escolar. O principal objetivo da investigação foi 
perceber as dificuldades da família de uma pessoa com paralisia cerebral frente às 
relações escolares. A pesquisa é de natureza qualitativa, tendo como procedimento o 
estudo bibliográfico e documental e uma entrevista semiestruturada com a mãe de uma 
jovem com Paralisia Cerebral. As análises e interpretações realizadas evidenciam 
enlaces sentimentais que possibilitam a busca pelo direito e tornam notáveis 
concepções e paradigmas nem sempre compatíveis com as necessidades de pessoas 
com deficiência. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, Família, Escola, Paralisia Cerebral. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 Historicamente, os indivíduos com deficiência receberam estereótipos, sendo 
consideradas aberrações por não possuírem características físicas e comportamentais 
padronizadas, aceitas pela sociedade (CAPELINNI, 2006). Felizmente, hoje, essa visão 
preconceituosa vem se modificando. Atualmente, pessoas com deficiência lutam por 
seus direitos e por seu espaço na sociedade. Mas, ainda há muitas barreiras a serem 
subvertidas, dentre elas destacamos as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, 
atitudinais, tecnológicas, de comunicação e nos transportes urbanos. (BRASIL, 2015, Lei 
13.146). 

Diante do exposto, proferimos esta discussão sobre a Paralisia Cerebral (PC), 
considerando, inicialmente, como essa deficiência vem sendo concebida. É sabido que 
uma pessoa com PC apresenta distúrbios no desenvolvimento do cérebro que afetam 
sua postura e movimento, sendo um comprometimento neurológico que afeta em sua 
maioria os bebês desde a gestação. Oliveira et al (2013, p.26) mostram que a incidência 
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e o predomínio dessa deficiência acontece “[...] entre 1,5 e 2,5 por cada 1.000 nascidos 
vivos nos países desenvolvidos, e em países em desenvolvimento, a incidência é de 7 
por cada 1.000 nascidos vivos”. 

Assim, fica documentado ser vasto o número de pessoas com PC e a importância 
de discutir as diferentes dificuldades motoras desencadeadas pela paralisia. Por tal 
motivo a Associação Brasileira de Paralisia Cerebral (ABPC) classifica-as em 3 tipos: 
paralisia cerebral espástica, considerada pela ABPC uma das mais comuns, provoca 
redução da força muscular, aumento do osso e retarda o desenvolvimento de algumas 
atividades motoras; paralisia cerebral extra-piramidal, acarreta movimentos exagerados 
e involuntários, porém essa não consiste em deformações ortopédicas;  paralisia 
cerebral atáxico, uma das mais raras, de acordo com a ABPC, esse tipo, afeta a 
coordenação, mas possibilita movimentos simples como o andar, além disso podem 
ocorrer tremores nos membros. 
 Ao iniciar a discussão sobre as particularidades dos tipos de paralisia 
fomentamos o debate. Daí, definimos como foco principal tratar das dificuldades da 
família de uma pessoa com paralisia cerebral frente às relações escolares. Além disso, 
ver quais são as concepções e os paradigmas que perpassam a vida de pessoas com PC 
e seus familiares.  
 
PERCURSOS PARA O ESTUDO SOBRE PARALISIA CEREBRAL 
 

No que se refere à metodologia optamos por um estudo qualitativo, segundo 
Minayo (2008) é adequado para investigações subjetivas, que buscam seus objetivos na 
complexidade das interpretações realizadas pelo homem. Para ela o estudo qualitativo 
permite a interação entre o teórico-metodológico e a pesquisa empírica. Utilizamos 
como procedimento a revisão bibliográfica e documental e uma entrevista 
semiestruturada, realizada com a mãe de uma jovem com Paralisia Cerebral. Dialogamos 
com autores que abordam a Paralisia Cerebral como Pasculli (2012), e buscamos 
também saber sobre as relações familiares que envolvem as crianças com deficiência 
informações percebidas em Milbrath (2012) juntamente com Silva; Dessen (2014). O 
foco do estudo documental, foi especialmente sobre a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,  a Lei Brasileira da 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)  Nº 13.146, DE 
6 DE JULHO DE 2015. 

 
HISTORICIDADE E AVANÇOS NA INCLUSÃO 
 
 Os séculos XVII e XVIII foram marcados pela ignorância e rejeição acerca do 
tratamento às pessoas com deficiência. A discriminação sucedia tanto pela sociedade 
como pela família, gerando infindas situações de exclusão. Mendes (1995) apud 
Capellini (2006) afirma que no final do século XIX e meados do século XX começaram a 
surgir algumas escolas e centros de reabilitação, uma vez que a sociedade passou a 
reconhecer que pessoas com necessidades educacionais especiais teriam a capacidade 
de serem produtivas se tivessem escolarização e um treinamento adequado. Contudo, 
podemos perceber que, atualmente, a pessoa com deficiência é vista pela sociedade 
pela ótica das leis que orientam apoio escolar, social e a obrigatoriedade de 
acessibilidade. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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Dessa forma a lei 9.394 da LDB, no artigo 59 referência que as escolas devem 
assegurar para as crianças com deficiência o acesso ao sistema de ensino. A meta quatro 
do Plano Nacional de Educação-PNE reforça a referida lei, quando cita a necessidade da 
educação básica ser universalizada, incluindo crianças e adolescentes com deficiência, e 
propondo o atendimento especializado. Consequentemente, na legislação brasileira há 
indicação de um sistema educacional inclusivo, motivo para criação da lei Nº 6. 517/08 
que institui o Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas Sala de Recursos 
Multifuncionais (SRM), o referido atendimento é um serviço de educação inclusiva que 
“Identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem 
as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 
específicas” (SEESP/MEC,2008). Portanto, o Brasil, legalmente, adotou por meio da 
criação de políticas públicas um sistema de educação inclusivo. 

Além disso, recentemente foi instituído a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) que propõe no seu Art. 1o “ [...] 
assegurar e  promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania” (BRASIL, 2015). Possibilitando no art. 27educação inclusiva em todos os 
níveis de ensino, a fim de alcançar o melhor desenvolvimento das faculdades mentais e 
proporcionar incentivo ao desenvolvimento das habilidades de pessoas com deficiência. 

Dito isto, discutiremos acerca da paralisia cerebral, segundo Miller; Clarck (2002) 
apud Pasculli (2012) a paralisia cerebral (PC) é uma disfunção predominantemente 
motora que torna o movimento voluntário descoordenado, estereotipado e limitado, 
podendo ou não estar associada a distúrbios cognitivos, visuais, auditivos, de atenção e 
comportamentais.  

É importante destacar que cada tipo de paralisia comporta determinadas 
especificidades. Enfatizamos, neste momento, que a criança participante deste estudo 
encontra-se com características que retardam o desenvolvimento das atividades 
motoras referentes, o que configura o tipo espástica e em outros momentos 
observamos características do tipo extrapiramidal com movimentos exagerados dos 
membros. Tais particularidades exigem um cuidado específico, suporte da família e da 
escola, pois o cuidado de ambas irá favorecer o desenvolvimento da criança. Para isso, 
é importante: 

Um processo educacional definido em 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 
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação 
básica (BRASIL, resolução nº2. 2001, p. 27-28). 
 

Por tal motivo, é de grande relevância realçar a importância da Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) Nº 13.146/15 que propõe assegurar os direitos 
destas pessoas. A lei favorece que quando forem visualizadas negligências em escolas e 
instituições públicas, os direitos previstos sejam respeitados. 

Para que os direitos dos sujeitos com necessidade educacionais especiais sejam 
cumpridos, conforme a LBI supracitada, a família tem a incumbência de ser participante 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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ativa, sendo, em alguns casos, mediadora entre as pessoas com deficiência e a 
sociedade.   

A gravidez é um momento muito esperado pela família, todos que cercam esse 
lar desejam saúde a criança que estar por vir. Ao noticiar que uma criança nasceu com 
uma deficiência é preciso muito cuidado e cautela, devido a complexidade das emoções 
humanas. A incompreensão e às vezes a rejeição das necessidades especiais, resultantes 
da PC, por parte da família, pode levar a um desleixo do tratamento inicial e de acordo 
com Milbrath (2012, p.922) provocar “[...] aumento das dificuldades vivenciadas pela 
família para prestar os cuidados à criança com necessidades especiais, bem como a 
perda de um tempo precioso de estimulação física e cognitiva à criança”. Ainda sobre as 
relações familiares é importante saber: 

 
[...] que as relações em famílias que têm filhos com deficiência ainda 
são pouco investigadas na realidade brasileira, que os estudos 
precisam levar em consideração a rede complexa de inter-relações 
entre os diferentes subsistemas familiares e que a atenção às 
necessidades da família requer o conhecimento de como todos os seus 
membros vivenciam essa experiência [...] (SILVA, DESSEN, 2014, 
p.423). 
 

Todavia, é recomendado que a família esteja preparada para receber a criança 
com suas particularidades, pois tem como papel fundamental contribuir para o 
desenvolvimento da criança e adolescente com PC. Para tanto, todos os membros da 
família, devem estar informados e receber também dos profissionais das instituições de 
saúde, serviço social e educação as orientações necessárias.  

 
DIALOGANDO SOBRE AS DIFICULDADES ENFRENTADAS 

 
Quanto aos resultados é importante enfatizar a relação da entrevistada com a 

deficiência de sua filha. Diante disso, destacamos a dificuldade da família para com a 
escola no que se refere ao acompanhamento da vida escolar da aluna com PC, que neste 
texto a chamaremos pelo nome fictíco de Lorena. Apesar da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação 9.394/96 garantir a matrícula do aluno com necessidades educacionais 
especiais na escola, muitas instituições ainda descumprem essa lei, causando grande 
constrangimento às famílias, segundo afirmou a entrevistada:  

 
[...] foi quando eu me deparei com uma escola próxima a minha casa, 
por questão de ética, não vou citar o nome, mas é uma escola bem 
renomada aqui na cidade, e eu já tinha falado sobre a vaga, e a pessoa 
já tinha me prometido, quando eu cheguei com a criança, notaram que 
ela tinha deficiência, me disseram que não tinha vaga. Uma das donas 
da escola disse o seguinte, com as seguintes palavras: Aqui a escola 
está precisando de alunos que passem no vestibular, que dê nome a 
escola, os pais acham que aqui é APAE, todo pai que tem filho com 
deficiência procura a escola, mas não tem vaga, se a senhora quiser 
procurar a justiça fique à vontade (Mãe entrevistada, 2017). 
 

Refutando essa perspectiva a LBI deixa explícito o direito à educação para 
pessoas com deficiência, para que possam desenvolver as suas habilidades de acordo 
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com as suas necessidades e superando possíveis limitações (BRASIL, 2015, art. 27 da Lei 
n° 1.3146).    

Entretanto, tendo em vista as palavras da entrevistada, é possível apontar a 
hostilidade da escola quando não se dispõe para uma educação inclusiva. A fala da mãe 
entrevistada nos mostra o que muitas crianças e adolescentes com deficiência sofrem, 
quando buscam suporte educacional. Não obstante, muitas são as famílias que se 
encontram no conformismo e aceitam situações parecidas ou inapropriadas. Assim, o 
direito a escolarização passa a ser negligenciado e muitos alunos nessas condições ficam 
longe do ambiente escolar. 

 Além das dificuldades enfrentadas pelas famílias na busca por uma escola, 
existem outros fatores que interferem na relação entre a família, a escola e o aluno com 
deficiência. Dentre as condições de constrangimento às famílias, está a sensibilidade dos 
familiares quando por sentirem-se menosprezados pela sociedade, pois além de lidar 
com desafio de educar uma criança com limitações acentuadas em seu 
desenvolvimento, também enfrentam o luto, já que muitos pais sentem-se abalados 
quando precisam conviver com a deficiência do seu filho. O discurso, da mãe 
entrevistada, nos faz perceber um sentimento de espanto e tristeza, pois nos disse: 

 
[...] através de exames mesmo de tomografia, ressonância, eu tive a 
certeza que ela tinha a paralisia cerebral, eu fiquei chocada, fiquei 
muito triste, fiquei achando que poderia ter algum tipo de tratamento 
que viesse reverter essa situação, o quadro. Eu fui a luta buscando 
melhorias para a vida dela (mãe entrevista, 2017/grifos nossos). 
 

 
Segundo Milbrath (2006), existe uma grande dificuldade da família para aceitar 

o diagnóstico quando nasce um bebê com paralisia cerebral, pois nem sempre é possível 
identificar alguma alteração ao olhar para a criança, diferente de mães que recebem 
diagnóstico de um filho com síndrome de Down, por exemplo, pois as características 
estão mais visíveis.  
         A aceitação é geralmente a primeira barreira enfrentada pelas famílias que 
possuem filhos com deficiência e algumas delas permanecem por anos na fase do luto. 
Percebemos então que um dos maiores receios da entrevistada são as barreiras que 
possivelmente ela e sua filha iriam enfrentar, em um dos momentos da entrevista, a mãe 
afirma que apesar das dificuldades que enfrentam no dia a dia com falta de 
acessibilidade na estrutura física de lugares que elas frequentam, a maior barreira está 
na ignorância e no preconceito das pessoas. Sobre isso, a LBI Art. 3º, IV, afirma: 
 

Barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento 
que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o 
gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à 
liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. 
As barreiras podem ser urbanísticas, arquitetônicas, em transportes, 
nas comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas. 
 

No decorrer da entrevista percebemos o enfrentamento de várias barreiras 
enfrentadas pela mãe de Lorena, desde a procura de uma escola, a busca por uma 
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academia que pudesse propor uma melhor condição física. No entanto, a mãe se diz 
satisfeita com o atual ambiente escolar.  

Atualmente, Lorena estuda na rede municipal de ensino e a mãe mostra uma 
grande satisfação, dizendo que apesar de ainda não ser a escola ideal para quem possui 
uma deficiência, a instituição atual vem ajudando na evolução da vida social e intelectual 
de sua filha. Ainda foi enfatizado o fato do suporte pedagógico feito por uma auxiliar 
com adaptações de atividades, facilitando para que sua filha não seja excluída por conta 
de suas limitações.   

Ao final deste estudo, o percurso analítico evidenciou o espaço escolar como uma 
oportunidade de evolução comunicativa e cognitiva. Além disso, nos mostrou que apesar 
das barreiras enfrentadas, a acessibilidade para melhorar a qualidade de vida de pessoas 
com deficiência deve ser oferecida e encontra amparo das Leis de inclusão, que 
preservam o direito dessas pessoas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No decorrer deste estudo percebemos a importância de discorrer sobre a 
acolhida, para as pessoas com deficiência, em ambientes educacionais, uma vez que 
alunos com deficiência carecem de uma atenção maior. Para isso, relatamos a trajetória 
da mãe de uma jovem com Paralisia Cerebral (PC) a qual percorreu um caminho árduo 
a fim de buscar o melhor para sua filha, e nos relatou sobre as barreiras que encontrou 
e a discriminação que lhe deixou marcas.  

Percebemos durante as pesquisas que a inclusão têm uma história de lutas, que 
envolvem muitos paradigmas, alguns já superados e outros ainda vigentes. Entendemos 
que o tema ainda precisa de atenção, devido à urgência em atender as pessoas com 
deficiência, pois não basta apenas criar leis e políticas acerca da inclusão e não liberar 
recursos humanos e materiais para as escolas. 

Assim, mesmo que as escolas adotem políticas inclusivas, muitas delas não têm 
estrutura física, apoio e suporte pedagógico para atender essas pessoas e são obrigadas 
a recebê-las conforme as leis vigentes em nosso país.  

É importante dizer também que discriminar pessoas que precisam de cuidados 
especiais é uma postura fora de ética e uma barreira atitudinal presente em alguns 
profissionais. Sobre esse aspecto, Glat (1995, p. 16) declara: "[...] embora seja possível 
cumprir uma lei que obriga escolas a receberem crianças portadoras6 de deficiências em 
suas classes [...] não se pode fazer uma lei obrigando que as pessoas aceitem e sejam 
amigas dos deficientes".  
 Finalmente, foi considerando a importância das lutas históricas, a leitura das leis 
que visam possibilitar oportunidades as pessoas com deficiência que construímos esta 
discussão referente as relações entre família e escola de alunos com Paralisia Cerebral. 
Assim, destacamos as relações entre família e escola por ser um problema ainda 
frequente na contemporaneidade. Longe de dar conta de tudo que envolve a 
problemática, nosso interesse aqui foi fomentar o tema, no intuito de instigar e 
problematizar a relação família-escola, que em sua maioria é conturbada. 
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AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NO MUNICÍPIO DE ASSU: O PROCESSO 
DE IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO 

 
Aldeci Fernandes da Cunha7 

 
 
RESUMO: Este trabalho, parte de nosso Projeto de Iniciação Cientifica (PIBIC), apresenta 
resultados de uma pesquisa em andamento sobre um estudo o “Observatório das salas 
de recursos multifuncionais do município de Assu/RN”8, com o objetivo de identificar e 
ou mapear as salas de recursos multifuncionais existente nas escolas da rede estadual e 
municipal deste município. Para a realização do estudo, fizemos uma discussão sobre os 
documentos oficiais que tratam sobre a implantação das salas de recursos 
multifuncionais nas escolas públicas do país, além da Política Nacional da Educação 
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008), de modo a contribuir para com a 
construção de um saber epistemológico acerca da importância das salas de recursos 
para o atendimento educacional especializado as pessoas público-alvo da Educação 
Especial. O estudo foi realizado por meio da pesquisa qualitativa, articulada a 
abordagem bibliográfica e documental. A pesquisa em andamento, nos mostra que 
existe no município de Assu 11 escolas com salas de recursos multifuncionais 
implantadas pelo MEC, sendo 03 nas escolas da rede estadual e 08 nas escolas da rede 
municipal de ensino. Os estudos vem nos mostrando que das 11 salas de recursos 
multifuncionais implantadas pelo MEC nas escolas da rede pública de ensino, apenas 03 
escolas oferecem o atendimento educacional especializado, como parte do 
atendimento nas SRMs. As informações que vem sendo construídas no estudo, mostram 
que não existe em nenhuma escola da rede municipal de ensino o atendimento 
educacional especializado, devido à inexistência de sua efetivação, pois das escolas 
contempladas com as SRMs, nenhuma delas oferecem tal atendimento, mesmo 
existindo alunos com deficiência matriculados nas escolas da rede.  A pesquisa vem 
possibilitando a reflexão de que a ausência das SRMs nas escolas da rede municipal se 
dá devido à falta de uma politica pública para a Educação Especial que contemple desde 
a infraestrutura das escolas da rede, como também no que se refere a recursos humanos 
e a formação profissional dos envolvidos no trabalho na SRMs. 
 
Palavras chaves: Salas de recurso multifuncionais. Educação Especial. Atendimento 
Educacional Especializado. 
 
 
PARA INÍCIO DE CONVERSA... 
 

A sociedade do século XXI permeia-se, na da oferta de uma educação alicerçada 
nos princípios que norteiam a construção de um ato educativo inclusivo, onde todos 
têm os mesmo direitos a uma educação de qualidade. Assim, o processo educacional da 
escola do século XXI, precisa oferecer um ensino e uma aprendizagem que atenda as 
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necessidades da demanda existente, independentemente das particularidades 
individuais de cada sujeito envolvido no processo. 

Falam-se muito de uma educação que ofereça uma escola para todos, sendo 
capaz de atender toda a especificidade dos indivíduos, como também, propor um ensino 
de qualidade a todos os indivíduos, em especial aos que apresentam algum tipo de 
deficiência. 

A escola assume papel fundamental nesse processo, pois ela precisa ser 
adaptada para atender as necessidades da demanda, precisa assim, romper com uma 
série de paradigmas a respeito da concepção sobre o oferecimento de uma educação 
para todos, tendo como princípio a realização de um ato educativo pleno e eficaz para 
o processo de inclusão escolar, a fim de construir uma sociedade inclusiva. 

Nesse contexto, a legislação brasileira tanto a Constituição Federal de 1988, 
quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 9.394/96, estabelecem 
diretrizes para a oferta e construção de uma escola inclusiva, de forma que todos os 
alunos com deficiências, sejam matriculados nas escolas comuns e, ao mesmo tempo, 
recebam atendimento educacional especializado dentro da própria escola em horário 
oposto. Assim, algumas Resoluções e Decretos federais recomendam que tal 
atendimento ocorra na própria escola comum em que o aluno é matriculado, sendo 
esses ambientes identificados como salas de recursos multifuncionais (SRMs), enquanto 
espaço composto por mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos disponíveis 
para o atendimento das deficiências de cada aluno. 

Assim, este trabalho em andamento por meio de um Projeto de Iniciação 
Cientifica- PIBIC/UERN, que vem sendo desenvolvido no departamento de Educação do 
Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão/Assú-RN, tem como objetivo identificar 
e ou mapear as salas de recursos multifuncionais existente nas escolas da rede estadual 
e municipal de Assú/RN, como forma de contribuir para construção de uma política de 
valorização para a implementação das referidas salas como espaço de realização do 
atendimento educacional especializado. Assim, esta pesquisa visa estudar de que modo 
vem ocorrendo à implantação das salas de recursos multifuncionais, nas escolas da rede 
estadual e municipal de ensino que foram contempladas com as SRMs. 

Para a realização do estudo, estamos recorrendo aos documentos oficiais do 
Ministério da Educação (MEC), além de leituras especializadas frutos de pesquisas 
voltadas para as SRMs, consultas no portal do MEC e outros, como forma de construir 
informações que nos possibilite uma reflexão sobre ocorreu ou vem ocorrendo a 
implantação das referidas salas no município lócus de estudo. 

A discussão proposta, nesta primeira parte de nosso trabalho, são frutos de 
nossas reflexões no campo teórico e legal, como também de nossas visitas a Secretaria 
Municipal de Educação de Assú, como também a Diretoria Regional de Educação e 
Cultura (11ª DIREC). Todas as informações que trazemos nesta pesquisa, são reflexões 
nossas, articuladas a questões teóricas e a informações que construímos a partir de um 
questionário utilizado aos setores responsáveis pelo a educação no município, e de 
consultas ao MEC por meio de sua página virtual. 
 
ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A ESCOLA INCLUSIVA E AS SALAS DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAIS  
 

A Educação inclusiva é fruto de movimentações materializadas por profissionais, 
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pessoas com deficiências e pais de indivíduos com necessidades especiais por volta dos 
anos 1980 e 1990, com a finalidade de acabar com a concepção de que os indivíduos 
com deficiências fossem atendidas em salas especiais. 

Essa discussão conforme se percebe, tornou-se tema de discussão em todos os 
países, e como elo de mediação é importante ressaltar as discussões desenvolvidas pela 
UNICEF e UNESCO, de forma contribuir para com a construção de uma educação 
inclusiva e de qualidade para todos. Dentre as diversas ações internacionais promovidas 
destacam-se, a Convenção dos Direitos da Criança realizada em Nova York em 1989; a 
Conferência Mundial de Educação para Todos que aconteceu em Jontiem-Tailandia- em 
1990; a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada em 
Salamanca 1994 e ainda o Fórum Consultivo Internacional para a Educação para Todos 
que aconteceu em Dakar em 2000. 

Os estudos realizados por Martins (2008, p.74) assim define: 
 
 

O atendimento ás necessidades diversas apresentadas pelos 
educandos com algum tipo de deficiências, bem como ás necessidades 
dos que apresentam transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/ superdotação, no ambiente comum de ensino, ainda 
representa uma grande desafio para as escolas regulares [...]. 
 

 

O atendimento as necessidades dos alunos com deficiências nas escolas 
regulares, requer a construção de políticas públicas que possibilitem a escola 
oferecerem condições que satisfaçam as particularidades de cada aluno a partir de sua 
deficiência, condições essas não ofertadas em salas ou escolas especiais, mais dentro da 
própria escola, em ambientes que favoreça o acesso e a permanência do mesmo na 
instituição de ensino. 

 Os estudos desenvolvidos por Mantoan (1997; 68), nos apontam que “[...] cabe 
à escola encontrar respostas educativas para as necessidades de seus alunos”. A escola 
precisa responder as inquietações sociais, para assim, se adequar e se adaptar ao 
contexto social no meio a diversidade, e ao mesmo tempo, ofertar uma educação que 
atenda toda essa diversidade existente. 

No caso especifico do Brasil está previsto na Constituição Federal (BRASIL, 1988), 
no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), na Lei n.º 9394 - de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – (BRASIL, 1996), no Plano Nacional de Educação – Lei n.º 
13.005/2014(BRASIL, 2014), além de Decretos e Resoluções que dispõem sobre o 
atendimento educacional aos alunos com deficiências no contexto escolar. 

A escola inclusiva surge da necessidade de se oferecer a todo o cidadão uma 
educação para todos, onde todos tenham os mesmos direitos conforme reza a 
Constituição Federal Brasileira de 1988, que assim diz em seu Art.205:  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida 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. 
 

Com a Constituição de 1988 e com Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
reforçam-se os pressupostos de iniciativa de construção de uma escola inclusiva, a qual 
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aparece referendada nas legislações e nas diretrizes que visam à reformulação do 
sistema educacional brasileiro. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96) em seu 
artigo 58 estabelece que a Educação Especial é uma “modalidade de educação escolar, 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino” o que nos leva a compreender 
que o atendimento as pessoas com deficiências deve ocorrer dentro do próprio espaço 
escolar e, não em espaços especializados. 

Essa mesma Lei ainda estabelece em seu Art. 59 que os sistemas de ensino 
deverão atender as necessidades dos alunos mediante a: 

 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específica, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração 
na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 
 
A legislação nos convoca a uma reorganização do sistema de ensino de forma a 

assegurarmos o atendimento aos alunos com necessidades especiais dentro da escola 
considerada regular. 

Em 2008 com a promulgação do documento “Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva Inclusiva, (BRASIL, 2008)”, do Ministério da Educação, é 
recomendada a implementação de políticas públicas para que os alunos com algum tipo 
de deficiência tenham garantido o acesso ao ensino e a aprendizagem nas escolas 
comuns. Percebemos, portanto, que o documento estabelece princípios e diretrizes 
para a construção de uma escola inclusiva. 

Outro documento legal que busca estabelecer um parâmetro para o 
atendimento aos alunos com necessidades especiais com vistas à escola inclusiva é o 
Decreto nº 6.751/2008 revogado pelo Decreto nº 7.611/2011 que dispõe sobre a 
educação especial e o atendimento educacional especializado, estabelecendo tal 
atendimento como apoio a escolarização dos alunos com necessidades especiais, como 
sendo: 

  
[...] o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 
organizados institucional e continuamente, prestado das seguintes 
formas: 



27 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e 
limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos 
multifuncionais; ou 
II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou 
superdotação (BRASIL, 2011, Art. 2º, § 1º).  
 

 
Esse mesmo Decreto ainda estabelece no Art. 5º § 2º que a União por meio do 

Ministério da Educação prestará apoio técnico e financeiro as ações voltadas para a 
oferta do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiências, 
mediante: 

 
I - aprimoramento do atendimento educacional especializado já 
ofertado; 
II - implantação de salas de recursos multifuncionais; 
III - formação continuada de professores, inclusive para o 
desenvolvimento da educação bilíngue para estudantes surdos ou com 
deficiência auditiva e do ensino do Braile para estudantes cegos ou 
com baixa visão; 
IV - formação de gestores, educadores e demais profissionais da 
escola para a educação na perspectiva da educação inclusiva, 
particularmente na aprendizagem, na participação e na criação de 
vínculos interpessoais; 
V - adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade; 
VI - elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para 
a acessibilidade; e 
VII - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições 

federais de educação superior.  
 
Vemos, portanto, que as diretrizes legais orientam a construção de uma escola 

inclusiva a partir do atendimento escolar dos alunos com deficiências dentro da escola 
comum com a existência de atendimento educacional especializados aos alunos com 
algum tipo de deficiência. 

O atendimento educacional especializado – AEE nessa perspectiva de 
atendimento tem como função: 

 
 

[...] identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 
alunos, considerando suas necessidades especificas. As atividades 
desenvolvidas no atendimento educacional especializado 
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 
substituivas à escolarização [...] (Brasil, 2010, p. 21-22).  
 

 

O atendimento educacional especializado visa assim, oferecer aos alunos com 
deficiências suporte que contribuam para a construção de sua autonomia e de 
condições para seu acesso ao ensino e aprendizagem, como também para a sua 
permanência dentro do espaço escolar. De acordo com Sá (2009, p.113) “[...] deve 
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propor os recursos e os meios mais adequados para assegurar o acesso ao 
conhecimento em todas as etapas e níveis de escolaridade”. 

O atendimento educacional especializado contribui assim, para a construção de 
uma escola inclusiva, de forma em que, os alunos tornem - se mais autônomos e 
independentes em suas funções e participações no contexto escolar. Nesse sentido, 
percebemos em Martins (2007) a necessidades de novas propostas de gestão 
educacional, como também na adoção de novas medidas que contribuam para a 
realização plena de tal oferta educacional. Assim, Martins (2007 p. 18-19) nos apresenta 
alguns aspectos que devem ser considerados na construção da escola inclusiva, os quais 
precisam está inserido e proposto pelo atendimento educacional especializado, dentre 
eles destacam - se: 

 
- o ir e vir no ambiente interno e externo da escola [...]; 
- a comunicação seja ela interpessoal [...] escrita [...] ou digital [...]; 
- a utilização de métodos e técnicas adequadas para o ensino-
aprendizagem de todos; 
- o repensar dos currículos, com vistas a favorecer a aprendizagem, de 
maneira a envolver situações significativas para os alunos; 
- a utilização de equipamentos e instrumentos [...], de materiais 
adaptados [...] que contribuam para a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem; 
- o desenvolvimento de estratégias, na classe e em atividades 
extraclasses, que valorizem a diversidade humana, a cooperação entre 
os pares; 
- a participação efetiva da família no processo educativo, bem como 
da comunidade escolar de uma maneira geral. 

 
Vemos, portanto, que o atendimento educacional especializado busca oferecer 

condições para os aspectos emancipatórios da pessoa com deficiência no espaço 
escolar, contribuindo assim para a sua vivencia social, não apenas no espaço escolar 
como em toda sociedade. 

De acordo com Fávero (2007) o atendimento educacional especializado é o meio 
de possibilitar ao aluno com deficiência a garantia do atendimento de suas 
particularidades a partir de sua deficiência. 

Para tanto, se percebe que o atendimento educacional especializado precisa ser 
ofertado na escola regular ou em outro espaço institucional, de forma que venha 
oferecer as condições necessárias para tal atendimento, seja no que diz respeito a 
espaço físico, mobiliário ou materiais e equipamentos pedagógicos disponíveis para a 
realização do mesmo. 

Assim, conforme o Art. 5º da Resolução CNE/CEB nº 4/2009 o atendimento 
educacional especializado - AEE: 
 

[...] é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos multifuncionais 
da própria escola ou em outra de ensino regular, no turno inverso da 
escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser 
realizado, em centro de atendimento educacional especializado de 
instituição especializada da rede pública ou de instituição 
especializada comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
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lucrativos, conveniadas com a secretaria de educação ou órgão 
equivalente dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. 

 
As legislações e diretrizes curriculares definem que os alunos com deficiências 

devem ser matriculados em classes comuns em qualquer nível ou modalidade de ensino 
da educação básica com atendimento educacional especializado ofertado no turno 
oposto e devendo ser prioritariamente realizado, nas salas de recursos multifuncionais 
(SRMs), de forma a contribuir para com a construção da autonomia e independência do 
aluno com deficiência. 

As salas de recursos multifuncionais (SRMs), conforme apresentado no Art. 5º § 
3º do Decreto nº 7.611/2011 “[...] são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários 
e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional 
especializado”. Assim, as SRMs são espaços físicos que cumpre o propósito de subsidiar 
o processo de construção da autonomia e independência do aluno com deficiência 
dentro do espaço escolar, através de da existência dos equipamentos e dos demais 
recursos disponíveis para a oferta do atendimento educacional especializado. 

O Programa de implantação das salas de recursos multifuncionais surgiu no ano 
de 2005 sendo instituído pelo MEC/SEESP como uma política pública, por meio da 
Portaria nº 13 de 24 de abril de 2007, integrando o Plano de Desenvolvimento da 
Educação - PDE e do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem 

Limite, com o objetivo, conforme apresentado no Art. 1º da Portaria nº 13/2007 de, “[...] 
apoiar os sistemas públicos de ensino na organização e oferta do atendimento 
educacional especializado e contribuir para o fortalecimento do processo de inclusão 
educacional nas classes comuns de ensino”. 

Segundo documento do Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial 
(BRASIL, 2006, p. 13).  

 
As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços da escola onde se 
realiza o atendimento educacional especializado para alunos com 
necessidades educacionais especiais, por meio do desenvolvimento de 
estratégias de aprendizagem, centradas em um novo fazer pedagógico 
que favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos, 
subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e participem da vida 
escolar. A denominação Sala de Recursos Multifuncionais se refere ao 
entendimento de que esse espaço pode ser utilizado para o 
atendimento às diversas necessidades educacionais especiais e para 
desenvolvimento das diferentes complementações ou 
suplementações curriculares. Uma mesma sala de recursos, 
organizada com diferentes equipamentos e materiais, pode atender, 
conforme cronograma e horários, alunos com deficiência, altas 
habilidades/superdotação, dislexia, hiperatividade, déficit de atenção 
ou outras necessidades educacionais especiais [...]. 
 

 
É nas salas de recursos multifuncionais que os alunos com deficiências recebem 

o atendimento educacional especializado (AEE), pois os espaços organizacionais das 
SRMs oportunizam estratégias de atendimento que favorece e contribui para com o 
processo de construção de autonomia do aluno com deficiência.  
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O Programa é destinado às escolas públicas da rede estadual e municipal de 
ensino a partir dos dados do Censo Escolar MEC/INEP, em que os alunos com 
necessidades especiais são registrado. Tal implantação, ocorre em parceria com os entes 
federativos, estado, município e união, o que leva-nos a compreender a não 
implementação por parte de alguns municípios, devido à existência de uma série de 
fatores que dificulta a implantação e implementação das salas de recursos 
multifuncionais, pois cada município com sua realidade não possuem políticas 
educacionais e financeiras definidas, de forma clara que garanta tal implantação e/ou 
implementação. 

Compreendemos, portanto, que é por meio das SRMs, que poderemos construir 
estratégias que contribuam para o processo de inclusão do aluno com deficiência na 
escola regular. Com isso, vemos que a implantação e ou implementação das escolas 
públicas de Assú/RN, mesmo com a existência das referidas salas, existe uma grande 
ineficácia de políticas públicas locais a nível estadual e municipal que pouco tem 
contribuído para a efetivação das referidas SRMs, conforme veremos nas informações 
que serão delineadas nessa primeira parte do estudo. 
 
DISCUSSÃO METODOLÓGICA E ALGUNS RESULTADOS POSSÍVEIS 
 

Como já vem sendo apresentado no texto, à pesquisa que estamos 
desenvolvendo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, na perspectiva da 
abordagem dos estudos bibliográficos e documental, onde buscamos construir uma 
reflexão no campo teórico e legal sobre a institucionalização das SRMs, como também 
realizar o mapeamento das escolas contempladas com as referidas, possibilitando-nos 
identificar como ocorreu ou vem ocorrendo a implantação e implementação dessas 
salas. 

O estudo vem ocorrendo no município de Assú/RN, intitulado “Observatório das 
salas de recursos multifuncionais do município de Assú/RN”, junto à 11ª DIREC, a 
Secretaria Municipal de Educação de Assú (SME), como também com as escolas da rede 
estadual e municipal que foram contempladas com as SRMs. 

Nessa primeira parte, trazemos informações construídas a partir de consultas ao 
portal do MEC, com o objetivo de identificar junto ao órgão federal, quais as escolas que 
foram contempladas com as SRMs, e também com a utilização de um questionário junto 
a DIREC e a SME. 

As técnicas que estamos utilizando para a construção das informações, é o 
questionário, o qual está organizado em três momentos: a primeira discute sobre 
informações gerais, como número de escolas contempladas, relação das escolas e 
modelo e ou tipo de SRMs contemplada, a segunda parte refere-se como é feito e o que 
é levado em consideração para que as escolas sejam contempladas com as salas; a 
terceira busca compreender se existe alguma escola com aluno deficiência que ainda 
não foram contempladas com SRMs. Também estamos utilizando o diário de bordo, 
como forma de registrar as informações construídas nas nossas leituras e nas consultas 
ao portal do MEC.  

As informações construídas em consultas ao portal do MEC, identificamos que o 
município de Assú/RN, recebeu no período de 2005 a 2011, um quantitativo de 11 Salas 
de recursos multifuncionais e kits de atualização com implantação iniciada, de 
modelo/tipo I, sendo 3 escolas da rede estadual e 8 da rede municipal de ensino. Após 
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esse período, o município não foi contemplado com nenhuma outra SRMs, mesmo 
existindo outras escolas com alunos com deficiência, conforme apresentados nos dados 
do censo escolar. 

Com essas informações sobre o quantitativo de SRMs existente nas escolas das 
redes estadual e municipal de ensino, buscamos junto aos órgãos DIREC e SME, 
informações sobre as escolas contempladas, com a finalidade de estabelecermos uma 
relação com os dados obtidos na página do MEC. 

Para a primeira parte do questionário, a qual apresenta informações gerais sobre 
as escolas contempladas com as SRMs, identificamos que na Rede estadual de ensino, 
existem 3 escolas com salas de recursos multifuncionais, tipo/modelo I, ofertando o AEE 
aos alunos público-alvo da Educação Especial. Já em relação as escolas da rede pública 
municipal, identificamos junto a equipe técnica da SME, que as informações obtidas 
junto ao MEC não vão ao encontro dos dados obtidos na SME,  pois conforme já 
apresentamos, de acordo com o Portal MEC, 8 escolas da rede municipal foram 
contempladas com SRMs, e segundo as informações da SME apenas 3 escolas 
receberam os equipamentos para a implantação das SRMs, tipo/modelo I. 

Vemos que SME desconhece os dados do MEC em relação a implantação e ou 
entrega de kits para as SRMs das escolas da rede municipal de ensino, o que nos 
possibilita compreendermos que não existe na rede municipal de ensino um 
acompanhamento e ou monitoramento das ações e programas do MEC para o 
atendimento aos alunos público-alvo da Educação Especial. 

Para a segunda parte do questionário, ao questionarmos sobre “o que é feito 
para que as escolas sejam contempladas com as SRMs?”, a equipe técnica da DIREC, nos 
aponta que “através do censo de cada escola, a Secretaria Estadual de Educação informa 
a existência de alunos com deficiências e o MEC valida tais informações”. Já a equipe da 
SME, apresenta “que cada escola, se responsabiliza de inserir no censo escolar a 
existência de aluno com deficiência”.  

Percebemos que não existe uma política de acompanhamento ao atendimento 
aos alunos com deficiências, ficando na maioria das vezes sobre a responsabilidade da 
própria escola, o que muitas vezes a escola fica omissa, e termina não inserindo a 
existência do número de alunos com deficiências na escola, isso devido ao 
desconhecimento e a inexistência de um laudo médico sobre o tipo de deficiência 
existente.   

Outro questionamento proposto, foi sobre “o que é levado em consideração 
para que as escolas possam ser contempladas com as SRMs”?. Segundo a DIREC é 
preciso que “as escolas estejam informadas no censo e tenham espaço e demanda”.  A 
SME nos diz que, “é preciso compor indicadores no âmbito da Educação Especial através 
do censo escolar-MEC/INEP, órgãos responsáveis pela coleta de dados referente ao 
número de alunos matriculados e o tipo de deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, que são informados quando 
comprovadas por laudo médico, informados o escolar anualmente”. Vemos que não 
existe por parte dos órgãos uma política própria que busque identificar os alunos 
público-alvo do atendimento e que possam esta contribuindo para a aquisição de SRMs, 
não só por meio do das ações do MEC, mas também pelo próprio órgão gestor da 
educação municipal e estadual. 

A última parte do questionário questiona se “Existem outras escolas com 
matriculas de alunos público-alvo do AEE que não possui ou não foram contempladas 
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com as SRMs? Quais e por que não foram?. A DIREC nos informa que ainda existem na 
rede estadual de ensino, duas escolas com alunos com deficiências matriculados na rede  
que não foram contempladas com as SRMs, e que as informações foram inseridas no 
censo escolar e não foi validado pelo MEC. Já a SME diz que “ Sim. A rede municipal é 
composta por 34 escolas. E em quase todas elas existem alunos que apresentam algum 
tipo de deficiência, e que apenas 3 escolas foram contempladas com as SRMs, que 
encontram-se desativadas por motivos diversos”.  

Vemos nas informações apresentadas tanto pela DIREC como pela SME, que 
ainda existem muitas escolas com alunos, público da Educação Especial, que ainda não 
foram contempladas pelo MEC com recursos para a implantação das SRMs, mas, 
percebemos também, que não existe por parte do estado e do município uma política 
que possibilite por meio de recursos próprios a aquisição de SRMs para as escolas que 
não possuem SRMs. 

 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SEM CONCLUIR ... 
 

A pesquisa em andamento, nos mostra que muitas são as dificuldades 
encontradas pelos gestores estaduais e municipais para a implantação das salas de 
recursos multifuncionais, em especial, a ausência de uma infraestrutura e de uma 
política própria para o atendimento educacional às pessoas com deficiências 
matriculadas nas escolas regulares, sejam elas da rede estadual ou municipal de ensino. 

Como nossa intenção era identificar ou mapear a existência de escolas 
contempladas com SRMs, vimos que o município não dispõe de um mecanismo de 
acompanhamento da implantação ou do número de escolas contempladas com todos 
os equipamentos das SRMs, ou com parte deles, já que o MEC oferece uma informação 
e o município nos apresenta outra. 

Compreendemos a necessidade de um maior acompanhamento por parte do 
município sobre a existência dos programas do MEC voltado para a Educação Especial, 
de modo que se possa ter com mais clareza as informações sobre os programas 
contemplados. Vemos que as informações apresentadas sobre o número de escolas com 
SRMs apresentadas pelo MEC, não estejam se referindo que aquisição de todo o 
mobiliário e equipamento do tipo/modelo de sala, mas, se faz necessário que o 
município tenha mapeado tais informações.  

Nossa pesquisa, ainda contempla outro momento do estudo, o qual resulta a 
realização de um trabalho dentro das escolas contempladas, conforme as informações 
construídas por meio de consultas no portal do MEC, para que assim, possamos ter 
outras informações sobre a implantação e efetivação das SRMS nas escolas das redes 
estadual e municipal de ensino. 
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CRIATIVIDADE E INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA REGULAR 
 
 

Renata Dorothy Amâncio da Silva Cabral9 
Aldeci Fernandes da Cunha10 

 
 
 
RESUMO: O presente trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento, como parte 
de um projeto de extensão sobre “Práticas Pedagógicas na escola regular: criatividade, 
possibilidade e deficiências”11, com o objetivo investigar de que forma as discussões 
teóricas construídas no processo de formação inicial de professores pode vir a contribuir 
para a realização de uma prática pedagógica criativa, visando à inclusão da pessoa com 
deficiência na escola regular. As atividades de pesquisa e extensão se desenvolvem em 
uma escola pública da rede municipal de ensino da cidade Assú/RN. Para a realização do 
projeto, buscamos uma discussão teórica sobre a Política Nacional da Educação Especial 
na Perspectiva Inclusiva, além de uma discussão epistemológica sobre o conceito de 
criatividade, como também sobre a teoria da subjetividade. O estudo se realiza 
metodologicamente por meio da Epistemologia Qualitativa articulada com a pesquisa-
ação, como abordagem metodológica que possibilitem a compreensão e a reflexão da 
ação criativa desenvolvida pelos professores no processo de inclusão do aluno com 
deficiência na escola regular. A discussão proposta neste estudo, consta de dois 
momentos: a realização de observações na escola e na sala de aula, de modo a 
identificar práticas pedagógicas criativas que favoreçam a inclusão do aluno com 
deficiência na sala de aula, e a realização de encontros sobre a concepção teórica 
adotada no projeto. Nas informações que vem sendo construídas por meio das 
observações na primeira parte do estudo, identificamos que as maiores dificuldades 
existente na escola, não é em incluir legalmente por meio da matricula o aluno no 
contexto da escola e sala de aula, nem tampouco, no que se refere à infraestrutura física 
e de recursos materiais, mas acima de tudo no que se refere à inclusão no pedagógico. 
Com a realização de estudos teóricos, identificamos nas falas dos professores 
envolvidos, a ausência de uma formação teórica mais solida que contribua para a 
compreensão acerca da inclusão do aluno com deficiência na escola regular, pois as 
concepções construídas pelos professores, ainda estão muito atreladas à ideia da 
existência de salas especiais. As informações que vem sendo construídas durante a 
atividade de extensão nos mostram que o contexto histórico-cultural dos professores 
influencia diretamente no trabalho pedagógico para e com os alunos com deficiência na 
escola regular. 
 
Palavras chave: Criatividade. Subjetividade. Inclusão. Prática Pedagógica.  
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PARA INICIO DE CONVERSA... 
 

 Com o intuito de atribuir valoração as práticas cotidianas vividas e 
experienciadas pelo professor no trabalho didático-pedagógico junto ao aluno com 
deficiência dentro da sala de aula de ensino regular, pensamos na realização de um 
estudo sobre Criatividade e inclusão desses sujeitos no espaço escolar. Assim, esta 
pesquisa faz parte de um projeto de extensão intitulado “Práticas Pedagógicas na escola 
regular: criatividade, possibilidade e deficiências” com o objetivo investigar de que 
forma as discussões teóricas construídas no processo de formação inicial de professores 
pode vir a contribuir para a realização de uma prática pedagógica criativa, visando à 
inclusão da pessoa com deficiência na escola regular.  

Assim, com o desenvolvimento das atividades postas pela pesquisa, buscamos 
contribuir com o processo de formação dos professores que atuam na Educação Infantil  
e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de modo que tais ações possibilite uma 
reflexão e um reconhecimento de suas práticas pedagógicas, como também a 
necessidade de refletir sobre a construção de um ser/fazer docente criativo e inclusivo. 

A partir de nosso objetivo de pesquisa, como já apresentado neste, buscamos 
realizar na escola momentos de observação e de formação, que nos possibilite refletir  
sobre as práticas desenvolvidas com professores para o processo de inclusão do aluno 
com deficiência na escola regular. 

Para contribuir com nossa pesquisa, as discussões tecidas trazem 
embasamentos teóricos desenvolvidos nos estudos de Mitjáns Martinez (1997), 
González Rey (1997), Martins (2007), Tacca (2014), Rossato (2014), Virgolim (1990), 
além de outros documentos legais que possibilitam a discussão sobre o processo de 
inclusão da pessoa com deficiência na escola regular de ensino.  

As tessituras teóricas discutidas neste trabalho, nos permite identificarmos que 
a escola inclusiva perpassa a compreensão do modelo de escola que temos, uma escola 
construída e pensada para os ditos normais, pois o pensar inclusivo exige uma quebra e 
um rompimento dos modelos e concepções de escola, possibilitado a escola a se 
reorganizar e tornar-se criadora de seus fazeres e saberes cotidianos. A escola inclusiva 
é aquele que se permite a criar, a construir elementos que provoquem e possibilitem o 
pertencimento do outro no contexto da escola, uma escola Criativa. 

Na perspectiva de Martinez (1997) sobre criatividade é que nossa pesquisa 
procura compreender a prática do professor mediante o ensino-aprendizagem do aluno 
com deficiência. Criatividade essa, no qual, o foco da ação criativa, não está apenas no 
produto, e sim no processo da ação.  

Trabalhar a criatividade na perspectiva inclusiva é olhar para a singularidade do 
outro e compreender a necessidade da busca criativa, de modo que, essa busca 
contribua para o desenvolvimento do aluno, tanto no âmbito escolar, quanto no meio 
onde ele vive. A criatividade se torna importante, quando ela ultrapassa e possibilita a 
construção das relações entre os sujeitos em sua subjetividade social e individual.  

De acordo com Martinez (2011, p. 122) trabalhar com criatividade refere-se “as 
formas de realização deste que representa algum tipo de novidade e que resultam 
valiosas de alguma forma para a aprendizagem e desenvolvimento do aluno”. Ou seja, 
segundo Martinez (2011) uma ação para ser criativa não precisa ter o real sentido de 
novo, mas sim, uma novidade valiosa que venha resultar e trazer significado para um 
determinado contexto.  
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É a partir desse contexto, que nossa pesquisa sobre criatividade e inclusão da 
pessoa com deficiência na escola regular, enfatiza que a inclusão do aluno se dar através 
de uma pratica criativa, proposta pelo professor pesquisador que busca reconstruções 
diárias para seu fazer docente através de um trabalho pedagógico capaz de exercer um 
valor significativo ao ensino-aprendizagem e ao desenvolvimento social e individual do 
aluno com deficiência.  

    
A CRIATIVDADE COMO ELEMENTO DA ESCOLA INCLUSIVA 

 
 Pensar em inclusão requer um olhar mais profundo. Incluir não é apenas estar 
presente, mas se fazer presente. O maior desafio da escola regular inclusiva hoje, não é 
apenas incluir o aluno com deficiência na sala de aula, mas principalmente no 
atendimento pedagógico. A necessidade da ressignificação de saberes é fundamental 
para alcançarmos e/ou construirmos uma prática pedagógica capaz de atender as 
especificidades e particularidades do aluno, como também, do professor, de modo que, 
esta prática não exclua o aluno, mas possibilite o ensino-aprendizado.  

 O processo de inclusão escolar, como política pública, precisa concretizar-se 
nas práticas escolares não apenas por meio das matriculas ofertadas ou na 
infraestrutura física da escola, mas, sobretudo, no direito ao ensino aprendizagem, em 
um ensino que possibilite a construção e formação de um sujeito ativo, com autonomia, 
que se sinta completo e altamente pertencente ao âmbito escolar.  

De acordo com o a Política Nacional da Educação Especial (PNEE), a educação 
inclusiva constitui em: 

 
[...] 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 circunstâncias históricas da produção da exclusão 
dentro e fora da escola (2008, p. 5) 
 

Ou seja, o plano elaborado pelo governo tem suas concepções fundamentadas 
nos direitos humanos, trazem consigo conceitos de igualdade e diferença, na qual 
associa ambas na relação social e individual de uma criança com deficiência de outra 
dita normal, fazendo desses conceitos valores importante para o desenvolvimento do 
aluno. 

É notório que não podemos enfatizar a importância das políticas públicas para 
a construção de um novo sistema educativo e pedagógico para a escolar regular 
inclusiva, pois o mesmo trás consigo um estigma de exclusão, separando os que sabem 
dos que não sabem, os que apresentam alguma deficiência dos ditos alunos normais. Ao 
apresentar uma discussão sobre Inclusão, Martins (2007, p. 1), conceitua Educação 
inclusiva ao registrar que a mesma: 

 
[...] implica na aceitação das diferenças, na compreensão da 
diversidade humana com algo normal e positivo. Assim, educar alguém 
num ambiente segregado significa impedir que tenha acesso a formas 
ricas e estimulantes de socialização e aprendizagem, que acontecem 
na sala regular devido a diversos fatores, entre os quais destacamos: a 
diversidade que existe no ambiente de ensino regular; a possibilidade 
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de construir ativamente conhecimentos e, também a aceitação social; 
o consequente aumento da autoestima das crianças identificadas com 

necessidades especiais.  
 
 

Tal afirmação, nos apresenta que a inclusão do aluno com deficiência no ensino 
regular significa dar a esse aluno o direito de aprender segundo sua relação com o outro 
e com ele mesmo, num ambiente de diversidade de saberes, sonhos, desejos, 
contribuindo assim para que o aluno com deficiência tenha um desenvolvimento não só 
intelectual, mas também social, afetivo, entre outros. Com isso, podemos constatar que 
a inclusão do aluno com deficiência não é apenas sua inserção na sala de aula regular, 
mas uma adaptação no sistema educacional e no pedagógico escolar.  

Assim, o aspecto pedagógico se consiste no maior desafio da escola inclusiva 
na atualidade. Nesse sentido, compreendemos a necessidade de uma ressignificação da 
prática pedagógica da escola inclusiva, pois necessita ser uma escola que possibilite o 
desenvolvimento do outro, o que na nossa compreensão urge a necessidade da 
existência de uma escola capaz de criar constantemente práticas que se preocupem em 
criar alternativas que contribuam para a aprendizagem do aluno com deficiência, 
favorecendo assim a sua inclusão no meio social.  

Compreendemos a criatividade como elemento fundante para a construção de 
uma escola inclusiva e para o desenvolvimento do aluno com deficiência. Criatividade 
essa, não compreendida como a existência de recursos inovadores, mas como 
elementos de possibilite a aprendizagem do sujeito com deficiência. Assim, o conceito 
de criatividade, que discutimos em nosso projeto de extensão, não se refere a atividades 
inovadoras, mas ao que se refere a uma ação docente que produz algo novo e valioso 
dentro de um determinado contexto sócio cultural e histórico. Daí compreendermos 
que a ação desenvolvida pelos professores, nasce ou se produz a partir da construção 
subjetiva do professor, como ele ver o processo de ensino e aprendizagem da pessoa 
com deficiência na escola regular.  

Mitáns Martínez (2014, p. 92) destaca que a criatividade no trabalho 
pedagógico: 

 
[...] radica na mudança de representação do que é uma sala de aula: a 
capacidade de enxergá-la como integrada por sujeitos diferentes com 
configurações subjetivas diferentes que exercem o processo e 
aprender de forma também diferente. O conceito de “turma”, sem 
pretender subtrair a importância dos processos grupais que podem 
favorecer significativamente os processos de aprendizagens e 
desenvolvimento, que coexistir com a visão da diversidade, das 
individualidades, passo inicial para procurar estratégias de 
aprendizagem e desenvolvimentos efetivos.  
 
 

Para Martínez, a criatividade precisa ultrapassar os conceitos casuais e normais 
do que seria uma sala de aula, a necessidade de compreender que numa sala de aula 
existem sujeitos singulares, que são diferentes e aprendem de forma diferente, é 
fundamental para torna-se um professor criativo. Como também, a necessidade de 
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trabalhar e instigar individualmente cada aluno, sobre a perspectiva singular do sujeito, 
reflexão possível através de sua práxis educativa.  

A ação criativa depende da subjetividade do aluno e professor, dessa forma a 
mesma precisa satisfazer as exigências de uma determinada situação social. É necessário 
observar que para Martinez (2010), criatividade é “a produção de algo novo e de valor, 
resultante da subjetividade individual e social do sujeito, em determinado contexto 
social”, ou seja, é de suma importância que essa criatividade gere uma mudança 
significativa no aluno e em seu meio. Dessa forma, é necessário o estabelecimento de 
uma prática criativa que contribua acima de tudo para o desenvolvimento do aluno, 
possibilitando assim, uma ação criativa tanto nos professores, como nos próprios 
alunos.  

Consideramos importante a criatividade que ultrapassa a simples compreensão 
de algo inovador que realizamos no nosso fazer docente, mas aquela que possibilite os 
professores a assumirem a compreensão de que tudo que se é realizado na sala de aula 
tem importância no processo de formação desses alunos e do próprio professor 
mediante suas subjetividades, ou seja, criatividade é aquilo que somos capazes de criar 
e que venha a contribuir significativamente para o aprendizado e desenvolvimento do 
aluno como sujeito individual e social.  

Um professor que atua numa escola inclusiva necessita de está diariamente se 
formando e (re)formando, levando em consideração que somos seres inacabados e que 
incluir é pensar no outro. Um dos elementos principais para uma prática inclusiva é a 
formação do professor, é necessário pensar na formação como cotidiano escolar, aquela 
vivenciada diariamente mediante as práticas e experiências vividas. Para Freire (1996), 
“na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 
crítica sobre a prática.”, ou seja, é necessário o uso da reflexão sobre a sua prática 
pedagógica para desenvolver a criatividade e gerar mudanças significativas.  

Sendo assim, é nesse contexto que trabalhamos criatividade como passaporte 
de desenvolvimento e aprendizado da pessoa com deficiência na escola regular, na 
busca insaciável pela inclusão da mesma de modo que, suas subjetividades, diferenças 
e singularidades sejam dignamente respeitadas.  

 
ENFOQUE METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 
A pesquisa vem sendo realizada em uma escola da rede municipal de ensino do 

município de Assú/RN, com professores da Educação Infantil e anos iniciais Ensino 
Fundamental, de modo a contribuir para com a realização de momentos de formação 
teórica que vise contribuir para com o processo de formação continuada dos professores 
que atuam no trabalho docente para com alunos com deficiência. 

A escolha por esse espaço para a realização desta pesquisa, se dar por ser o 
lócus de nosso Projeto de Extensão em andamento, o qual acontece nesta escola por 
ser uma instituição municipal de ensino do município, onde identificamos o maior 
numero de crianças com deficiências atendidas na sala regular, onde por meio de nossas 
observações informais percebemos a existência de diversas dificuldades apresentadas 
pelos profissionais mediante ao ensino-aprendizagem do aluno com deficiência,  

Para a realização desse estudo, metodologicamente recorremos a 
Epistemológica Qualitativa desenvolvida por González Rey (1997), modelo de pesquisa 
que rompe com alguns modelos tradicionais de pesquisa, permitindo-nos identificar 
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outras questões presentes na dimensão subjetiva dos professores que contribuem e ou 
interferem no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas. 

Nessa perspectiva epistemológica, o pesquisador está diretamente envolvido 
na pesquisa, se torna um ser completamente ativo, capaz de fazer aproximações e 
distanciamentos a partir da verbalização dos professores. Na epistemologia qualitativa 
o pesquisador também é criativo, pois a mesma possibilita uma melhor aproximação ao 
nosso objeto de estudo, de modo que, essa proximidade venha a resultar valores 
significativos a formação docente dos profissionais envolvidos na oferta da Educação 
Especial Inclusiva. ] 

Para González Rey (1997), a Epistemologia qualitativa se sustenta em três 
princípios fundamentais para a produção do conhecimento, no qual estão 
intrinsicamente relacionados. O primeiro princípio refere-se ao caráter construtivo 
interpretativo do conhecimento, onde o conhecimento é construído de acordo com as 
interpretações do pesquisador perante as informações obtidas no decorrer da pesquisa, 
a partir de suas concepções teóricas. O segundo princípio refere-se ao caráter interativo 
do processo de produção de conhecimento, no qual diz respeito ao processo dialógico 
entre o pesquisador e o pesquisado, tornando os participantes sujeitos ativos da 
pesquisa. No terceiro princípio, é destacada a singularidade como o espaço legitimo para 
a formação de conhecimento, onde acreditamos que aceitar o sujeito como singular é o 
elemento básico para a construção de conhecimento, compreendo-o assim, como um 
ser único e diferenciado.  

Considerando a singularidade do sujeito como elemento básico para a 
construção de conhecimento, onde se caracteriza a Epistemologia qualitativa, 
adotaremos uma metodologia capaz de articular a construção de uma prática teórica 
sobre a prática pedagógica criativa e inclusiva do professor e sua relação entre o teórico-
prático vivido no espaço de formação e com sua sala de aula de ensino regular, temos, 
portanto, como metodologia base de nossa pesquisa a Pesquisa-ação.  

De acordo com Thiollent (2011, p. 20), 
 

[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 
com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores 
e os participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo e participativo.  
 

Ou seja, para Thiollent a pesquisa-ação é capaz de unir o pesquisador e o 
pesquisado de forma subjetiva, de modo que, essa união venha a atingir um real 
sentimento de cooperação, colaborando assim, grandemente para a finalidade da 
pesquisa.  

Possibilitando um olhar mais subjetivo da prática docente dos professores 
mediante ao ensino-aprendizagem do aluno com deficiência e embasados no projeto 
base dessa pesquisa, nossa metodologia que vem sendo realizada em todo o nosso 
Projeto de Extensão se sustenta em 5 instrumentos de pesquisa (a observação em sala 
de aula, a análise de documentos, o complemento de frases, a redação e a entrevista), 
que possibilitarão a produção das informações  vividas durante a realização do projeto. 
Para este trabalho, trazemos informações construídas apenas de algumas de nossas 
observações, como também de alguns momentos vividos em com os professores, como 
encontro de discussão teórica e outros.   
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As informações que vem sendo construídas em nosso Projeto de Extensão, nos 
permitem pensar no contexto da sala regular, de modo a percebermos as ausências do 
pedagógico no processo de inclusão do aluno com deficiência na escola considerada 
regular. 

 
ALGUNS RESULTADOS DA PESQUISA 
 

Nas informações que vem sendo construídas por meio das observações na 
primeira parte do estudo, identificamos que as maiores dificuldades existente na escola, 
não é em incluir legalmente por meio da matricula o aluno no contexto da escola e sala 
de aula, nem tampouco, no que se refere à infraestrutura física e de recursos materiais, 
mas acima de tudo no que se refere à inclusão no pedagógico.  

A partir dos estudos teóricos que vem sendo realizado, percebemos nas falas dos 
professores envolvidos em nossa pesquisa, a ausência de uma formação teórica mais 
solida que contribua para uma reconstrução sobre a compreensão da inclusão do aluno 
com deficiência na sala regular de ensino, sendo que, suas concepções construídas em 
sua formação inicial, ainda estão muito atreladas à ideia de salas especiais para esses 
alunos. 

   Em nossa primeira reunião, percebemos nos professores a dificuldade que os 
mesmos encontravam em lidar com esses alunos, relatavam que a teoria era totalmente 
diferente da pratica, e que a vivência de cada dia fazia com que eles – os professores – 
fossem flexibilizando suas aulas para garantir um ensino-aprendizagem de qualidade 
para esses alunos. 

É necessário compreender o desenvolvimento profissional do professor como 
um processo amplo, dinâmico, flexível, completo, e que se caracteriza por diferentes 
etapas pessoas e coletivas de construção profissional. Com isso, reconhecer a 
subjetividade do professor e sua construção diária e inacabada, é de certa forma, 
contribuir para seu crescimento profissional e pessoal. 

Nas discussões, os professores apontaram a necessidade de uma sala especial, 
pois, com elas, a aprendizagem do aluno com deficiência seria mais direta, como 
também contribuiria para a qualidade de ensino dos alunos ditos “normais”. Se 
pensássemos nessa perspectiva de ensino, o aluno com deficiência se distanciaria da 
sala de aula regular, faria atividades ditas apropriadas e teria um ensino dito 
diferenciado, de contrapartida, o mesmo ao atuar dessa forma na escola, não iria 
desenvolver socialmente, quanto individualmente, tonando-se assim um sujeito a 
margem da sociedade. 

Ao observar as falas dos professores acerca dos alunos com deficiências, 
percebemos a dificuldade de inclui-los na sala de aula regular, pois em suas falas 
identificamos que existe uma ausência de práticas que possibilitem a inclusão desse 
aluno no fazer pedagógico, o que na nossa compreensão, vemos a ausência de uma 
prática criativa que construa alternativas que promova não só o acesso do aluno com 
deficiência a escola, mas também a sua permanência. .  

É necessária uma ação criativa na prática pedagógica do professor, um 
reconhecimento de que aprender é uma responsabilidade para toda a vida, e que o 
professor é o principal agente estimulador de mudanças dentro de uma sala de aula, 
sendo assim, um professor criativo estimula diariamente o desenvolvimento social e 
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individual do aluno com deficiência, de modo que, o mesmo venha a atuar de forma 
ativa na sociedade. 

Em outro momento com os professores, foi realizada uma palestra, na qual, seu 
principal objetivo era fazer com que os professores envolvidos em nossa pesquisa 
compreendessem que sua formação é subjetiva e diária, como também de fundamental 
importância para uma prática inclusiva e criativa. 

Alguns dos envolvidos da pesquisa relataram seu fazer docente, e nesse relato 
foi possível observar uma ação criativa, pois, o valor significativo de sua prática foi de 
modo fundamental e especial para a vida social e individual de um determinado aluno 
com deficiência. Nesse sentido, nos remetemos aos estudos desenvolvidos por González 
Rey (1997), ao apontar as questões subjetivas presentes no processo de formação do 
sujeito. 

Com nossas observações, percebemos professores com interesse de mudanças 
e reconstruções em sua prática, mas por outro lado incluir esses alunos no pedagógico 
continua sendo a principal barreira que os mesmos encontram em sala de aula. O medo 
de não contribuir para a formação do outro é perceptível naqueles professores, por 
outro lado, existem alguns professores que continuam a prática tradicional quando se 
trata do ensino-aprendizagem do aluno com deficiência.  

É necessário trabalhar a flexibilização do planejamento, de modo que, a 
atividade atribuída para aquele contexto contemple o aluno com deficiência sem exclui-
lo, e para que isso venha a acontecer, é preciso que o professor reflita sobre sua prática 
pedagógica.  

Sendo assim, as informações construídas e em andamento de nosso Projeto de 
Extensão, nos possibilita compreender a necessidade de uma ação criativa na prática 
pedagógica desenvolvida pelos professores, sendo essa uma das maiores dificuldades 
apontada pelos pesquisados, além da ausência de um processo formativo, pois os 
saberes teóricos advindos da formação, pouco contribuíram para com o trabalho 
docente com alunos com deficiências.  

 
(IN)CONCLUSÕES 
 

Compreendemos até então em nossa pesquisa, a necessidade de uma formação 
teórica e prática sobre o trabalho pedagógico com alunos com deficiência, de forma que, 
as mesmas desenvolvam capacidades e habilidades capazes de contribuir para seu 
desenvolvimento. Os professores envolvidos apontam distanciamentos do que seria em 
seu real significado, o conceito de inclusão desses alunos.  

Trabalhar na perspectiva inclusiva é observar a subjetividade de cada aluno, é 
perceber suas limitações e criar possibilidades para sua aprendizagem. É Compreender 
a necessidade  de processo de formação continuada e permanente que articule o 
cotidiano da sala de aula, refletindo e construindo caminhos que possibilite a ação 
docente com os sujeitos que possuem algum tipo de deficiência.   

Com as discussões e palestras realizadas nesta primeira parte do nosso trabalho, 
como também a partir das nossas observações, percebemos nos professores um desejo 
de desenvolver uma prática criativa, que seja capaz de incluir seu aluno com deficiência 
no espaço escolar. Mas, ao mesmo tempo, identificamos algumas práticas 
tradicionalistas, com ações excludentes, ação essa construída subjetivamente por meio 
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de sua trajetória de formação, advindos de seus diversos espaços subjetivos, nas 
dimensões cultural, social e outros.  

Consideramos a partir deste estudo, que a criatividade é a peça-encaixe 
fundamental que falta no quebra-cabeça do atendimento pedagógico para os alunos 
com deficiência, é nela e por meio dela que a dificuldade de inclusão do aluno com 
deficiência no pedagógico da escola. É preciso, acreditar na capacidade de 
aprendizagem do aluno com deficiência, e vê-lo como um sujeito subjetivo, com 
capacidades e potencialidades que precisam ser estimuladas por meio de uma ação 
pedagógica que contribua para o desenvolvimento de sua autonomia e aprendizagem. 

 (In)concluímos portanto, que os professores da nossa pesquisa, não tem 
despertado para a construção de uma pratica criativa. Apresentam como barreira a 
dificuldade que o aluno com deficiência apresenta em sala de aula, a falta de material 
didático, a falta de espaço físico para recebê-lo, a falta de professores auxiliares, e até 
mesmo a dificuldade de unir a teoria aprendida em sua formação inicial com a prática 
cotidiana. O que nos leva perceber que a existência de fatores externos no processo de 
construção da ação criativa no espaço da sala de aula. 

Esperamos, portanto, ao final dessa pesquisa ainda inconclusa, possibilitar aos 
professores envolvidos um reconhecimento de sua prática pedagógica, onde cada 
envolvido no processo reconheçam e valorizem a sua prática docente, e a torne cada 
vez mais inclusiva e reflexiva. 
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RESUMO: O trabalho aborda o contexto dos desafios escolares enfrentados por jovens 
negras nas escolas públicas das comunidades quilombolas do município de 
Portalegre/RN. O texto desenvolvido é resultado de pesquisas e entrevistas realizadas 
com as jovens das comunidades Sobrado, Lajes e Arrojado, as quais tiveram como 
perspectivas norteadoras as adversidades vivenciadas na trajetória destas jovens 
durante sua vida escolar no ensino Fundamental. Abordamos neste processo de 
investigação como o racismo e as distintas formas de discriminação interferem no 
desenvolvimento escolar. O trabalho também abrange a vivência das autoras como 
mulheres negras, uma das quais descendente de quilombola, que faz parte da 
comunidade, e vivenciou os distintos processos abordados no artigo, em sua trajetória 
escolar. Desse modo, o trabalho apresentou como objetivo identificar de que modo o 
espaço educacional torna-se um cenário desafiador para o desenvolvimento do 
processo educacional de jovens negras, quando este é permeado por relações de 
desigualdade e discriminação. Fundamentando-se na revisão bibliográfica podemos 
observar que, o acesso à educação e políticas públicas para a população negra, foi 
negado durante anos, sendo as mulheres as que vivenciaram as maiores restrições a 
este espaço educacional, pela forma de sociabilidade das mulheres na sociedade e pela 
divisão sexual do trabalho que acarreta maior sobrecarga de trabalho doméstico para 
as mulheres e maior ausência de tempo livre para as mesmas. Percebe-se que o 
preconceito e a discriminação ainda são elementos explícitos em uma sociedade racista, 
onde há uma resistência principalmente nas comunidades pequenas, predominando 
esses aspectos negativos para educação e consequentemente para a vida. Verifica-se da 
mesma forma a reprodução dessas ocorrências, no âmbito educacional e 
posteriormente na vida profissional. De modo, que é evidente a necessidade de quebrar 
esses estigmas, e barreiras ainda existentes. 
 
Palavras-chave: Racismo; Vivência escolar; Mulheres negras.  
  

 
INTRODUÇÃO  
 

A educação formal no Brasil historicamente carrega em sua constituição 
elementos que coadunam com as dimensões de exploração e discriminação da 
formação sócio histórica da realidade brasileira. Nos remetemos aqui ao debate 
apresentado por Manacorda (1981) de como as primeiras escolas básicas tinham como 
objetivo apenas promover uma alfabetização necessária para a execução de atividades 
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de trabalho que não necessitassem do conhecimento do processo de produção e das 
relações sociais, políticas e econômicas. Temos desta forma, articulado a dimensão de 
classe capitalista a formação para a execução e a formação escolar destinada à elite 
brasileira considerada como classe intelectual. 

Para as mulheres negras o acesso à educação deu-se tardiamente. No Brasil, 
somente em 1827 surge a primeira lei que estabelece o acesso à educação para as 
mulheres permitindo que frequentassem as escolas básicas. No entanto, neste período 
as mulheres que tiveram acesso a este direito foram às mulheres brancas, 
majoritariamente das classes consideradas “abastardas” a exemplo dos grandes 
proprietários de terra. 

As desigualdades no acesso das mulheres a educação articuladas ao racismo faz 
com que até a atualidade ainda perdurem desafios para permanência das mulheres 
negras em espaços educacionais. Soma-se a estas discriminações as condições 
socioeconômicas da vida das mulheres negras que faz com que muitas delas abandonem 
o estudo para ingressarem no mercado de trabalho. 

Neste artigo, fruto de pesquisa de orientação e acompanhamento de bolsista 
permanência na UFERSA, buscamos evidenciar os principais desafios enfrentados por 
jovens negras de comunidades quilombolas de Portalegre/RN em um cotidiano 
permeado por relações de desigualdade e discriminação racial. 

Os estudos bibliográficos sobre a temática estão sendo desenvolvidos desde abril 
de 2017 e a pesquisa de campo foi realizada em janeiro de 2018. Foram entrevistadas 
08 (oito) jovens de 14 a 23 anos das comunidades quilombolas de Sobrado, Lajes e 
Arrojado que estudam e/ou já estudaram em escolas públicas no município. Todas as 
entrevistadas são solteiras e possuem renda familiar de até um salário mínimo. Abaixo 
apresentamos os principais resultados da pesquisa. 
 
RACISMO E DISCRIMINAÇÃO SOCIAL NO COTIDIANO ESCOLAR DE JOVENS NEGRAS DE 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE 

 
Durante o percurso histórico de formação social brasileiro, a população negra 

sempre esteve em situações de desigualdade e exploração. No âmbito educacional, foco 
deste trabalho, observasse que o índice de analfabetismo de pessoas negras é enorme.  
Segundo dados do IBGE de 2014, A taxa de analfabetismo é 11,2% entre os pretos; 11,1% 
entre os pardos; e, 5% entre os brancos. Entre outros fatores estão à ausência de 
oportunidade e oferta de uma educação de qualidade, que afetam a vida da população 
negra e amplia a desigualdade existente, contribuindo para desistência escolar de 
muitos negros/as. Sobre essa afirmação SILVEIRA, Et al. (s/a)  Ressalta que: 

 
Além das desvantagens dos negros em relação aos brancos no que 
concerne às taxas de analfabetismo, estes ainda possuem 
desempenho escolar inferior aos brancos, até mesmo, quando 
possuem o mesmo nível socioeconômico, conforme mostram estudos 
como os realizados por Castro e Abramovay (2006), a partir de dados 
do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). (SILVEIRA, s/a, 
p.1).  
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 Mesmo quando iniciou-se o processo de alfabetização para a população negra 
foi com uma perspectiva onde buscava-se uma forma de moldar mais uma vez a 
população negra, nascendo então uma ideia de alfabetizá-los, por serem considerados 
inferiores, acreditava-se que os negros não conheciam valores morais, seriam 
ignorantes, necessitando assim de discipliná-los. No entanto, além de ser uma forma de 
alfabetização com uma visão errônea e discriminatória, acontece de forma retrógada.  

Em relação a essa afirmação Carneiro (2016) menciona que essa escolarização, 
“entre os homens negros nascidos no início do século XX, quando ocorreu, foi, em sua 
maioria, na idade adulta. Já as mulheres eram encaminhadas a orfanatos, onde 
recebiam preparo para trabalhar como empregada doméstica ou como costureira” (p. 
129). 

Dessa forma percebe-se que desde seu surgimento a escola de forma subliminar, 
vem fomentando distinção entre as pessoas, diferenciando e tratando de forma desigual 
os seres humanos, de maneira a separar os indivíduos que faziam parte dessa entidade, 
dos que não possuem acesso a ela, utilizando diversas ferramentas como apoio para 
realizar essa hierarquização. Sobre esse contexto Louro (1997) ressalta: 

 
A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna 
começou por separar adultos de crianças, católicos de protestantes. 
Ela também se fez diferente para os ricos e para os pobres e ela 
imediatamente separou os meninos das meninas.  (LOURO, 1997. 
P.61) 

 
A escola está diretamente entrelaçada ao meio social sob a qual se ergue como 

instituição. Dessa forma, os valores, ensino e padrões reproduzidos neste espaço 
refletem o estabelecimento de normas e ações pautadas no modus operandi das 
relações sociais perpassadas pelas determinações do capitalismo, o patriarcado e o 
racismo. Assim, estabelecem-se padrões de desenvolvimento educacional que muitas 
vezes não levam em conta como as condições sociais e econômicas interferem no 
processo de aprendizado. No caso da particularidade da população negra, muitos 
sentem-se incapazes de almejar a inserção em determinados espaços educacionais, a 
exemplo da Universidade, por sentimento de inferioridade que se pauta na vivência do 
racismo na sociedade e também institucional. 

Com isso percebe-se que entre a população negra as mais afetadas com esse 
processo durante toda a vida são as mulheres negras, onde é imposto de forma 
decisórias as profissões que as mesmas vão exercer, quando ocorre, pois, até então as 
mulheres negras ainda estão em busca de conquistar espaço no âmbito profissional e 
educacional. 

Vivenciando uma realidade cruel muitas mulheres não conseguem ao menos 
concluir a educação básica, e das que obtêm esse grau, poucas conseguem ingressar no 
ensino superior, desse modo, a consequência de uma má educação repercute na vida 
profissional e social. Estudos indicam que a maioria da população negra está ocupando 
as periferias, geralmente os bairros pobres, zona rural, espaços que até então são 
excluídos da sociedade, onde não se possui uma educação de qualidade. Sobre essa 
afirmação Brito (2013) ressalta que: 

 
Com o desenvolvimento industrial e a urbanização avançando na 
mesma proporção, a população negra cada vez mais excluída e 
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inferiorizada, foi se aglomerando em periferias e lugares de difícil 
acesso ficando à mercê do “esquecimento” da sociedade e do Estado. 
(BRITO, 2013 p.5) 

 
Durante a pesquisa nas comunidades quilombolas da cidade de Portalegre/RN, 

ao realizarmos um questionário com algumas perguntas referente à vida escolar e o 
preconceito, das oito jovens entrevistas, cinco afirmam já terem sofrido algum tipo de 
discriminação, onde a maioria foram causadas por colegas de classe, com apelidos 
preconceituosos. 

A escola, de maneira geral, reproduz padrões educacionais e culturais que 
expressam a colonização europeia no Brasil e não abordam as dimensões culturais das 
origens africanas da população negra. Percebe-se esse fenômeno nos livros didáticos 
utilizados, nos contos, onde os heróis são homens brancos, no padrão de beleza que 
exalta a mulher branca. 

 Tais práticas são visíveis nos eventos escolares, onde as meninas escolhidas para 
representarem a sala de aula ou a escola são na maioria das vezes brancas. Pode-se 
arriscar a dizer praticamente sempre ocorre esses atos, nas quadrilhas juninas a rainha 
do milho é representada pela menina branca. Esse e vários outros acontecimentos 
enfatizam a reprodução do preconceito dentro da escola. Mesmo com a 
obrigatoriedade da discussão da cultura afro-brasileira nas escolas, no ano de 2003 com 
a Lei 10.639/03, ainda existe resistência de sua aplicação. 

Essas atitudes vão gerando estigmas sociais que se incorporam na sociedade e é 
reproduzido diariamente, desde o âmbito escolar até o social. Os exemplos citados 
anteriormente é algo presente no cotidiano das jovens negras da comunidade 
quilombola do Município de Portalegre. Uma das adolescentes entrevistadas, afirma 
que já se sentiu excluída das atividades escolares por ser Negra, quilombola, um fato 
revoltante e lastimável. A escola é um lugar onde deveria ser afirmado os valores, as 
culturas e trabalhar a diversidade e igualdade. SILVEIRA, Et al (s/a). Afirma que: 

 
Contudo, percebe-se no momento atual uma grande discussão sobre 
as desigualdades raciais, principalmente nos espaços escolares. Nesse 
debate, destaca-se a necessidade de edificação de uma escola justa 
que reconheça a diversidade cultural e que insira em sua prática 
pedagógica os conhecimentos daqueles grupos ou culturas excluídas. 
Todavia, mesmo diante de um possível reconhecimento da 
necessidade de transformar a escola em ambiente que contemple 
todas as culturas, observa-se a dificuldade dos profissionais em 

executar essa proposta. (SILVEIRA, s/a, p.5). 

 
Há uma contradição entre esses avanços e como ele se expressa, principalmente 

no cotidiano de muitas escolas. A maioria das jovens entrevistadas afirmaram que a 
escola não realizava nenhuma atividade de valorização da cultura afro-brasileira. Uma 
instituição localizada no mesmo território onde existe quatro comunidades quilombolas 
e não abordar as temáticas relacionadas a cultura desses povos é expressão concreta 
das desigualdades sociais e raciais que perpassam o ambiente escolar. 

Com isso é notório que as escolas não inserem os sujeitos negros no seu próprio 
processo, onde sua cultura não é trabalhada e sua identidade não é afirmada. Ao 
contrário, verifica-se a cultura do branco sendo trabalhada e com isso os privilégios 
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sendo executados, de forma que a população negra continua sendo excluída.  Esse fator 
repercute na vida dos mesmos, e geram preconceitos que são reforçados por meio de 
piadas racistas no enaltecimento da figura de homens e mulheres da raça branca. Esses 
episódios afetam diretamente a vida da população negra, em especial as mulheres 
negras sobre esses acontecimentos e relatos Rocha e Braga (2016) afirmar que 

 
A Lei 10.639/2003, que obriga o ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana na educação básica, ressalta a importância da 
cultura negra na formação da sociedade brasileira, propõe novas 
diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-
brasileira e africana.  Bem como objetiva promover uma educação que 
reconheça e valorize a diversidade com as origens do povo brasileiro, 
por exemplo, os professores devem ressaltar em sala de aula a cultura 
afro-brasileira como constituinte e formadora da sociedade brasileira, 
na qual os negros são considerados como sujeitos históricos, 
valorizando-se, portanto, o pensamento e as ideias de importantes 
intelectuais negros brasileiros, a cultura (música, culinária, dança) e as 
religiões de matrizes africanas. (ROCHA; BRAGA, 2016, P.5). 
 

 

No entanto, a Lei 10.639/2003 não é exercida nas escolas, o que se observa na 
realidade é ausência da mesma, onde a cultura Afro-Brasileira não é trabalhada, os livros 
didáticos não abordam. No histórico brasileiro trabalhado na sala de aula, a história e 
cultura afro-brasileira encontra-se ausente. Os alunos Negros não se identificam nas 
aulas, não há pertencimento com a sua realidade. 

Esse cenário de discriminação abala a população desde o âmbito educacional até 
o pessoal. Durante a realização do questionário as jovens negras que relataram ter 
sofrido discriminação com apelidos preconceituosos, afirmam que esses atos 
discriminatórios afetavam a vida das mesmas de forma pessoal, sentiam-se com a auto 
estima baixa, e triste com aquela situação. Outras relataram que muitas vezes não 
tinham o conhecimento do que era preconceito. Eram vítimas de discriminação e não 
sabiam.  

Outro elemento citado pelas jovens é o modo de tratamento que as professoras 
abordavam, onde as meninas brancas tinham formas distintas de tratamento, onde as 
professoras destinavam uma atenção melhor para alunas brancas, explicando melhor os 
conteúdos, indo solucionar dúvidas na carteira das alunas, enquanto as alunas negras 
pediam explicações, chamavam a docente e a mesma recusava-se a atendê-las, não 
atribuindo importância, aparentando não ouvir, ou ainda por achar que as alunas 
brancas tinha capacidade intelectual maior, que as alunas negras não possuiam.  

 São esses acontecimentos que permeiam a nossas vidas diariamente enquanto 
mulheres negras. Outra observação que é valido ressaltar é o desempenho na vida 
escolar da população negra. As jovens afirmaram que esses atos preconceituosos não 
interferiram na sua permanência na escola o que leva ao encontro de duas observações: 
1 – A naturalização da vivência do preconceito faz com que a população negra conviva 
com o racismo sem conflitos diretos; 2 – Há um esforço maior da população negra para 
o exito escolar mesmo em um ambiente muitas vezes racista. As entrevistadas 
apontaram que mesmo triste e com a autoestima baixa, tem que continuar e utilizar 
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esses atos como motivação para vencer, outras relataram que não pode deixar-se abater 
com esses tipos de acontecimentos.   

No entanto sabe-se que tratar o racismo como um incentivo para buscar alcançar 
os objetivos, não é uma atitude de toda a população negra, pois muitas pessoas ficam 
com sequelas do preconceito sofrido em sala de aula. Não é a população negra que 
necessita maquiar os sentimentos, e tentar utilizar as discriminações como incentivo, 
mas sim o preconceito tem que ser erradicado. Sobre essas afirmações Rocha e Braga 
(2016) relatam que 

 
É preciso compreender e discutir até que ponto o racismo influencia o 
desempenho escolar no ensino brasileiro. Na infância, as práticas 
racistas podem deixar sequelas muitas vezes difíceis de serem 
tratadas. A delicadeza da temática e sua gravidade tornam a discussão 
a respeito do assunto tensa. As relações estabelecidas no âmbito 
escolar, no que se refere ao ensino aprendizagem, não deixam dúvidas 
de sua complexidade, em se tratando da temática racial. As relações 
étnico-raciais na escola são, via de regra, movidas por uma 
invisibilidade, por parte da maioria dos professores e da comunidade 
escolar. (ROCHA; BRAGA, 2016, p.6). 
 

 
Através dos depoimentos constatamos o elevado grau de discriminação no 

âmbito escolar que é expresso na atitude de toda a comunidade da escola. 
Professores/as não realizam práticas que busquem valorizar a identidade racial/cultural 
dos/as alunos/as; o currículo não contempla a diversidade existente; os eventos 
escolares exaltam sempre a cultura europeia, e escolhem sempre meninas brancas para 
desempenharem papeis artísticos ou representarem a instituição. Com isso o 
preconceito e a discriminação são reforçados sob dois vieses: tanto na própria ação 
discriminatória e racista, quanto na ausência de atividades que dialoguem sobre esta 
questão.  

Assim o racismo não se limita a um único espaço físico. Está presente desde a 
sala de aula aos corredores, até ultrapassar os muros da escola em uma relação de 
retroalimentação da sociedade com o ambiente escolar. 
 
PEQUENAS NOTAS CONCLUSIVAS 
 

O racismo e a discriminação presentes na sociedade faz parte do contexto 
histórico da formação social brasileira perpassando até os dias atuais os diversos 
âmbitos institucionais e não formais. Tais situações de discriminação pela dimensão 
racial ainda são vigentes no cotidiano da população negra em especial na vida das 
mulheres negras.  

São relações de dominação e discriminação tão marcantes no cotidiano social 
que mesmo dentro de comunidades quilombolas ainda permanecem insultos, apelidos 
preconceituosos e uma autodiscriminação que reflete de forma dura as relações sociais 
racistas existentes na sociedade. Mesmo nas escolas que estão inseridas em uma 
comunidade quilombola não se vê expressões da cultura local sendo trabalhada.  
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Desse modo, evidenciamos a necessidade de uma mudança permanente e 
urgente na educação e no meio social de modo a valorizar e dialogar com a imensa 
diversidade humana existente em todos os espaços da sociedade brasileira. 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas 
transformam o mundo”. (Paulo Freire) 
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RESUMO: Em um panorama de escola inclusiva que queremos ter, a que realmente 
temos torna-se cada vez mais distante da desejável. Dividido entre esses dois abismos, 
o presente trabalho busca apresentar alternativas que diminua essa lacuna entre sonho 
e realidade, priorizando por um ensino que contemple as necessidades físicas, 
psicológicas, sociais e culturais de cada aluno sem deixar de considerar o cenário atual 
em que o nosso país se encontra. Para tanto, optou-se por discorrer um pouco sobre 
nossos anseios, porém, sempre galgados no já existente, no concreto. Nesse contexto, 
a presente pesquisa foi respaldada em autores como Mantoan (2001), Mazzotta (1996), 
Sanchez (2005), Yus (2002), entre outros que nos fazem compreender com mais clareza 
a respeito da escola inclusiva que tanto almejamos em uma perspectiva mais prática 
possível. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escola inclusiva; anseios; realidade.  

 
 
INTRODUÇÃO 
 

 É imprescindível que, para se ter uma escola de qualidade, faz-se necessário 
construir relações de amigabilidade, cooperação e participação entre os membros da 
mesma, entendendo ser esta uma organização governamental formada por pessoas que 
pensam, agem e falam de modo diferente. Se existem na escola tantas singularidades, 
por que não respeitar e incluir aqueles que não se enquadram em um “padrão” 
específico e dito “ideal”?  Esse eixo entre educação-escola-inclusão compõe o foco 
principal de análise do presente trabalho.  
 Nessa perspectiva de escola “modelo” para o que almejamos no futuro, concebe-
se a relevância da construção de um ensino significativo que contemple o aluno como 
um ser diferente e único, capaz de receber a aprendizagem de maneira diferente e, 
muitas vezes, até opostas entre si. A esse respeito, Guareschi (1998, p. 105) afirma: 
 

“Saber”, no seu sentido original, significa sentir o gosto, perceber o gosto 
duma coisa. Isso vem mostrar que o saber é uma experiência .E toda 
experiência é única, singular, pessoal, irrepetível. Ora, se a experiência é algo 
pessoal, singular, não se pode dizer que há saber mais e saber menos, pois 
não haverá ponto de comparação. O máximo que se poderá dizer é que 

existem saberes diferentes[grifos do autor].  
 
 

 Entretanto, muitas vezes, não é esse tipo de ensino que costumamos vivenciar. 
Na tentativa de tornar o ambiente escolar um lugar de pluralidade, os professores se 
frustram, a direção se frustra, os funcionários se frustram e até mesmo os próprios 
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alunos se frustram. Poder-se-ia, então, apontar os culpados do caos em que a educação 
brasileira se encontra? Teoricamente sim, mas, na prática, só saber quem são os 
culpados não nos levará a resolver os problemas das escolas. É preciso que ocorram 
mudanças. 

Inicialmente, a presente pesquisa busca apresentar um panorama de como 
encontra-se, na realidade, o ensino. Em seguida, almeja-se relatar a aprendizagem que 
ansiamos para um futuro próximo, sempre galgados no já existente, no concreto. 
Dividido entre o sonho e a realidade, apresentar-se-á alternativas que solidifique o 
ensino e o torne atrativo para todo o corpo escolar. 

Nesse contexto, a presente pesquisa foi respaldada em autores como Mantoan 
(2001), Mazzotta (1996), Sanchez (2005), Yus (2002), entre outros que nos fazem 
compreender com mais clareza a respeito da escola inclusiva que tanto almejamos em 
uma perspectiva mais prática possível. 
 
A ESCOLA QUE TEMOS 
 
 Muito se fala e se defende a inclusão escolar, no entanto o que vemos é uma 
realidade distinta daquela que almejamos. O diferente, na maioria das vezes, é taxado 
como estranho. Isso acontece porque não apenas as escolas, mas a sociedade em geral, 
tendem a padronizar e a exigir estereótipos das pessoas, como se existisse apenas uma 
maneira correta para o porte físico, para se falar, andar, vestir ou pensar.  
 Mesmo a sociedade vivenciando um processo de evolução e tendo ao seu 
alcance o acesso rápido e fácil de informações, alguns pensamentos permanecem 
enraizados, mesmo que mascarados com discursos de aceitabilidade. Isso tudo resulta 
na exclusão daquelas pessoas que não encaixam-se nos padrões esperados pela 
sociedade. Acerca disso Mantoan (2013, p. 35) esclarece: 
 
 

No entanto, na prática, em quase todos os países do mundo, inclusive no 
Brasil, crianças e jovens vêm sendo excluídos do ensino regular. Muitas 
diferentes desculpas têm sido usadas para justificar essa exclusão deliberada 
- e a maioria delas diz respeito a características individuais. Um grande 
número de rótulos e até mesmo de laudos diagnósticos endossados por 
especialistas têm sido usados para justificar e legitimar essa situação (de 
exceção).   
 
 

 A exclusão supracitada não ocorre de fato com o intuito de excluir, mas acaba-
se excluindo inconscientemente aqueles que não correspondem aos padrões. O aluno 
que não encaixa-se nos paradigmas, acaba perdendo o gosto pelo ambiente escolar, 
uma vez que não sente-se bem ou simplesmente acredita na ideia fracassada de que o 
meio educacional não é para ele; o que resulta na evasão escolar, principalmente de 
alunos que são portadores de deficiências ou alunos que enfrentam dificuldades 
financeiras. 
 A escola que temos está calcada em dificuldades físicas e sociais para a inclusão 
de discentes que precisam de atenção especial por serem portadores de deficiências 
física ou psicológica, serem mães na juventude, enfrentarem problemas familiares e 
financeiros, dentre outros. 
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 Embora tenham surgido programas com o intuito de amenizar a exclusão desse 
público, sua efetividade na prática tem apresentado falhas, o que está se obtendo é uma 
queda no percentual de evasão, mas faltam ainda estratégias que contemplem o aluno 
em sua totalidade. A respeito disso Barton (2003, p. 11, apud MANTOAN, 2013, p. 38) 
salienta “não diz respeito somente a garantir e manter a presença dos alunos na escola, 
mas também a maximizar a sua participação”. Portanto, é de suma importância 
desenvolver o ensino-aprendizagem desses alunos, bem como instigá-los a participação 
em sala de aula e ao trabalho em equipe. 

Nestes termos, a escola que temos precisa de um aprimoramento em suas 
atividades para um melhor recebimento de alunos em toda sua diversidade, tendo em 
vista que somos todos distintos. Aprimoramento esse que, não parte apenas dos 
docentes ou coordenadores e supervisores pedagógicos, mas inicie também da classe 
estudantil, com mais aceitabilidade das diferenças e peculiaridades do outro calcados 
no respeito e na tolerância.   

 
A ESCOLA QUE QUEREMOS  
 

No que tange á “escola que queremos” vale ressaltar que todos têm sua parcela 
de responsabilidade e contribuição no tocante ao desejo de alcançá-la. Essa totalidade 
certamente abrange todas as camadas da sociedade, seja de ordem política, social, 
cultural, institucional e etc. É certo que as instituições escolares são de fato as mais 
responsáveis no processo de oferecer uma escola mais inclusiva, no entanto isso de 
nada isenta as outras esferas da sociedade de contribuir com esse processo de 
transformação, que deve acontecer de forma progressiva.   

A escola que queremos está longe dessa que temos hoje, em que se falta quase 
tudo para todos. É preciso abrir os olhos para essa realidade que persiste em 
acompanhar e reger nosso processo educativo há vários anos. Estamos em plena 
contemporaneidade de todas as esferas sociais, inclusive tecnológica, e dessa forma não 
podemos mais admitir tal retrocesso escolar, frente á tanta inovação.  

A educação deve prioritariamente assumir sua função transformadora de 
desenvolver e formar cidadãos críticos, responsáveis e preparados para exercer sua 
cidadania de forma autônoma e plena. Entendemos aqui que a educação é um direito 
de todos e um dever do Estado, bem como da família, e que, portanto, não foge á 
responsabilidade de ninguém.  

Todos são cooperadores e devedores desse processo que não é somente 
educativo, mas acima de tudo social. Conforme exposto, a Educação é um Direito Social, 
assegurado pela Constituição Federal de 1988 no artigo 6°, e reafirmada pelo artigo 205 
da mesma Lei: “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” (BRASIL, 1988).  

Nesse sentido, entende-se que o papel da Educação é primordialmente  
desenvolver e formar o cidadão para cidadania, bem como para preparação e 
desenvolvimento do mesmo para o trabalho. Cumpre frisar que se a Educação é de fato 
um direito de todos os cidadãos, então é fundamental que ela abarque todos os 
indivíduos independentemente de sua condição física, social ou cultural e etc. 
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 É fato que a sociedade é composta de um todo diversificado, mas que precisa 
reconhecer todos como integrantes. Por muito tempo a educação foi vista como 
propriedade de poucos, em que a minoria marginalizada ficava fora desse processo. 
Uma educação de poucos e para poucos, especialmente elitizada. Nesse contexto, 
grande parcela da população apenas aceitava essa exclusão escolar, já que estava 
silenciada pela condição que lhe era imposta. Sob essa condição, a não seguridade á 
Educação á todos gera o descumprimento da lei Federal, prevista na Constituição, além 
de se configurar  um crime contra a cidadania. 

Em se tratando de escola inclusiva, tema aqui abordado, cabe salientar que trata-
se da necessidade de atender ás diferenças individuais, isto é, um novo olhar sobre “os 
esquecidos”. Compreende um redirecionamento do discurso educacional, adequado a 
uma nova realidade econômica mundial que tem o dever de integrar brancos, pretos, 
ricos, pobres, deficientes, não-deficientes e, assim sucessivamente. 

 Portanto, não se trata de uma questão de inclusão escolar dos deficientes como 
um todo, mas de toda camada á margem da sociedade e da educação. É, sobretudo, por 
um fim no que denominamos de “escola excludente”, e passarmos a enxergar uma 
educação que não faz acepção de pessoas, visto que delas são constituídas na sua 
totalidade, sem diferença de raça, de língua ou de cor. As deficiências são de todos e 
não de alguns, como querem que entendamos. Todos são diferentes em algum nível, e, 
portanto, fazem-se todos iguais pelo mesmo motivo. Doravante, não são as diferenças 
que devem servir como divisor da sociedade, mas antes façamos delas um elo para 
conquista de todos. Neste caso, é preciso o estabelecimento de uma nova visão da 
deficiência ínfima. 

Afinal, todos são portadores de alguma deficiência, seja ela aparente ou não. As 
pessoas são deficientes porque afinal, são humanas, limitadas e imperfeitas. Dessa 
forma, todas carecem de aceitação e não exclusão. Sabemos que na História da idade 
média por muitos anos se pensou na deficiência física como recompensa por algum 
pecado do homem contra Deus. Até mesmo os pais daqueles que tinham algum tipo de 
deficiência eram vistos pela igreja católica como merecedores de castigo por tal 
situação. Essa herança revés culminou com o aprofundamento da exclusão dessa 
parcela estigmatizada da sociedade e ainda levou a uma grave tentativa de 
mascaramento da maneira de se portar frente a essa realidade social.  

Talvez se explique tal posicionamento em relação á deficiência física ou mental 
nos primórdios da sociedade pela sua ignorância espiritual ou mesmo uma forma de 
marginalizar àqueles que demandariam mais atenção político-social. Fortalecendo a pior 
forma de exclusão, a saber: o desprezo social. 

 
 

As diferentes formas de nomear podem apenas representar o esconderijo de 
velhas arapucas a maquiar valores sociais contraditórios e a encobrir as 
tensões geradoras de novas formas veladas de exclusão (PAN, 2008, p. 28). 
 
 

Face ao exposto, não se pode mais tolerar tanto retrocesso na sociedade como 
no ensino.  No entanto, ainda andamos em passos curtos rumo á inclusão escolar, visto 
que o fator de exclusão social na qual todas as formas de desigualdade estão galgadas 
ainda são as diferenças de ordem genéticas. O que aumenta a sensação de retrocesso 
social. Confirmadas, sobretudo, pelas más condições em que vivem os deficientes, e a 
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quase inexistência de iniciativas de apoio aos mesmos, agravada pela falta de incentivo 
das políticas sociais públicas vigentes, que tapam os olhos para uma situação tão 
fundamental e ao mesmo tempo urgente. 

Ainda sobre a inclusão, faz-se relevante abordar a questão da formação do 
professor, uma vez que ele precisa estar preparado para lhe dar com uma parcela da 
sociedade que antes não fazia parte do seu público-alvo. Configura-se em novo perfil de 
professor que deve estar ciente de suas novas atribuições enquanto formador e 
mediador do conhecimento. É preciso agora, não apenas ensinar os alunos, mas 
aprender a lidar com a nova realidade que lhe é imposta sem qualquer preparação 
prévia. Os desafios são muitos, porém a missão continua a mesma formar cidadãos para 
vida. 

Conforme aponta (1984): 
  

A preparação dos professores constitui questão primordial de todas as 
reformas pedagógicas em perspectiva, pois, enquanto não for à mesma 
resolvida de forma satisfatória, será totalmente inútil organizar belos 
programas ou construir belas teorias a respeito do que deveria ser realizado 
(PIAGET, 1984, p. 62). 

 

Dado o exposto, percebe-se que um dos grandes desafios da inclusão escolar é 
sem dúvida a preparação dos professores frente à nova realidade de inserção dos alunos 
com deficiências no ensino regular. Segundo Mazzotta, a educação especial não 
encontra justificativa em outro motivo, que não seja a de proporcionar facilidades 
especiais que não se encontram disponíveis na escola comum e que, portanto, se 
constituem especiais e fundamentais para determinados alunos (MAZZOTTA, 1982, 
p.11).  

Nesse sentido, outro impasse se levanta, quando se trata de inclusão escolar, a 
questão dos recursos especiais para proporcionar a estes alunos uma educação 
satisfatória e inclusiva, já que os mesmos precisam de atendimentos educacionais 
diferenciados daqueles existentes. A esse respeito argumenta: 

 
 

 “A educação especial está [...] baseada na necessidade de proporcionar a 
igualdade de oportunidades, mediante a diversificação de serviços 
educacionais, de modo a atender às diferenças individuais dos alunos, por 
mais acentuadas que elas sejam". (MAZZOTTA, 1982, p. 10)  
 

 

Consoante, se queremos um futuro melhor para todos, bem como uma escola 
inclusiva que integre todos de forma majoritária e plena não podemos fechar os olhos 
para novos desafios que surgiram com essa nova realidade. É evidente que novos 
contextos demandam também novos desafios, no entanto cabe ao poder público, ás 
instituições escolares e a sociedade como um todo reelaborar seus conceitos em prol da 
igualdade para todos. 

 Ao professor caberia a função de reestruturar seus conhecimentos de ordem 
intelectual e profissional, e que, portanto, para isso o mesmo deve buscar desenvolver 
suas capacidades e habilidades em relação ao conhecimento. Nesse sentido, na sua 
formação inicial precisam ser incorporadas novas competências: a reinterpretação de 
currículos e programas de profissionalização, valorização e identificação do docente 
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(PIMENTA, 2002, p131-132). Com efeito, é pertinente ainda destacar aqui outra 
abordagem em se tratando de inclusão: o caso da qualidade do processo de ensino-
aprendizagem do aluno com deficiência. A formação continuada do professor nas 
Diretrizes para Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº2, 2001, 
prevê algumas atribuições referente ao docente:  

 
 

Parágrafo 1º. Artigo 18 (...) São considerados professores capacitados para 
atuar em classes comuns com alunos que apresentem necessidades 
educacionais especiais, aqueles que comprovem que, em sua formação, de 
nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial 
adequados ao desenvolvimento de competências e valores (Brasil, 2001). 
 

 

Assim sendo, precisamos pensar numa metodologia que proporcione a 
professores e alunos uma prática produtiva, inovadora e acima de tudo eficaz, na busca 
da equidade entre teoria e prática, visando uma educação realmente inclusiva e 
transformadora para todos. Segundo Yus, sobretudo em sua obra: Educação Integral: 
uma educação holística para o século XXI, acerca da metodologia holística, o aluno está 
inserido dentro de um contexto sociocultural, sendo ele um ser social e intelectual 
precisa ter suas habilidades e capacidades reconhecidas em todas as instancias.  

Ainda sobre o pensamento holístico, vale ressaltar que nessa perspectiva as 
relações interpessoais devem ser vistas como construtoras do saber coletivo, visando e 
possibilitando aos alunos uma melhor aprendizagem e, portanto, melhor qualidade de 
vida para todos. 

Face ao mencionado, Yus (2002, p.12) estabelece alguns critérios: Os estudantes 
assumem a responsabilidade por sua própria aprendizagem; as experiências de 
aprendizagem estão aos interesses e às necessidades dos estudantes; os estudantes 
estão envolvidos ativamente na aprendizagem de vários grupos e contextos;  e por fim 
a aprendizagem é compreendida aplicada demonstrada e interiorizada. Com base no 
exposto, temos, portanto, uma educação que prioriza sempre a oportunidade de 
proporcionar ao aluno a oportunidade de desenvolver suas habilidades intelectuais, 
motivando-o á amadurecer psicologicamente em todas as esferas do conhecimento. 

No que se refere á Educação Inclusiva, Sanchez (2005), afirma categoricamente 
que a maior característica da inclusão escolar é a não-discriminação das deficiências de 
todas ás ordens. Para ele todo aluno tem direito a desfrutar de um currículo 
culturalmente elaborado, de acordo com a sua faixa etária e, portanto, como membro 
de uma turma escolar. Dessa forma, o autor aponta para uma visão otimista quanto á 
Educação Inclusiva, pois para o mesmo ela direciona o olhar para a estrutura cultural da 
educação pública e, portanto, desperta o interesse de se pensar numa nova estrutura 
educacional para o século XXI.  

Assim, pensemos na educação inclusiva como um ponto de partida para uma 
escola mais igualitária, diversificada e justa para todos. Não se trata apenas de incluir 
por incluir, ou mesmo dividir o espaço escolar e socializar o conhecimento, mas acima 
de qualquer coisa é o dever de respeitar o diferente, de se fazer parte do processo de 
inclusão por direito e não, por favor. É fazer parte do todo e não somente de uma parte 
seleta por sua condição, seja ela qual for. 

Por tudo isso que foi mencionado, concluímos ressaltando a necessidade de lutar 
por uma escola dinâmica, inovadora, transformadora e igualitária para todos. Uma 
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escola que valoriza as diferenças e que promova a igualdade de acesso ao 
conhecimento, reconhecendo as necessidades de alguns, porém trabalhando 
arduamente para combater as desigualdades em todas as instâncias educacionais. O 
tempo é de buscar novas direções, competências que contemplem a diversidade. 

A inclusão escolar significa romper com todas as barreiras que impedem a 
acessibilidade do aluno ao processo de ensino-aprendizagem, sejam elas quais forem e 
estejam onde estiverem. Isso implica dizer que ela vai bem além da discriminação social, 
mas se encontra em todas as esferas escolares desde a acessibilidade até o currículo 
escolar (RODRIGUES, 2008).  

A efetivação inclusiva se dará à proporção que também forem quebradas as 
colunas de sustentação das impossibilidades de acesso social e cultural. Quando 
romperem as barreiras da acessibilidade em todos os níveis, então teremos avançado 
rumo a excelência do ensino escolar, onde as possibilidades são iguais para todos, 
contudo, ás condições diferentes para quem tem necessidades desiguais. Nesse sentido, 
não se trata de oferecer condições iguais a quem é diferente, mas de reconhecer que o 
diferente precisa ter direitos iguais. 
 
METANOIA - MUDANÇA DE MENTE!  
 

       No que concerne ao ensino inclusivo nas escolas, seria inoportuno afirmar que não 
houveram mudanças significativas quanto ao respeito às diferenças dentro do âmbito 
escolar. Entretanto, essas mudanças ocorrem a passos lentos, prejudicando o 
desenvolvimento pleno desses alunos que não se sentem inclusos.  
 De acordo com o Art. 206 da lei nº 92 “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 o pensamento, a arte e o 
saber;III -  pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas [...]”. Para que na prática o 
ensino atinja tais objetivos, é preciso que ocorra uma ruptura com as práticas sociais 
vigentes, culminando em uma aprendizagem que contemple a igualdade frente a um 
pluralismo de ideias e diferenças.  

        O que propõe-se aqui como alternativa para uma educação inclusiva é uma 
metanóia, que vem do grego e significa “transformação de comportamento ou de 
carácter” (INFOPÉDIA, 2003). Nada mudará nas escolas se, primeiramente, a mente de 
quem a organiza não mudar. O ensino continuará limitado e não inclusivo se houver a 
persistência e ideologia de que, por ser deficiente, o aluno não aprenderá, por ser de 
uma classe social desfavorecida, o conhecimento será ineficaz, ou, até mesmo, definir a 
intelectualidade de outrem em detrimento de questões étnico-racial. Mantoan ( 2013, 
p. 30), a respeito da escola do século XXI, afirma:  

 
 

Uma escola que seja semente do sonho de muitas pessoas que acreditam que 
uma escola, se não for inclusiva, não é uma escola. Os sonhos, por certo serão 
princípios, marcas essenciais da comunidade que a sonhou. Uma escola que 
acolhe a todos e que “cuidando” de todos, abre-se para oferecer o melhor da 
educação para cada um. A escola será inclusiva, na medida em que essa 
comunidade também buscar, no seu cotidiano, a sintonia entre seu discurso 
e a alteridade de suas relações.   
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  Atualmente, existe uma grande lacuna entre o saber ser e o saber fazer. É 
necessário, primeiramente, aprender a “ser”, a pensar que, como você, o outro também 
é capaz. Em seguida, aprender a fazer, buscar métodos que, na prática, auxiliem a 
implementação de uma escola inclusiva.  

  A escola é o lugar de construção, transformação e educação. A mesma deve estar 
aberta para um diálogo entre alunos, professores, funcionários, direção, pais e 
comunidade, priorizando por um ensino que dê voz a todos os envolvidos. “O diálogo, 
para ser verdadeiro, tem de se dar em igualdade de posições. Isto é, o verdadeiro 
diálogo exige que um esteja do lado do outro e não que um se coloque em posição de 
superioridade[...]” (GUARESCHI, 1998, p. 107). Nessa perspectiva, a mudança começa 
quando a mente não faz distinção entre o que é ser superior e o que é ser inferior. Nesse 
ambiente de igualdade de posições, a educação inclusiva flui. A escola precisa ser esse 
ambiente.  

  O saber fazer, dito anteriormente, começa quando a instituição governamental 
denominada escola abre espaço para uma formação continuada, investindo em 
palestras, conferências, panfletos informativos, projetos, painéis educativos, pesquisas 
histórico-sociais nos bairros próximos à escola, entre outros meios comunicativos. Nesse 
sentido, abre-se espaço para o AEE (Atendimento Educacional Especializado), que, 
dentre muitas funções: 

 
Assume um caráter exclusivamente de suporte e apoio à educação regular, 
por meio do atendimento à escola, ao professor da classe regular e ao aluno. 
Tem como objetivo oferecer aos alunos que frequentam a Sala de Recursos 
Multifuncional ensino de conteúdos específicos, estratégias e utilização de 
recursos pedagógicos e de tecnologia diferenciados, não existentes na classe 
regular, que são fundamentais para garantir a sua aprendizagem e acesso ao 
currículo comum. ( POKER et al, 2013, p. 19)   

 

 Um lugar em que é exposto o maior número possível de alternativas para se 
aprender deve ser o lugar almejado pela equipe escolar, sempre buscando inovar e 
renovar seus métodos avaliativos e metodológicos. Muitas vezes, o problema não está 
diretamente relacionado ao aluno, mas, na dificuldade em que estes possuem de 
encontrar um ambiente mediador dos múltiplos conhecimentos.    

  Destarte, tudo ocorrerá com uma mudança de dentro para fora, uma 
transformação no modo de pensar. As práticas, sem uma boa teoria que a ancore, não 
solidifica-se. Da mesma forma, para se ter avanços mais significativos e com retornos 
imediatos na educação, só será possível quando o corpo escolar aprender a ser 
diferente, a ter uma metanóia: mudança de mente já! Essa mudança de mente 
redundará em um saber fazer satisfatório para todos. Isso é inclusão. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Em consonância com uma educação para todos, o presente trabalho intensificou 
as pesquisas no âmbito da educação inclusiva, priorizando em partilhar com o leitor um 
panorama de como se encontra a educação nos dias atuais e apresentando uma escola 
que tanto se almeja. Dentre esses dois abismos(sonho e realidade), optou-se por 
discorrer e propor alternativas que contemplasse um ensino significativo quanto às 
diferenças no âmbito escolar. 
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 Instigados por tal tema, é relevante salientar a importância de se preocupar com 
um ensino que dê acesso a todos os envolvidos, tendo em vista que é a escola o lugar 
em que formamos pessoas não só para o mercado de trabalho, mas sobretudo para a 
vida. Nesse emaranhado de diferenças e pluralidade, concebe-se a escola. E é nesse 
ambiente que deve ser priorizado o respeito ao próximo nas suas muitas faces.  
 Tratar sobre este assunto não apenas torna-se relevante como necessário, tendo 
em vista a necessidade de uma escola mais plural, onde os discentes sintam-se 
instigados a serem eles mesmos, independente dos paradigmas impostos pela 
sociedade. Claro que somo cientes das dificuldades existentes para se conseguir chegar 
a escola ideal, no entanto, tais dificuldades não torna nossos anseios impossíveis.  
 Apesar de todas as falhas a escola ainda é o melhor ambiente para se tratar sobre 
igualdade e tolerância, tendo em vista que este ambiente além de proporcionar o saber 
secular, proporciona também o saber da vida. Por este motivo é tão importante abordar 
temáticas como essas, uma vez que desperta a escola para seus múltiplos papéis. Em 
consonância com isso, Paulo Freire (1967, p.97)destaca:  
 
 

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 
problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos 
perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a 
coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio 
“eu”, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse em diálogo 
constante com o outro. Que o predispusesse a constantes revisões. À análise 
crítica de seus “achados”. A uma certa rebeldia, no sentido mais humano da 
expressão. Que o identificasse com métodos e processos científicos.  
 
 

Em tempos de educação inclusiva faz-se necessário investir nas reais dificuldades 
que persistem ao longo da história da educação especial, para garantir as condições 
legais de todos os excluídos. Todos almejam uma escola que esteja preparada para 
oferecer as melhores condições possíveis de acesso e permanência na escola daqueles 
que já ficaram tempo suficiente fora dela, e que, portanto já acumularam prejuízos 
irrecuperáveis para ainda enfrentarem tantos desafios.  

A luta é pela igualdade das possibilidades, pelo direito á Educação e acima de 
tudo pela dignidade social. É preciso preparar a escola para lhe dá com o novo, com a 
diversidade. Isso inclui especialmente á formação inicial e continuada do professor, visto 
que este se configura o principal agente nesse processo inclusivo. Assim sendo, é 
pertinente afirmar que é preciso não somente preparar o ambiente, o espaço ou mesmo 
a estrutura escolar, para acolher e integrar os alunos com necessidades especiais, mas, 
sobretudo, fornecer as condições necessárias aos envolvidos no processo, 
especialmente os professores.  
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INCLUSÃO NA ESCOLA: o que e como se faz. 
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RESUMO: A escola no seu percurso histórico se caracterizou pela visão de educação que 
demarca a escolarização como privilégio de um grupo, legitimando um tipo de exclusão 
apoiada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. Assim 
sendo, neste artigo, objetivamos compreender como os professores de uma instituição 
de Ensino Fundamental de Lucrécia/RN, veem a inclusão de alunos especiais, e como 
procedem ao se depararem com esses alunos em sala de aula. Para tanto, elaboramos 
um questionário com indagações abertas, que foi aplicado a cinco professores da escola 
pesquisada. Como respaldo teórico, temos: Brasil (1998, 1993, 2006), Mantoan e Prieto 
(2006), Carneiro (1997), Unesco (1994), Gonsalves(2001), Gavioli (2000), Martins (1999), 
Stobaus (2006), Mazzotta (1992), dentre outros que discutem sobre sujeitos especiais. 
Observamos que as respostas dos professores no que diz respeito à compreensão da 
inclusão de alunos especiais deixa a desejar, bem como a escola não está preparada para 
receber esses alunos, ocasionando desarticulação entre teoria e a prática, bem como 
integrando, mais que interagindo, excluindo mais que incluindo. Por fim, pode-se dizer 
que é possível que se tenha nos dias atuais uma plena inclusão de pessoas especiais em 
escolas normais/regulares, em qualquer nível de ensino, mas para isso, é necessário que 
todos que fazem parte da escola busquem qualificação profissional, afetiva, social, 
pessoal, de modo a adequar a prática pedagógica as especificidades do aluno especial. 
Palavras chaves: Alunos; Inclusão escolar; Professores; Práticas pedagógicas. 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAS 
 

A escola no seu percurso histórico se caracterizou pela visão de educação que 
demarca a escolarização como privilégio de um grupo, legitimando um tipo de exclusão 
apoiada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. Isso, porque 
até mesmo no que se refere à aprendizagem da leitura e da escrita, a escola acaba por 
excluir os saberes dos alunos, principalmente no que se refere aos alunos provenientes 
das classes baixas. Esse fato é destacado por Magda Soares (2017), em seu livro 
“Alfabetização e Letramento”, quando apresenta que: “A linguagem da escola é a 
linguagem das classes favorecidas.” (SOARES, 2017, p.97). Assim sendo, o processo de 
democratização da educação, vem ratificando o paradoxo inclusão/exclusão, quando os 
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sistemas de ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo sujeitos e grupos 
considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob formas 
distintas, a exclusão tem apresentado características comuns nos processos de 
separação e integração implicando na seletividade, e consequentemente no fracasso 
escolar de alunos “especiais” e/ou mesmo os ditos normais.  

A inclusão deve ser vista na atualidade mais que uma proposta escolar, mas 
também como uma causa social, que se configura também como uma luta por uma 
escola para todos, sustentada no paradigma da importância de educar para a 
pluralidade, para a convivência numa sociedade diversificada, na qual o encontro das 
diferenças físicas, culturais, ideológicas, entre outras, é condição primeira para a 
transformação de toda sociedade. A escola deve ver a inclusão para todos. Para tanto, 
precisa considerar as especificidades de cada sujeito, numa perspectiva social, coletiva, 
para, consequentemente, desenvolver, os aspectos cognitivo e afetivo do sujeito 
especial. Vygotsky (1997, p. 20), apresenta que: “[...] o grau de seu defeito e sua 
normalidade dependem do resultado da compensação social, ou seja, da formação final 
de toda sua personalidade.”   

Seguindo essa linha de raciocínio, a implementação de uma política de inclusão 
escolar é premissa urgente, visto que, por muito tempo a história da Educação Especial 
ficou distante no campo escolar, pois, compreendia-se que em se tratando de pessoas 
deficientes, a visão que perdurou por muito tempo a ideia de que esses sujeitos eram 
tidos como a falta, a possessão demoníaca, ou ao sobrenatural. E ainda, para Mazzota, 
(2001, p. 16): “até o século XVIII, as noções a respeito da deficiência eram basicamente 
ligadas ao misticismo e ocultismo, não havendo base cientifica para noções realísticas.” 
Assim, as instituições de ensino eram na verdade locais voltados para abrigo, assistência 
e a terapia. Essas medidas por muito tempo excluiu as crianças das escolas, tendo uma 
vida social diferenciada das demais, pois, acreditava-se ainda que a escola fosse para 
crianças ditas “normais”. 

O que se verifica é que a inclusão surgiu como maneira de amenizar a exclusão, 
não só escolar, mas social de sujeitos portadores de necessidades especiais. No entanto, 
o que se observa é que escola, e professores precisam criar condições para transformar 
a escola regular numa escola inclusiva, de modo que ao receber a criança especial saiba 
como proceder para que se socializem, integrem, interajam e usufruam do processo de 
construção do conhecimento com as demais crianças. Nos debates atuais sobre a 
inclusão, se tem apresentado que a escola precisa estar ciente do desafio de encontrar 
maneiras eficazes para proporcionar, tanto o acesso, como a permanência dos alunos 
especiais na modalidade normal de ensino.  Assim sendo, a escola precisa ter ciência de 
que é ela que precisa ser adaptada as crianças especiais, de modo a atender as 
especificidades de cada uma. Para Mantoan (1997, p. 94): “[...] ao incluir o aluno com 
deficiência na escola, estamos exigindo da instituição novos posicionamentos diante dos 
processos de ensino e de aprendizagem[...]”.  

Vale destacar ainda que, este estudo partiu da necessidade de averiguar como o 
paradigma da inclusão está sendo discutido, e/ou implantado em uma escola municipal 
de Lucrécia/RN, procurando observar se a proposta pedagógica da escola pesquisada 
contempla como objetivo a educação inclusiva. Para alcançar nosso foco, realizou-se 
questionários com perguntas abertas, além de se observar a prática pedagógica dos 
professores questionados.  
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EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: ABORDAGEM HISTÓRICA  
 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do 
Império com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 
1854, atual Instituto Benjamin Constant, e o Instituto dos Surdos Mudos, em1857 
Instituto Nacional da Educação dos Surdos, ambos no Rio de Janeiro. Foi no início do 
século XX, que implantaram o Instituto Pestalozzi (1926) especializado no atendimento 
às pessoas com deficiência mental; e em 1954 é fundada a primeira Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais – APAE; e em 1945 Helena Antipoff cria na Sociedade 
Pestalozzi o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas superdotadas.  

 No entanto, foi em 1961, que o atendimento educacional às pessoas com 
deficiência firma-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 4.024/61, 
que reza sobre o direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente dentro da 
modalidade normal de ensino. E com a Lei nº. 5.692/71 altera a LDBEN de 1961, 
definindo o ‘tratamento especial’ para os alunos com deficiências físicas, mentais, e os 
que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados, mas, mesmo assim, não promove a organização de um sistema de ensino 
capaz de atender as necessidades educacionais especiais acabando por reforçar o 
encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais. 

A partir disso, começou-se a perceber que a discursão sobre a educação especial 
estava em pauta, pois em 1973, é criado no MEC- Ministério da Educação e Cultura, o 
Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, responsável pela administração da 
educação especial no Brasil, que, sob a perspectiva integracionista, impulsionou ações 
educacionais direcionadas às pessoas com deficiência, e superdotação; sendo 
sustentadas por campanhas assistenciais e ações isoladas do Estado. Mas mesmo assim, 
não se efetivou uma política pública de acesso universal à educação, permanecendo a 
concepção de ‘políticas especiais’ para tratar da temática da educação de alunos com 
deficiência. 

Mas é com a Constituição Federal de 1988 que se percebe que um dos seus 
objetivos fundamentais, era “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação” - art.3º inciso IV. 
Determinando, ainda no artigo 205, que a educação é um direito de todos, garantindo 
o pleno desenvolvimento do sujeito, 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 norteadores para o ensino e, garante 
como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino-art. 208.  

Só a partir, do final do século XX, se presencia variadas discursões acerca da 
Educação Especial no Brasil, com foco mais democrático, vendo as crianças especiais, 
como cidadãos, que tem direito aos serviços e benefícios usufruídos pelas demais 
pessoas. Conforme postula Martins (1999, p. 135): [...] o dualismo educacional (ensino 
regular e ensino especializado) não tem razão de existir. Ou seja, na atualidade não deve 
existir barreiras que distanciem pessoas deficientes e normais. Daí a escola regular não 
pode servir-se de modelos segregados, mas sim, deve incluir no seu currículo, novas 
metodologias, para atender aos alunos especiais com eficiência e eficácia. Só assim, o 
aluno será visto como um sujeito do conhecimento, capaz de aprender a aprender. 
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Na segunda metade da década de 90, a Educação Especial no Brasil teve um 
respaldo legal pela LBD, Lei n° 9394/96, em capítulo V e artigo 58: “Entende-se por 
Educação Especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais”. O que se observa, é que mesmo tendo um enfoque inclusivo, 
essa Lei deixa espaços para possíveis segregações, quando reafirma o caráter 
especializado para as crianças que não conseguirem integração nas classes comuns de 
ensino regular (art. 58, § 3°, Lei n° 9394/96 de 1996). 

Percebe-se que mesmo respaldada legalmente, a educação especial ainda 
conservava aspectos históricos segregatórios, permitindo o isolamento de crianças por 
motivos de não adaptação e por ainda não garantir métodos, e técnicas educativas e 
organização institucional, que assegure o atendimento as necessidades específicas da 
criança especial. 

Mesmo assim, se percebe que nos últimos anos vem ocorrendo mudanças no 
que se refere ao atendimento às crianças especiais na modalidade de ensino normal. 
Esse fato é apresentado por Stobaus (2006, p. 9) quando ressalta que: “[...] nas últimas 
três décadas têm testemunhado as mudanças e progressos ocorridos no mundo em 
relação à Educação Especial”. O que se observa, é que se vem intencionando 
desenvolver métodos de ensinos eficazes para a intervenção de crianças especiais. Estes 
propósitos e mudanças implicam em encaminhar um modelo educacional capaz de 
adaptar-se, acolher e cultivar as diferenças como ferramentas positivas para a 
pluralidade cultural e o respeito aos direitos humanos, que defende também o direito a 
educação. 

Diante dos questionamentos à respeito da inclusão, vem surgindo no Brasil 
escolas inclusivas para atenderem as crianças portadoras de necessidades especiais, 
numa perspectiva de garantir o atendimento à diversidade humana, respaldada pelos 
paradigmas da Constituição Federal de 1988, amparando a necessidade de promover 
políticas públicas que assegurem a Educação Especial à efetividade de padrões 
educativos igualitários, protegendo as crianças com necessidades especiais de qualquer 
tipo de preconceito e de outras formas de discriminação. Esses paradigmas legais deram 
respaldo legal a educação inclusiva como política pública para a proteção a educação 
especial, como modalidade educativa de direito e respeito à diversidade humana. 
 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

A Educação Especial está pautada na criação do Decreto n° 6.949/2009 da ONU- 
Organização das Nações Unidas, a qual ratifica sobre os direitos das pessoas com 
deficiências adotando o paradigma da Educação Inclusiva com defesa ao direito da 
criança especial frequentar e permanecer na escola regular, interagindo na construção 
do conhecimento. 

Assim percebida e compreendida, a escola inclusiva deve assumir um caráter de 
educação como um direito de todos não somente de acesso à escola regular, mas de 
respeito à diversidade humana, dando direito à criança especial de aprender e interagir 
junto aos demais como cidadãos comuns. Nesse sentido, tomando os postulados de 
Oliveira (2004), se percebe que estar-se rompendo com a situação de exclusão e de 
discriminação que os sujeitos com necessidades especiais vivem no contexto 
educacional e social. 
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA ESCOLA PARA TODOS 
 

Diante das mudanças socialmente ocorridas depois da década de 90, o Brasil 
passou a repensar o paradigma da escola inclusiva, tendo como público principal, os 
alunos da educação especial, que antes participavam de um processo social e educativo 
segregado. 

Por isso, se observa que o paradigma da educação para todos, parte do princípio 
de que a heterogeneidade produz troca recíproca de culturas e de aprendizagens, onde 
todos devem ter acesso ao saber, reconhecendo que o ser humano é diverso e, ao 
mesmo tempo único,  e que cada pessoa é especial, tem suas limitações, habilidades e 
valores diferentes as quais na interação podem ser superados ou aprimorados se houver 
o respeito na convivência com os portadores de necessidades especiais. 

Assim, percebe-se que o paradigma de educação para todos, traz a compreensão 
de uma educação inclusiva. Assim sendo, a escola que atende somente a alunos normais 
não pode existir numa sociedade que defende os direitos humanos tendo como lema a 
educação para todos. Portanto, se deve considera a inclusão como fazendo parte do 
discurso e da prática escolar, pois a instituição escolar deve preparar o aluno para a vida, 
seja ele portador de deficiência ou não. Para Stabaus (2006), ensinar deve ser entendido 
como o encontro com o outro e a inclusão escolar deve provocar mudança de atitude 
diante do outro. Isso implica em reconhecer que lidar com o diferente requer que se 
ofereçam novas e variadas possibilidades de aprendizagens, uma vez entendido que, é 
papel da escola na atualidade, conceber o ato de aprender como um movimento 
recíproco, onde todos são sujeitos dotados de habilidades e competências interagem na 
construção do seu próprio conhecimento. Assim sendo, a escola inclusiva deve ser vista 
como um espaço de reconhecimento de que a igualdade de aprender deve ser 
concebido como ponto de partida, e as diferenças no processo de aquisição do 
conhecimento como ponto de chegada. 

 
ANÁLISE DOS DADOS 
 

Sabe-se que a inclusão, teve início na década de oitenta e consolidou-se nos anos 
noventa, surgindo como um modelo social onde é papel da escola contribuir para que 
os alunos especiais sejam inseridos na sociedade como seres capazes de viver com os 
outros, uma vez incluídas nessa sociedade em modificação, poderão ser atendidas nas 
suas necessidades comuns e especiais. 

 A inclusão é, pois uma atitude, uma convicção. Não é uma ação ou um conjunto 
de ações. É um novo modo de vida, um modo de se viver em conjunto, fundados na 
certeza de que cada sujeito é respeitado e pertence a um grupo social. Ou seja, uma 
escola inclusiva é uma instituição educacional na qual todos os recursos disponíveis são 
utilizados cooperativamente para satisfazer as necessidades educacionais de todas as 
crianças que a frequentam. Isso implica dizer que as escolas inclusivas terão que ter uma 
gestão pedagógica que contemple a inserção de alunos especiais. Daí a necessidade de 
se planejar a prática de sala de aula em conformidade com os programas de educação 
inclusiva. 

Partido desse entendimento se propôs a conhecer a compreensão do professor 
pesquisado acerca do que entende sobre como deve ocorrer a inclusão escolar de 
alunos especiais, tivemos como resposta do professor (p1). 
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A inclusão deve ocorrer dentro de um ambiente, onde as pessoas estão 
preparadas para lidar com alunos que apresentem deficiências, ou seja, com perfil 
próprio, com suas competências e incompetências. (p1). 

Como se pode perceber o professor (p1) compreende o que seja inclusão, pois é 
conhecedor do discurso, apresentado na Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, 
que determina que cabe às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001). Sabe-se que as crianças 
portadoras de necessidades especiais, apresentam deficiências e também 
competências, pois, destaca que se deve considerar as particularidades, isso é percebido 
quando coloca que os alunos especiais apresentam o seu próprio perfil.  

Assim compreendido, se buscou entender quais são os principais desafios para 
a Educação Inclusiva, obtivemos como resposta do professor (p5). 

Que os profissionais de educação sejam preparados para receber esses 
alunos, bem como, as escolas disponham de materiais pedagógicos para adequar a 
metodologia para esses alunos. É necessário também que haja maior flexibilidade e 
diversificação da oferta educativa e que o currículo seja amplo e flexível, bem como 
é indispensável que se adote critérios e procedimentos flexíveis de avaliação e 
promoção desses alunos. 

O professor destaca como principais desafios para atender aos alunos especiais 
a formação dos profissionais da educação, o que se percebe que ele é ciente de que não 
basta somente o professor ser capacitado, mas todos da escola, além de destacar a 
importância da flexibilidade do currículo e da avaliação de modo a não prejudicar esse 
aluno. Conforme Mantoan (2007, p. 80): “Para que os alunos com deficiência possam 
exercer o direito em sua plenitude, é indispensável que a escola aprimore suas práticas, 
a fim de atender às diferenças.” 

O que se pode verificar que o professor (p5), é conhecedor das mudanças, 
destacadas pelas as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 
com base na Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo2º, que determina que os sistemas 
de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o 
atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as 
condições  necessárias para uma educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001). 

Ao se procurar saber qual o papel do educador na Educação Inclusiva? O 
professor (p2) respondeu. 

O papel do educador na educação inclusiva é de facilitador ou mediador do 
processo de aprendizagem do aluno especial. Só que não estamos preparados para 
desenvolver estratégias de ensino diversificadas. Acabando por prejudicar o 
desenvolvimento dessas crianças. 

Na fala desse professor se observa que ele é ciente de que a má aplicação de 
metodologias em sala de aula de alunos especiais pode prejudica-lo, visto que em sua 
fala o papel do professor é de grande importância na mediação do saber. O que se faz 
necessário recorrer ao que apresenta Mantoan e Pietro (2006, p. 22), ao que é certo nas 
classes de alunos especiais: “[...] é que jamais deverão ser desvalorizados e 
inferiorizados pelas suas diferenças, seja nas escolas comuns, seja nas especiais.” Ou 
seja, o discurso do professor transparece a ideia de que como mediador do aluno com 
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o conhecimento o professor deve estar preparado pedagogicamente, principalmente no 
que se refere a alunos especiais.  

Ao indagar sobre quais as Práticas Pedagógicas que devem ser adotadas em 
Escola Inclusiva, o professor (p.4), respondeu. 

Deve-se primeiramente adaptar as metodologias ao nível dos alunos; organizar o 
tempo para incluir as atividades destinadas ao atendimento especializado no horário 
de aula e em atividades extraclasse; adaptar as avaliações considerando as 
individualidades; definir o nível de competência curricular do educando, bem como a 
identificação dos fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem. 

Na resposta do professor (p4) no que se refere às metodologias que devem ser 
utilizadas em classe de alunos especiais, demonstra que a escola é que deve se adaptar 
a esses alunos, e não como se costumava ver, os alunos é que tinham que se adaptar a 
escola, acabando muitas vezes em evasão, visto que as suas particularidades não 
permitia acompanhar o aluno dito “normal”.  Além disso, conforme sugere o professor, 
as avaliações, e o currículo devem também, serem adaptados para que os alunos 
especiais usufruam da escola para o seu desenvolvimento cognitivo. Mantoan e Pietro 
(2006, p. 27) apresentam que “Tanto as escolas especiais quanto as comuns precisam 
se organizar o atendimento que dispensam a seus alunos. Assim, essa professora parece 
conhecedora da importância de metodologias diversificada como fator necessário a 
produção do conhecimento aos alunos especiais.  

Ao perguntar se nas escolas em que leciona os professores e demais funcionários 
estão preparados para atender ao aluno especial? Ele ressaltou. 

Não, pois a pesar de ser conhecedor do que é inclusão, e do que é necessário 
não temos formação suficiente para desenvolver uma prática pedagógica para esses 
alunos, visto que, quando aparece um curso para lidar com alunos especiais 
geralmente as vagas são poucas, o que dificulta a nossa formação, sem contar que as 
formações se restringem apenas aos professores, e os que fazem parte da escola, 
como diretor, vice, pessoal de apoio ficam a margem. 

Analisando a resposta do professor (p1) se percebe que ele tem consciência da 
importância da formação de toda equipe escolar para o desenvolvimento de uma 
aprendizagem que o aluno especial tem direito. Mas apresenta que a formação é restrita 
apenas aos professores, e ainda aponta que as vagas para formação quando surge são 
restritas deixando a desejar.  

Presume-se assim, que os professores entrevistados, reconhecem que crianças 
portadoras de necessidades especiais são pessoas que merecem atenção especializada, 
uma vez que precisam por direito usufruir das mesmas condições das demais crianças 
tendo oportunidade para desenvolver-se de acordo com suas capacidades e limitações, 
além de merecerem serem respeitadas e mediadas corretamente. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Percebe-se assim, que a abertura das escolas de modalidade normais para alunos 
com necessidades especiais, devem respeitar às diferenças desenvolver metodologias 
diversificas que supram ad deficiências do aluno especial, pois a inclusão deve propor o 
rompimento das fronteiras entre as disciplinas, o saber e a realidade de cada criança, o 
que implica no reconhecimento à diversidade. 
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Vê-se, que o maior desafio da educação inclusiva, é construir dentro da escola 
regular, um projeto de ensino inclusivo, bem como aprender a lidar com as crianças 
especiais e fazê-las aprender, considerando as condições individuais e suas limitações. 
Para tanto, é necessário a formação de toda a equipe escolar, de modo a promover um 
ensino inclusivo. Só dessa maneira, estar-se combatendo os contrassensos a respeito da 
inclusão, dando o sentido a escola inclusiva demandada pela sociedade atual. 

Verifica-se ainda que os professores pesquisados precisam procurar incorporar 
o conhecimento teórico em sua prática pedagógica, desenvolvendo a reflexibilidade 
como forma de repensar a sua metodologia de modo a saber como lidar com alunos 
especiais na modalidade normal de ensino. O que se observa é que, só o teórico não 
possibilita a inserção do aluno com necessidades especiais de maneira eficaz na escola 
normal, mas sim, tem-se que relacionar teoria e prática de modo a não excluir esse 
aluno. Para Drago (2014, p. 89): “estudos tem revelado que grande parte do sucesso da 
inclusão depende do trabalho pedagógico adequado às diversidades dos discentes no 
cotidiano escolar.” 

Os professores pesquisados são cientes do que seja a inclusão escolar de alunos 
especiais, mas não sabem lidar com esses alunos, o que sugere que eles precisam 
urgentemente redirecionar seu fazer pedagógico a partir do refletir teórico/prático, 
bem como buscar uma formação que atenda a essa inserção, visto que as diferenças 
devem servir para os educadores procurarem saídas para desenvolver a participação 
ativa dos alunos com deficiência. Ao adaptar a sua metodologia para incluir esse aluno, 
o educador proporciona a esse aluno a experimentação de aprender em interação com 
alunos ditos normais. 

Por fim, pode-se dizer que é possível que se tenha nos dias atuais uma plena 
inclusão de pessoas especiais em escolas normais, em qualquer nível de ensino, mas 
para isso, é necessário que todos da escola busquem qualificação profissional, afetiva, 
social, pessoal, de modo a adequar a pratica pedagógica as especificidades do aluno 
especial. 
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O ENSINO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: Reflexão acerca das 
Legislações proibitivas em contraposição a instituição de uma Escola Reflexiva 

 
 

Vanessa Érica da Silva Santos18 
 
Após inúmeros avanços sociais, marcados por conquistas em busca de igualdade 

de gênero, Encontra-se em evidência a discussão sobre o ensino de ideologia de gênero 
nas escolas. Em 2014 se intensificou no Brasil o debate sobre a temática supracitada, 
tendo em vista a estruturação do Plano Nacional de Educação (PNE).  A inclusão de 
temas relacionadas a sexualidade e identidade de gênero nos planos de educação do 
País era uma proposta promissora do Ministério da Educação (MEC).  No entanto, 
iniciaram-se as resistências; as opiniões desfavoráveis ao ensino de ideologia de gênero 
defendem que ela realiza uma “doutrinação” nas crianças e que acabaria por 
desconstruir a família tradicional, demarcando inclusive questões religiosas. De outro 
norte, os apoiadores prescrevem que a referida abordagem contribuiria a diminuição do 
preconceito, acabando por promover futuramente uma sociedade isonômica, 
verificando ainda que ainda há muita confusão da população quanto ao que significa a 
referida concepção, procurando assim esclarecer o real significado. 

No Brasil, verifica-se algumas ações governamentais que discutem a referida 
temática, no intuito de estimular a abordagem na escola, capacitando os profissionais 
que a compõem para trabalhar sexualidade e gênero. Buscou-se refletir sobre de fato 
as pessoas conhecem as propostas educacionais de ensino de gênero e se  
compreendem  se a mesma é necessária ou não na grade escolar básica, trazendo a 
extrema importância de discussão para a sociedade atual entender o processo de 
desconstrução de estereótipos, analisar as mudanças sociais e o acompanhamento da 
legislação e educação em face dessas mudanças, de forma a tornar isonômica o ensino 
e como um objetivo de longo prazo ser uma sociedade mais tolerante. 

A pesquisa se utilizou do método dedutivo como método de abordagem, com o 
estudo das metodologias usadas pelos professores no ensino de gênero, as construções 
sociais para se chegar ao problema local e abordar a aprovação da Leis como a 1804/17 
da cidade de Pau dos Ferros e suas motivações e reflexos, quanto aos procedimentos 
técnicos se utilizou de técnica bibliográfica, para refletir acerca da problemática. 

Ao final respondeu ao seguinte questionamento: Diante do contexto de um 
ensino ético, liberdade pedagógica do professor e direito de um ensino ético, voltado a 
formação de um aluno cidadão, Quais os reflexos que a Lei 1804/17 e as demais leis das 
cidades circunvizinhas poderão apresentar em face de sua sociedade através dos seus 
alunos? 

Concluiu-se necessidade de formação adequada dos professores sobre gênero, 
haja vista que esse assunto requer extrema capacitação dos docentes, vislumbrando a 
necessidade uma educação ética e não estereotipada de forma a trabalhar todos os 
conceitos estudados seja nas ciências sociais ou biológicas, bem como avaliou a classe 
estudantil sobre os conhecimentos adquiridos como forma de humanização, formando 
uma sociedade livre de preconceitos e preparada para os avanços sociais. 
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E-mail: vanessa.erica@hotmail.com 
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Palavras- Chaves: Ideologia de gênero; Ensino; Escola Reflexiva; Legislações. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Ainda há muita confusão da população quanto ao que significa a referida 

concepção, pois a "ideologia de gênero" na verdade representa a ideia de que são 
construções sociais que determinam os gêneros. Nesse contexto defendem que haveria 
uma liberdade de escolha do indivíduo, desmistificando a existência de apenas o gênero 
"masculino" e "feminino", se embasando  na ideia de que os seres humanos nascem 
"iguais", e portanto a distinção de gêneros um produto histórico-cultural. 

Necessário nesse contexto explicar uma recorrente confusão entre a identidade 
de gênero e orientação sexual, pois esta ultima não se confunde com a primeira, por se 
referir a preferência sexual que determinada pessoa possui, como sendo, por exemplo, 
assexual; homossexual; bissexual e pansexual e, portanto, a "ideologia de gênero" se 
refere a um contexto diferente, que coloca o "gênero" como algo que pode ser 
modificado por escolha, se contrapondo a idéia biológica e estabelecendo, portanto, 
uma contraposição de ideias. 

A referida discussão tem tomado proporções enormes. As razões para a 
preocupação, no entanto, ainda parecem desconhecidas de grande parte da opinião 
pública.  

No Brasil, verificam-se algumas ações governamentais que discutem a referida 
temática, no intuito de estimular a abordagem na escola, capacitando os profissionais 
que a compõem para trabalhar sexualidade e gênero. No entanto, encontram-se 
inúmeras divergências de pensamentos. Através de motivos que se pretende estudar, 
estima-se que a desinformação, preconceito, religião e até a simples dificuldade 
aceitação de mudanças sociais possam ser motivos determinantes para a resistência de 
alguns grupos sociais, quando visualizamos, por exemplo, a votação de leis sobre 
proibições de estudo de gênero em várias cidades interioranas em um curto espaço de 
tempo, como se fosse uma reprodução social dos bons costumes em face de uma 
política pública “liberal” tendente a abolir os bons costumes. 

Observa-se que ainda se visualiza diversos preconceitos sociais que apenas 
através do ensino podem ser corrigidos, pois o ambiente escolar é o lugar que tem 
intima relação com a formação de ideologia do se humano. Conforme aborda Tardif 
(2010, pág.118, apud CHERRADI,1990; MAHEU, 1996) que:  

 
 Em suma, se o ensino é mesmo uma atividade instrumental, trata-se de uma 
atividade que se manifesta concretamente no âmbito de interações humanas 
e traz consigo, inevitavelmente, a marca das relações humanas que a 
constituem. esse caso pode-se dizer que o professor é um trabalhador” 
interativo. 

 

Nesse contexto se insere o papel do professor, que se vê limitado na exposição 
de conteúdo e que tem papel fundamental na formação das crianças e jovens, pois o 
objeto do trabalho  dos professores são seres humanos individualizados e socializados 
ao mesmo tempo (TARDIF, 2010). Partindo dessa análise a presente pesquisa pretende 
abordar o ensino de gênero no Brasil, a partir do estudo da evolução social, religioso e 
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legal, a partir da crescente voz sobre a ideologia de gênero que encontra grande barreira 
de aceitação social. Busca-se refletir sobre de fato as pessoas conhecem as propostas 
educacionais de ensino de gênero e se  compreendem  se a mesma é necessária ou não 
na grade escolar básica. 

 
DA NECESSIDADE DE ABORDAGEM DA IDEOLOGIA DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO. 

 
A presente pesquisa é de suma importância para a sociedade atual entender o 

processo de desconstrução de estereótipos, analisar as mudanças sociais e o 
acompanhamento da legislação e educação em face dessas mudanças, de forma a tornar 
isonômica o ensino e como um objetivo de longo prazo ser uma sociedade mais 
tolerante. 

Conforme Dias e Oliveira (2015) tem ganhado relevância principalmente nas 
Ciências Humanas a desconstrução de conceitos que hierarquizam os relacionamentos 
e mantem à margem grupos socialmente discriminados, surgida a partir de uma 
perspectiva questionadora e inclusiva de estudos sobre corpo, gênero e sexualidade. 

Assim, se mostra necessária a análise de ensino de gênero para se questionar 
como as abordagens de corpo, gênero e sexualidades estão postas no Projeto Político 
Pedagógico das instituições de ensino? Qual o lugar dessas temáticas nos objetivos, 
metas e metodologias do Projeto Político Pedagógico? Com o resultado desses 
questionamentos pode-se analisar a inclusão e a importância da discussão dessas 
temáticas na escola em todo processo de ensino, partindo da capacitação docente até 
o aprendizado do aluno.  

Notadamente os Parâmetros Curriculares Nacionais devem ser um norte 
legislativo que subsidia o docente para tratar tais temáticas práticas, fundamentando a 
sua importância com a inclusão da presente temática, de modo a defender a bandeira 
de que a escola não deve se conformar com a perpetuação de conceitos sociais que não 
condizem com os anseios práticos atuais, proporcionando uma viabilidade de abertura 
de visões isonômica. 

Conforme o Ministério da Educação (2006, pág 07): 
 

“[..] Os atuais marcos legais para oferta do ensino médio, consubstanciados 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº. 9394/96), representam 
um divisor na construção da identidade da terceira etapa da educação básica 
brasileira. Dois aspectos merecem destaque. O primeiro diz respeito às 
finalidades atribuídas ao ensino médio: o aprimoramento do educando como 
ser humano, sua formação ética, desenvolvimento de sua autonomia 
intelectual e de seu pensamento crítico, sua preparação para o mundo do 
trabalho e o desenvolvimento de competências para continuar seu 
aprendizado. (Art. 35) [...]” 

 

O  tema assume uma mudança impar na docência, pois sabemos que o papel do 
professor, através do ensino direto e de suas práticas são fundamentais para a 
construção de uma sociedade despida de estereótipos.  Conforme Dias e Oliveira (2015) 
É necessária a compreensão de que as particularidades distintivas aos homens e às 
mulheres devem ser questionadas e desnaturalizadas, pois fazem parte de um processo 
histórico de construção.  
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Não podemos perder de vista os ensinamentos do Ministério da educação (2006, 
pág.25) que aponta o Artigo 2o da Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998, que 
reporta-nos aos valores apresentados na Lei nº 9.394, a saber: 

 
I. os fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 
respeito ao bem comum e à ordem democrática; 
II. os que fortaleçam os vínculos de família, os laços de solidariedade humana 
e 
de tolerância recíproca. 
 

E complementa o raciocínio o Artigo 3º da mesma Resolução que demonstra 
coerência entre a prática escolar e princípios estéticos, políticos e éticos, a saber: 

 
I. a Estética da Sensibilidade, que deverá substituir a da repetição e 
padronização, estimulando a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade 
pelo inusitado e a afetividade, bem como facilitar a constituição de 
identidades capazes de suportar a inquietação, conviver com o incerto e o 
imprevisível, acolher e conviver com a diversidade, valorizar a qualidade, a 
delicadeza, a sutileza, as formas lúdicas e alegóricas de conhecer o mundo e 
fazer do lazer, da sexualidade e da imaginação um exercício de liberdade 
responsável;a Política da Igualdade, tendo como ponto de partida o 
reconhecimento dos direitos humanos e dos deveres e direitos da cidadania, 
visando à constituição de identidades que busquem e pratiquem a igualdade 
no acesso aos bens sociais e culturais, o respeito ao bem comum, o 
protagonismo e a responsabilidade no âmbito público e privado, o combate 
a todas as formas discriminatórias e o respeito aos princípios do Estado de 
Direito na forma do sistema federativo e do regime democrático e 
republicano; 
III. a Ética da Identidade, buscando superar dicotomias entre o mundo da 
moral e o mundo da matéria, o público e o privado, para constituir 
identidades sensíveis e igualitárias no testemunho de valores de seu tempo, 
praticando um humanismo contemporâneo, pelo reconhecimento, pelo 
respeito e pelo acolhimento da identidade do outro e pela incorporação da 
solidariedade, da responsabilidade e da reciprocidade como orientadoras de 
seus atos na vida profissional, social, civil e pessoal. 

 

Em reflexão sobre educação enquanto arte, TARDIF (2010, pág.160) discorre 
que: 

 
[...]Em resumo, segundo os antigos, o objetivo da educação não é formar uma 

criança, mas um adulto, assim como o objetivo do jardineiro não é plantar 
uma semente, mas fazer desabrochar uma rosa: é a rosa completa e acabada 
que constitui a verdade da semente e, portanto, o sentido final da arte do 
jardineiro.” 
 

 

 Assim precisamos encarar que adultos queremos no futuro? 
Realmente se devem  privar os alunos de desmitificarem a noção sólida de uma 

única forma de masculinidade e feminilidade que perpetua um modelo de 
comportamento de acordo com o sexo, instituído pela sociedade? 

Como bem aponta Alarcão (2011,pág.20) :“Temos que reconhecer que o 
exercício livre e responsável da cidadania exige das pessoas a capacidade de pensar e a 
sabedoria para decidir com base numa informação e em conhecimentos sólidos”. E 
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conclui seu pensamento afirmando que “Sem o saber que lhe permite aceder à 
informação e ter um pensamento independente e crítico, ele pode ser manipulado e 
infoexcluído”. 

 
DA ABORDAGEM REALIZADA PELO PROJETO DE LEI Nº 1804/17 NO MUNICÍPIO DE PAU 
DOS FERROS-RN 

 
Em 06 de Dezembro de 2017, foi votado o Projeto de Lei nº 1804/17 da 

cidade de Pau dos Ferros-RN que proíbe as atividades pedagógicas que visem à 
reprodução do conceito de ideologia de gênero na grade curricular da rede 
municipal e da rede privada. Vejamos o que a mesma dispõe: 

 
 

Art.1º- Fica terminantemente proibida na grade curricular da Rede Municipal 
de Ensino e da Rede Privada a disciplina de ideologia de gênero bem como 
toda e qualquer disciplina que tente orientar a sexualidade dos alunos ou que 
tente extinguir o gênero masculino e ou o gênero feminino como gênero 
humano. 

 

 
É notável a confusão de conceitos da referida lei, a qual confunde opção sexual 

com gênero humano, e caba por salvaguardar uma visão preconceituosa, arraigada a 
pensamentos antidemocráticos estereotipados. 

Evidencia-se claramente uma postura estática educacional, impregnada de 
estereótipos quando visualizamos práticas pedagógicas distintivas de gênero. Nessa 
perspectiva Dias e Oliveira (2015) observam que o cotidiano escolar é dinâmico, no qual 
se abordam  práticas pedagógicas através de um currículo informal, abordando-se nas 
aulas as mais diversas questões. Assim conforme propõe as autoras: 

 
A introdução das temáticas como cultura, multiculturalismo, corpo, 
diversidade de gênero e sexual, desigualdade, equidade, diferença, classe, 
relações étnicas, geração nos currículos formais escolares, na gestão escolar 
e no Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino pode desenvolver 
uma prática pedagógica mais tolerante às diferenças. Como esses são os 
definidores do processo de ensino, das práticas escolares, do papel dos/as 
docentes e da própria função de educação que as instituições desenvolvem, 
faz-se necessário ampliar o olhar sobre essas temáticas ou dar uma maior 
visibilidade dentro das metas e estratégias para serem alcançadas no 
decorrer do ano letivo. (DIAS e OLIVEIRA, 2015, Pág.260) 

 

É fato que os estudos de gênero despontam como um mecanismo analítico e 
político que permite compreender “o caráter fundamentalmente social das distinções 
baseadas no sexo” (SCOTT, 1995, p. 72). Precisa-se compreender o binômio homem e 
mulher sob a visão de construção social e a partir disso podemos visualizar claramente 
essa abordagem quando nos lembramos das vestimentas, comportamentos que ao 
serem socialmente distintos para homens e mulheres  pressupõe o sexo como forma de 
poder para o gênero masculino e submissão ao feminino. 

Ao abordar esse tema Louro (2010), afirma que temos que abandonar os 
discursos essencialistas de gênero, ligados prioritariamente ao aspecto dicotômico 
sexo/gênero, para pensá-lo a partir da cultura. A visão que temos sobre o feminino e 
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masculino podem ser substituídos pelas relações sociais demarcadas pelo tempo e 
espaço.  

A partir dessa análise podemos afirmar que  a escola é um espaço de integração, 
uma ferramenta de poder, e pode ser usada para manter práticas sexistas e 
estereotipadas, ou pode ser usada para o avanço de uma isonomia na educação, através 
do ensino de gênero não-sexista. Importante a reflexão sobre o papel da escola, como 
bem discorreu Alarcão (2011, p.25) “A escola é um setor da sociedade; é por ela 
influenciada e, por sua vez, influencia-a. Perante o mundo como ele é, quer a escola 
isolar-se e construir-se contra a sociedade? Ou quer ser sociedade e na macroestrutura 
social ter uma voz crítica contextualizada e situada?”. 

 Bourdieu (1999) preleciona que o currículo está fundamentado na cultura 
dominante. Assim, podemos concluir que seria importante entender como as ideologias 
dominantes estiveram presentes no currículo ao longo da história, como as pessoas se 
percebiam e construíam suas identidades fixas de subordinação e não questionavam 
seus espaços, pois “[...] é através do vínculo entre conhecimento, identidade e poder 
que os temas da raça e da etnia ganham seu lugar no território curricular” (SILVA, 1999, 
p.107). Nesse contexto, o ser humano é, portanto, resultado de um processo cultural e 
social que a escola produz e reproduz diuturnamente. 

 Afirma Dias e Oliveira (2015, pág.262) que: “os estudos pós-críticos questionam 
o poder ideológico da escola, contestando a ideia de identidades fixas, mostrando como 
o sujeito da modernidade tardia apresenta suas identidades móveis e 
desfragmentadas”. O ensino de gênero na escola pelo multiculturalismo apresenta a 
desconstrução da tendência à homogeneização, ao padrão, dando ênfase ao 
reconhecimento da diferença, em um processo de confronto permanente bem como o 
diálogo e empatia em relação ao outro que tanto colabora e interfere nessa troca de 
construções do conhecimento e de nossas identidades.  

Largamente se defende a instituição de escolas reflexivas, com professores 
reflexivos, de forma a proporcionar uma educação ética, como bem discorre Alarcão 
(2011, pág.40): 

 
A escola reflexiva não é telecomandada do exterior. É autogerida. Tem o seu 
projeto próprio, construído com a colaboração dos seus membros. Sabe para 
onde quer ir e avalia-se permanentemente na sua caminhada. Contextualiza-
se na comunidade que serve e com esta interage. Acredita nos seus 
professores, cuja capacidade de pensamento e de ação sempre fomenta.[..] 
 

 

Na abordagem feita por Scott (1995) há uma elucidação na reflexão dos gêneros 
femininos e masculinos na sociedade, residente no fato de não coloca-los em oposição, 
no entanto aborda a relevância de desconstrução sobre a supremacia do gênero 
masculino sobre o feminino, buscando uma isonomia social e política que inclui  o sexo, 
classe e raça.  

Nessa esteira, necessário a inclusão de professores preparados a dar uma visão 
crítica e abrangente acerca do tema como bem preleciona Tardif (2010, pág.45) ao 
discorrer que: “ A formação de um corpo docente laico, formado com bases nas ciências 
profanas e na nova pedagogia, manifesta-se como uma exigência interna do 
desenvolvimento do sistema escolar moderno.” 



75 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Ainda abordando sobre a necessidade social de abordar o gênero nas escolas 
Louro (2010, p. 77), aponta que gênero refere-se “ao modo como as diferenças sexuais 
são compreendidas numa dada sociedade, num determinado grupo, em determinado 
contexto”. Trazendo assim a reflexão de que as diferenças são impostas através das 
formas que representamos culturalmente através da fala, ações e outros mecanismos 
que ao longo de suas vidas tem contato e acabam por formar um pensamento já pre-
determinado. 

Sayão (2002, p. 05) discorre que “a demarcação do que cabe aos meninos ou às 
meninas se inicia bem cedo e ocorre pela materialidade e também pela subjetividade. 
Essas relações influenciam nas elaborações que as crianças fazem sobre si, os outros e 
a cultura, e contribuem para compor sua identidade de gênero”.  

Segundo Stoller (1993, p. 28), a identidade de gênero está relacionada “à mescla 
de masculinidade e feminilidade em um indivíduo, significando que tanto a 
masculinidade como a feminilidade são encontradas em todas as pessoas, mas em 
formas e graus diferentes”. Esse autor reflete a ideia de que masculino e feminino não 
são naturalmente apresentadas ao sujeito por determinações biológicas, mas são 
características conquistadas culturalmente por ele, contrapondo-se à teoria 
psicanalítica clássica. 

É preciso o filtro de informações midiáticas e políticas de forma a não trazer uma 
escola opressora e doutrinadora de valores questionáveis diante de um novo modelo 
social, nesse sentido Tardif (2010, pág.116), aponta que: 

 
 

[...]maioria dos discursos que hoje tratam do ensino e são veiculados pela 
classe política, pela mídia e pelos formadores de opinião- e frequentemente 
por vários professores universitários-questiona se o trabalho em si realizado 
pelo professor, concluindo que o ensino ainda é, no fundo, um “ofício moral”, 
que serve sempre de lente de aumento para as angústias e inquietações da 
opinião pública. 
 

 

Assim, se denota de forma substancial o papel da escola e do professor para uma 
sociedade isonômica, tendo a escola a missão de educar, “Pensa-se e organiza-se para 
saber como desempenhar essa missão num dado contexto temporal e sociocultural” 
(ALARCÃO, 2011, p.92). 
 
CONCLUSÃO 

 
A partir da fundamentação retromencionada é evidente a necessidade de 

abordar o ensino de ideologia de gênero na educação, como uma forma democrática de 
demonstrar ao aluno uma visão ampla da sociedade e a partir disso oportunizar que ela 
seja livre para fazer suas escolhas. 

Defender uma restrição de conteúdo na educação é trazer um radicalismo 
incompatível com um País democrático, é querer impor um pensamento que não se 
amolda a sociedade atual e a sociedade do futuro. 

As práticas sexistas no ambiente educacional só corroboram a ignorância, o 
preconceito e a intolerância. As pessoas são diferentes e a sociedade precisa saber lidar 
com isso de forma democrática, não impondo padrões sociais estereotipados. 
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É preciso de forma urgente a implementação de políticas públicas de 
conscientização da sociedade, para que assim se possa de fato entender que a ideologia 
de gênero não doutrina pessoas, ao contrário, a ausência de conhecimento dessa teoria 
é que impõe uma doutrinação aos alunos a seguirem determinadas regras sociais que 
por muitas vezes implicam em retração social por causa da intolerância. 

Leis municipais que proíbem o ensino de ideologia de gênero, buscam retrair um 
fenômeno social que foge as suas competências, e que apenas servem para tornar o 
Brasil um país cheio de preconceitos ultrapassados. 

Viver na pluralidade é uma condição não se escolhe, cada ser deve seguir com 
suas convicções sem interferência, pois não existe um gênero correto, nem orientação 
sexual correta. Todos devem ser tratados como iguais. 

Ao analisar a letra da Lei 1804/17 da cidade de Pau dos Ferros-RN, chegamos a 
conclusão de uma sociedade marcada por preconceitos e intolerância, e que impõe um 
padrão correto a seguido. No entanto, essa legislação será apenas um momento social 
que será desconstruído, assim como a liberdade dos escravos, e como o direito da 
mulher ao voto, essa resistência só contribui para a difusão da temática e acaba por criar 
uma sociedade dividida, preconceituosa, em que é necessário manifestações sociais 
para salvaguardar direitos básicos. 

Assim, os reflexos da referida lei será avaliada com o tempo, mas de início já se 
demonstra nitidamente a necessidade de um avanço social em ao menos conscientizar 
a população contra o preconceito, sob pena de criar uma sociedade intolerante. 
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PARTICIPAÇÃO FEMININA NA ASSEMBLEIA NACIONAL POPULAR DA GUINÉ-BISSAU 
 

Celeste Silvia Vuap Mmende19 
 
 
RESUMO: Este trabalho é parte da minha monografia de graduação e faz parte dos 
estudos de gênero em África, especificamente na Guiné-Bissau. Tem por objetivos: 
compreender as desigualdades que afetam as mulheres na política africana; analisar a 
história das mulheres que atuam na Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau; as 
funções que elas exercem; a importância da sua presença quanto ao combate e 
superação da violência contra as mulheres; e, investigar as ações do governo guineense 
em relação a essa situação de desigualdade que afeta as mulheres entre 2014-2015. O 
relatório da Liga Guineense dos Direitos Humanos, LGHG 2012, relatório da 
interparlamentar Union UIP 2015, aProfil genre plays: Guiné-Bissau 2015, elaborado 
pelo Groupe de la Banque Africaine de Développement, Relatório de Rede de Mulheres 
da Assembleia Parlamentares da CPLP (2009-2010) documento de, Patrícia Godinho 
Gomes; a senda da Luta pela Paz e Igualdade e Contributo das Mulheres Guineenses 
(2016), foram os materiais analisados. Para a coleta de dados, fez-se uso de metodologia 
interdisciplinar, combinando a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, 
diferenciando-se, pela valorização de uma literatura sobre gênero que leva em conta os 
debates internacionais, africanos e, mais particularmente, guineenses. Os resultados 
parciais revelam que as mulheres guineenses participaram na Luta de Libertação 
Nacional, mas pouco participam nas instâncias de tomadas de decisões de importância 
nacional, tendo em conta sua sub-representação na Assembleia Nacional Popular. 
Considera-se que as parlamentares trabalhando em conjunto e individualmente podem 
contribuir para amenizar a violência, sensibilizar outras mulheres a participar das 
atividades política e ajudar no desenvolvimento do país.   
 
Palavras-chave: Gênero, Guiné-Bissau, Assembleia Nacional Popular, Participação. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a Juan E. Diaz Bordenave (1983), a participação é a inclusão de 
todos os membros consumidores dos bens materiais e culturais inerentes ao 
desenvolvimento modernizador (p. 16), a participação é realizada quando o grupo 
popular organizado, intervém no poder de Estado e das classes dominantes. 

 
A participação pública diz respeito, em processos de ordenamento do 
território, ao envolvimento, à informação e à consulta do público nas 
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atividades de planejamento. A participação pública deve constituir-se cada 
vez mais como um pressuposto para a aceitação e manutenção dos planos, 
podendo ainda afirmar-se como um meio de ação contra uma crescente 
indiferença por questões de política local (BORDENAVE 1983, p1-2). 

 

Por outro lado, segundo a constituição da república da Guiné-Bissau (1996), ‘‘a 
Assembleia Nacional Popular é o supremo órgão legislativo e de fiscalização política 
de todos os cidadãos guineenses, é o órgão que decide sobre as questões 
fundamentais da política interna e externa”. Assembleia Nacional Popular tem a 
competência de fazer a revisão da constituição, fazer as leis, votar as moções e 
resoluções, aprovar o programa do governo, orçamento geral do estado, plano 
nacional para desenvolvimento e as suas leis, aprovar os tratados que envolvem o pais 
com os assuntos das organizações internacionais, referentes ao tratado de amizade, 
de paz, de defesa, de retificação das fronteiras, entre outros. Compete à Assembleia 
Nacional legislar sobre a nacionalidade guineense, organização jurídica, estádio de 
sítio e de emergência, a definição do crime, penas e medidas de segurança, processo 
criminal, definição dos limites das águas territoriais e das suas zonas econômicas 
exclusivas, associações e partidos políticos, sistema eleitoral e sistema monetário. 

  
MULHERES GUINEENSE NAS ELEIÇÕES PARLAMENTARES 
 

De acordo com relatório da liga guineense dos direitos humano (LGDH, 2012, p. 
38- 39), ‘‘as mulheres têm participado muito na esfera política e na tomada de decisão, 
da luta armada; neste momento, elas representaram posições muitos importantes, 
mas, depois da independência, a sua presença nestas áreas tem sido pouco verificada. 
As mulheres foram se afastando e se ocupando mais na esfera privada, enquanto os 
homens se encarregaram de cuidar da economia, política e tomada da decisão social”. 

Observa-se, na perspectiva da Liga Guineense dos Direitos Humanos (2012), que 
a participação das mulheres guineenses no campo político, tem sido indiscutível, 
durante a luta de libertação, representando as posições muito importante, isso só 
deixou de acontecer com muita frequência neste espaço quando a luta terminou. 

Conforme Patrícia Godinho Gomes (2015), a questão de gênero na Guiné-Bissau 
percorreu o período da luta pela independência e o período da primeira fase da 
independência de 1975 a1984 e a segunda fase da independência de 1985 a1994. 
Nesta análise, constatou-se que as mulheres participaram na luta de libertação do país, 
exercendo atividades logísticas; elas eram também professoras nas áreas libertadas, 
assumiram até posto de comitê de aldeias juntamente com os homens, assim como 
desempenhavam papel de soldados, na linha, lutando contra os colonizadores, neste 
caso, aponta-se o caso da Ernestina Sila, conhecido popularmente como Titina Silá, 
heroína guineense, que morreu durante a batalha contra o colonizador. Na altura, a 
demanda mulheres na esfera pública era muito verificada até na primeira fase da 
independência do país, momento em que o país contava conta com um partido único, 
o PAIGC. 

Ainda conforme Patrícia Godinho Gomes (2016), de acordo com o relatório do 
Segundo Congresso da UDMU, de dezembro de 1988, onde foi analisada a situação 
da mulher na política e no processo de desenvolvimento, assistiu-se à participação 
das mulheres tornar-se um pouco crescente e cada vez mais ativa na vida política, 
econômica, social e cultural do país entre 1973 e1984. A nível do conselho regional, 
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as mulheres aumentaram a participação mais significativamente, durante a terceira 
legislatura, apesar de serem uma percentagem menor, elas superaram a percentagem 
representada na primeira legislatura. 

 
“Entre a I legislatura 1973-1976) e a III legislatura (1984-1989), a presença de 
mulheres aumentou consideravelmente nos conselhos regionais, tendo 
passado de 8,6% na I Legislatura para 10,6% na II legislatura e para 14,4 na 
III legislatura. Apesar de globalmente baixa e de se verificar sobretudo a 
nível da base, os números mostram uma tendência para um aumento 
efetivo da participação política das mulheres na III legislatura. (GOMES, 
2016, p. 137). 
 

 
De acordo com esta análise de Patrícia Godinho Gomes feita sobre as três 

legislaturas, percebe-se que, na terceira legislatura, houve mais mulheres no conselho 
regional do que nos dois primeiros.  

Relativamente aos assentos que as mulheres ocupam na Assembleia Nacional 
Popular, que é a área do o nosso estudo, Patrícia Godinho Gomes (2016) afirma que, 
durante o período de 1973-1984, referente a três legislaturas que passaram em 
Guiné-Bissau, soma-se um total de 44,1% por estes anos; este valor corresponde às três 
primeiras legislaturas parlamentares que foram realizadas em Guiné-Bissau, depois 
que o país se tornou independente dos colonizadores portugueses. Durante o período 
de 1973-1976 referente à I legislatura, as mulheres representaram na Assembleia 
Nacional Popular 15,8%; os 11,3% na II legislatura de 1976-1984 e os 14,6% na III 
legislatura de 1984-1989. 

A grande diferença percentual das mulheres em relação aos homens, referente 
a representantes na Assembleia Nacional Popular, no espaço político e em função de 
direção da Guiné-Bissau, deve-se ao fato de que as mulheres são menos representadas 
em termos de cargos políticos, quando podem ter acesso a estas esferas tendem a ter 
maior representação política a nível das bases. Tudo isso foi causado pela 
desigualdade na forma de instrução dos membros da sociedade e desigualdade no 
acesso à formação acadêmica das mulheres, questão ora ligada ao modelo 
demográfico, ora ligada à organização social das diferentes sociedades da Guiné-
Bissau. Estes acessos diferenciais contribuíram para que houvesse pouca participação 
em todas as esferas públicas, especificamente na Assembleia Nacional Popular da 
Guiné-Bissau (GODINHO, 2016). 

Por outro lado, para Patrícia Godinho Gomes (2013), na legislatura de 1989-
1994, foram eleitos 150 deputados, na Assembleia Nacional Popular, para representar 
a população guineense, na tomada de decisão, entre eles, 30 são mulheres que 
compõem esta instituição, na altura. 

 
Por outro lado, se se considerar a evolução da participação das mulheres na 
era do pós-independência, nos órgãos de soberania, nota-se que apesar de 
a constituição da república nos seus artigos 24º e 25º consagrar a igualdade 
de direito entre homens e mulheres, a verdade é que esse aspecto não 
encontra parcela no plano real, como pode se constatar a presença feminina 
na Assembleia Nacional Popular”. (GODINHOS,2013). 
 

Para Godinho, apesar da igualdade direito ser consagrada pela constituição da 
república, na prática, ela não é vista assim. 
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Diferente de Gomes (2016), por outro lado, “The global economy” (2015) fez uma 

análise sobre as parlamentares da Guiné-Bissau, de 1990 a 2015. Entre estes anos, ele 
constata que houve uma queda em termos percentuais das mulheres, saindo de 20%, 
um valor razoavelmente significante que Assembleia Nacional Popular atingiu durante 
1990, para 7,8% em 2000. O país sofreu uma queda em termos de representação 
feminina no parlamento, durante o ano de 2000, sendo a média total entre 1990 e 2015 
de 11,93%. 

Compreende-se segundo “The global economy” (2015) que, o parlamento 
guineense contou com melhores momento nas eleições das parlamentares, mas 
também contou com péssimos em termos de representação, chegando a eleger 7,8% 
em 2000. 

Conforme a Unión Interparlamentaria (UIP, 2015) a percentagem das 
mulheres tem um pouco de acréscimo. Na sua análise, entre 1995 e 2015, a 
Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau aumentou mais 3%, saindo de 10% em 
1995 para 13,7% em 2015. 

 A participação das mulheres aumentou um pouco significativamente na 
Guiné-Bissau, assim como a nível mundial, tendo a Guiné Bissau ficado na 131.º 
posição no ranking mundial da participação das mulheres no parlamento. A presença 
das mulheres tem aumentado um pouco significativamente, na esfera política e na 
tomada de decisão do Estado, o seu número aumentou no parlamento durante 2015, 
em relação ao ano 1995 que contava com 10 mulheres. Depois deste ano, até o ano 
2015, atingiram 13 elementos (UIP, 2015).  

De acordo com Elisabete Azevedo-Harman (2009), apesar da Assembleia 
Nacional Popular (ANP) começar o seu funcionamento desde momento em que o país 
deu o primeiro passo da sua independência, no ano 1973, funcionando ainda com 
governo monopartidarista na altura, o país conseguiu realizar a sua primeira eleição 
multipartidária, presidencial e parlamentar em 1994-1998, entre outros elementos 
eleitos, não conseguiram exercer as suas funções, até chegar ao final dos seus 
mandatos sem ser atrapalhados. As outras eleições realizadas em 1997 foram 
atrapalhadas pela guerra civil de 1998 e as eleições de 2000 que tinham previsão de 
terminar em 2004, foram atrapalhadas pelo golpe em 2003. 

De acordo com Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau (ANP,2014), nas 
últimas eleições gerais realizadas, em junho de 2014, foram eleitos14 parlamentares. 

 
“Através do resultado da última eleição parlamentar feita em 16 de junho 
de 2014, mostra que dos 102 deputados de Assembleia Nacional Popular 
da Guiné-Bissau (ANP), foram eleitas 14 mulheres neste aparelho de 
tomada de decisão, a bancada parlamentar do Partido Africano para a 
Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que conta com 57 
deputados, tem treze mulheres e a bancada parlamentar do Partido da 
Renovação Social (PRS) que tem 41 deputados elegeu apenas uma mulher, 

totalizando este valor acima referido.” (ANP, 2014). 
 

Ainda conforme a ANP (2014), as deputadas que representam a bancada 
parlamentar do PAIGC são as seguintes: Adja (Haja) Satú Camará Pinto (círculo 03, 
Buba/Empada, Região de Quinará), Dan Iala N’Canha Baranção (círculo 01, Catió, 
Região de Tombali) Isabel M. Cassimo Gomes (círculo 24, Bissau, Centro Autónomo de 
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Bissau) Isabel Mendes Buscardini (círculo 08, Mansoa/Nhacra, Região de Oio), Maria 
Paula C. Pereira (Circulo26, Centro Autônomo de Bissau), Maria Aurora Abissa Sanó 
Sanhá (círculo 27, Bissau, Centro Autônomo de Bissau), Mai Cissé (círculo 28, Bissau, 
Centro Autônomo de Bissau), Matilde Indequi (círculo 13, Bambadinca/Xitole, Região 
de Bafatá ), Sali Cassamá (círculo 03, Buba/Empada, Região de Quinará), Salimatu 
Cassamá (círculo 26, Bissau, Centro Autônomo de Bissau), Teresa Sanca Ndoi  (círculo 
20, Caió/Canchungo, Região de Cacheu), Aba Serra (círculo 15, Boé/Pitche, Região de 
Gabú), Anha Baldé (círculo 14, Contuboel/Ganadú, Região de Bafatá).O Partido da 
Renovação Social elegeu somente uma deputada chamada Martina Moreira Moniz 
Nafantchamna, eleita no círculo 25, Bissau, Centro Autônomo de Bissau. 

O Partido da Renovação Social elegeu somente uma deputada chamada 
Martina Moreira Moniz Nafantchamna, eleita no círculo 25, Bissau, Centro Autônomo 
de Bissau. Concentramos o nosso esforço em trazer a lista nominal das deputadas 
deste ano porque este é o ano do foco do nosso estudo, apesar de não ignorar as 
funções das mulheres nos anos atrás, o ano 2014-2015 é o mais importante para o 
nosso estudo. 

Como vem mostrando a ANP da Guiné-Bissau, na última eleição geral de 2014, 
foram eleitas 14 mulheres parlamentares, das quais 13 são do partido africano para 
independência da Guiné e Cabo-verde PAGC e 1 eleita pelo Partido da Renovação 
Social, PRS.  

Na tabela abaixo, constam todas as eleições parlamentares que já ocorreram 
na Guiné-Bissau, desde o início do exercício da função da Assembleia Nacional Popular 
(ANP), até a data presente. Também constam todos os números das mulheres que 
foram eleitas em cada uma dessas eleições que foram feitas. A presença das mulheres 
na Assembleia Nacional Popular desde a independência está organizada da seguinte 
maneira: 

Tabela 2: Número de deputadas e deputados conforme o período da legislatura 

Legislaturas período Anos Mulheres Homens 

Primeira legislature 1973-1976 10 110 

Segunda legislature 1976-1984 19 131 

Terceira legislature 1984-1989 22 128 

Quarta legislature 1989-1994 30 120 

Quinta legislature 1994-1999 9 91 

Sexta legislature 1999-2004 7 97 

Sétima legislature 2004-2008 13 87 

Oitava legislature 2008-2014 13 87 

Nona legislature 2014-2018 14 86 

Fontes: The Global Economy (2015) e Gomes (2013)  
“Diferentemente de Assembleia Nacional Popular, para missão de observação 

eleitoral (2014, p. 25), a Assembleia Nacional Popular, (em eleição geral que foi 
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realizada em 16 de junho de 2014), foram eleitas 10 mulheres parlamentares, das 
quais, 9 delas são do Partido Africano para Independência da Guiné-Cabo Verde 
(PAIGC) e uma delas do Partido da Renovação Social (PRS). A representação 
parlamentar das mulheres, nas eleições dos anos que já passaram, foram de 20% em 
1988, 11% em 2004, e de 10% em 2008”.  

As mulheres tiveram sub-representação na estrutura do governo pós-golpe de 
2012. Neste governo, elas contam com apenas uma ministra e três secretárias de 
Estado, entre o valor total de 34 membros. No órgão administrativo eleitoral, somente 
uma mulher ocupava uma elevada posição de secretária executiva adjunta no 
secretariado executivo. No cargo de administração eleitoral, uma mulher ocupa 
posição elevada, a nível intermédio e regional, estando as mulheres ausentes da 
posição de liderança, porém continuam com a maioria da presidência das mesas de 
votos. Para as eleições gerais de 2014, elas se saíram em elevados números, mais do 
que os homens. 

Ainda de acordo com a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia (2014), 
nesta eleição geral, realizada em 13 de abril de 2014, foram eleitos novamente 102 
membros para representação na Assembleia Nacional Popular, no seu todo, o Partido 
Africano para Independência da Guiné e Cabo Verde que elegeu um pouco mais que a 
metade de acentos na Assembleia Nacional Popular do pais, ocupando as 52 cadeiras, 
ou seja, mais do que a metade dos assentos, seguido pelo Partido da Renovação Social, 
ocupando 41 assentos. O Partido Africano para Independência da Guiné e Cabo Verde 
foi vencedor das eleições presidenciais, com 61.9%, elegendo como presidente da 
República José Mário Vaz. 

 
“Os 102 novos membros de assembleia nacional popular serão eleitos, por 
um período de quatro anos. O presidente terá um mandato de cinco anos. 
Os “libertadores”, como o partido é também conhecido, elegeram o novo 
presidente e formarão o novo governo após terem obtido a maioria dos 
acentos na assembleia nacional (ANP) nas eleições gerais de 13 de abril de 
2014.” (MISSÃO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL DA UNIÃO EUROPEIA, 2014, p. 
11). 
 

Os parlamentares e os presidentes eleitos, nesta eleição geral de 2014, teriam 
que exercer as suas funções por quatro anos (parlamentares) e cinco anos (presidente). 

Diferente das constatações da Missão de Observação Eleitoral da União 
Europeia (2014), Fatumata Djau Balde e Paulina Mendes (sem data) afirmam que o 
progresso da participação das mulheres na tomada de decisão foi mais elevado durante 
o governo monopartidarista: a representação das mulheres na Assembleia Nacional 
Popular saiu de 10% entre 1973-1976 para 30% entre 1989-1994. Era este o número dos 
que participavam na tomada de decisão na Assembleia Nacional Popular. Esta 
quantidade de mulheres foi verificada nos primeiros momentos em o país se tornou 
independente, isto é, no começo do ano de 1973, indo até o ano de 1994, data em que 
o país conheceu a presença de muitos partidos de oposição (multipartidarismo) ou de 
candidatos de diferentes partidos, concorrendo para ocupar os cargos de presidente 
da república, primeiro-ministro e parlamentares do país. 

 De acordo com Miguel de Barros e Odete Semedo (2013) e Patrícia Gomes 
(2009, p.71) percebeu-se que, depois da Independência, a posição das mulheres nas 
instituições políticas e nos espaços de tomada de decisão ficou aquém das conquistas 
e das lutas, o que acabou contribuindo progressivamente para a desigualdade entre os 
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sexos nos órgãos de soberania, nas estruturas governamentais, nos espaços das 
representatividades e também no setor privado. 

 
“ O mais intrigante é que, quando se compara o período de vigência do 
regime de partido único e o da democracia, tomada em consideração a 
representação das mulheres nos principais órgãos de decisão, denota-se 
que de fato uma subrepresentação das mulheres, quando se esperava o 
contrário, como é o caso do parlamento [...], no qual se verifica uma grande 
disparidade entre a representação de homens face a mulheres e sendo 
ainda que na legislatura que antecede a abertura política, a representação 
das mulheres deputadas chegou a atingir vinte (20) por cento, mas caindo 
logo a seguir para nove (9) por cento e não voltando mais a esse número 
volvidos quase vinte anos após as primeiras eleições democráticas.” 

(BARROS; SEMEDO, 2013, p. 42). 
 

Percebe-se, segundo Barros e Semedo (2013), que a participação das mulheres 
foi mais significante durante o regime do partido único, enquanto no 
multipartidarismo, onde se podia ter mais mulheres, deu-se o contrário. Os números 
que representam as mulheres no parlamento guineense foi diminuindo mais durante 
este novo sistema adotado pelo país. 

Conforme Miguel de Barros e Odete Semedo (2013), nesta eleição de 1994 
foram eleitas duas mulheres para mesa de assembleia, a 1ª vice-presidente e a 2ª 
secretaria, respectivamente, as mulheres representaram, também, membros que 
compõem as comissões especializadas e a comissão permanente, sendo elas mais 
frequentes nestas comissões. Isto aconteceu devido a pressões feita pelas 
organizações femininas, em especial, o Instituto de Mulheres e Crianças (IMC) que, 
através do seu projeto sobre a integração da abordagem do gênero na política de boa 
governação, vem pressionando sobre a inserção das mulheres no campo político. 

 Ainda para Miguel de Barros e Odete Semedo (2013), a sexta legislatura (1999- 
2004) teve menor representação das mulheres guineenses no parlamento, a 
subrepresentação feminina, durante esta legislatura, foi influenciada pelo conflito 
político-militar de 1998-1999, a fraca capacidade econômica das mulheres e a pouca 
presença das mulheres na lista dos partidos políticos. 

Como se percebe, a menor representatividade de mulheres parlamentares 
guineense tem sido mais verificada na sexta legislatura, fato que, segundo os dois, 
teve a influência do conflito político-militar ocorrido em1998-1999. 

 Para Fatumata Djau Balde e Paulina Mendes (2016), a presença do 
multipartidarismo trouxe consigo a queda do número de mulheres, de forma 
significativa, nos lugares de tomada de decisão, especificamente na Assembleia 
Nacional Popular. Este aparelho de Estado agora conta com número menor de 30 
mulheres, como foi verificado, antes da presença do multipartidarismo, que se inicia 
com a primeira eleição em 1994. Do início desta data para cá, o número de 
representação das mulheres no parlamento tem variado, em todas as eleições 
parlamentares que vieram a ser realizadas, contando sempre com alguns mandatos 
com mais queda e outros com acréscimo. As mulheres representam 9 elementos 
entre 1994-1999, 7 entre   1999-2004, 13 entre 2004-2008 e 10 entre 2008-2012. Na 
última eleição parlamentar que começou em 2014, o parlamento elegeu 14 mulheres 
para a representação parlamentar. 
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“A plataforma de política de mulheres uma organização de mulheres, 
informou que tinha encetado esforço para negociações com os partidos 
político para mover as mulheres para posição superior nas listas fechadas. 
Para esta eleição, o PNUD ofereceu apoio financeiro em forma de formação 
e matérias de campanha para as candidatas no topo da lista legislativa. ” 
(FATUMATA DJAU BALDE; PAULINA MENDES, 2016, p. 7) 

 

Está sendo proporcionado o aumento das mulheres na esfera política, 
solicitando as suas subidas para parte superior de lista dos partidos políticos e conta 
com apoio, material e financeiro do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). 

Ainda afirmam as duas autoras que atualmente o novo governo tem 
melhorado um pouco mais em relação à participação das mulheres na tomada de 
parte no exercício do governo. As mulheres representadas compõem: 6 elementos 
dentre 31 membros que compõem a função pública. No poder judiciário, existe 
somente uma mulher na cadeira de juiz, entre 8 elementos; na função de 
desembargadora, não havia nenhuma mulher. Num total de 33 juízes do direito, 10 
são as mulheres, dos 29 juízes dos setores, apenas 2 são mulheres; dos 11 
procuradores gerais da república, há somente 1 mulher; dos 7 promotores gerais de 
adjunto, há 2 mulheres; dos 62 delegados de procuradores gerais da república, apenas 
9 são mulheres. 

A nível das estruturas descentralizadas, constata-se que, dos 8 governadores 
regionais, existe apenas uma mulher; dos 38 administradores de setor, 5 são mulheres. 
A nível da função pública, está emparedado um total de 12.450 funcionários e, dentro 
deste total dos empregados, as mulheres representam 3. 853 efetivos contra 8.597 de 
efetivos masculinos. 

As duas autoras acima consideram que a presença de mulheres tem 
aumentado na atualidade, não é o que os números de cima parecem mostrar, porque, 
na verdade, o que acontece é que elas nem chegam a ocupar metade da função 
pública. No outro órgão de governo, não passam de dois a três membros, o que não 
podemos negar é que as mulheres se fazem presentes no espaço de tomada de 
decisão da Guiné-Bissau, desde que este aparelho começou o seu funcionamento e 
ainda estão presentes na Assembleia Nacional Popular Guineense (ANP). Trabalham 
junto dos homens para o desenvolvimento do país, mas a sua presença nesta 
organização foi muito mais representada durante o monopartidarismo, com o 
número de 30 mulheres, enquanto que, durante o multipartidarismo, o país regrediu 
muito em termos de participação de mulheres na tomada de decisão, quando chegou 
a ter 7 mulheres deputadas na Assembleia Nacional Popular. 

 
“Dois dados são particularmente relevantes: o primeiro é que na IV 
legislatura (1989-1994) a percentagem de mulheres alcançou o mais alto 
número desde a independência (30 mulheres em 120 deputados, 
equivalente a 20%). Enquanto que na VI legislatura (1999-2004), a presença 
feminina no parlamento conheceu o seu mínimo histórico (7 mulheres em 
102 deputados, a 7,8%).” (GOMES, 2013). 

 
 
PAPEL DAS DEPUTADAS GUINEENSES NA ANP E NO DESENVOLVIMENTO DA NAÇÃO 
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 Para Filomeno Sambú (2016), a rede de mulheres parlamentares, da qual as 
duas deputadas acima referidas fazem parte, junto com as de organizações femininas, 
fizeram o pedido para a demissão do Ministro Carlos Alberto Kenedy de Barros do 
cargo do ministro da mulheres, família e solidariedade, por ter sido um homem 
violento, as posições da Rede das Mulheres Parlamentares e de organizações 
femininas  tornaram-se públicas, através da porta-voz Aissatu Camará Indjai (a 
presidente da Rede Nacional de Luta contra a Violência no Gênero e na Criança), 
endereçado pelas duas organizações, em conferência de imprensa conjunta. A 
organização feminina e a rede parlamentar não querem que Carlos Alberto Kenedy 
seja o ministro das mulheres, família e solidariedade, porque não confiam nele, não 
por ser um homem dirigindo a instituição da mulher e família, mas porque é o lugar 
do Estado destinado a promover o direito da mulher e da justiça. Uma vez que ele foi 
violento com a sua própria mulher e tem também antecedentes de violência quanto 
ao direito de mulheres, não pode representá-las. 

A porta-voz Aissatu fez a pergunta sobre a subrepresentação feminina, no 
atual governo de Úmaro Sissoco e, ainda, reclama pela representação e pela 
oportunidade para as mulheres se integrarem em maior número neste governo, pois 
neste governo, composto por 37 membros, apenas 5 mulheres entraram para novo 
executivo. Todas elas exercem cargos de Secretárias de Estado. Para ela, a fraca 
representatividade das mulheres no governo de Úmaro Sissoco pode ser mais um 
motivo para retrocesso no processo de promoção da igualdade de gênero, do reforço 
da liderança e da representação política das mulheres guineenses. 

De acordo com relatório da terceira conferência da Rede de Mulheres 
Parlamentares da CPLP (2009-2010), realizada em São Tomé e Príncipe, que aprovou 
o plano de ação da rede para o período de 2009-2010, a Rede de Mulheres 
Parlamentares da Guiné-Bissau realizou o encontro com mulheres e homens de uma 
região do sul da Guiné-Bissau, onde se deu um debate sobre a violência. 

 
 

“Em relação ao papel das mulheres parlamentares na eliminação da 
violência contra gênero e contra a criança, a rede de mulheres 
parlamentares da Guiné-Bissau tinha como objetivo constituir a aplicação 
de atos normativos que visassem a eliminação da violência no gênero e na 
criança. Para o efeito, participaram na aprovação da lei da saúde 
reprodutiva (na generalidade), estando a preparar os projetos-leis da 
mutilação genital feminina (MGF) e sobre a violência na mulher e criança, 
que estão em fase da compilação com a revisão do código penal, para a sua 
harmonização com as convenções internacionais. ” (RELATORIO ANUAL DE 
REDE DAS MULHERES PARLAMENTARES DE CPL, 2010, p. 7-8). 

 
Por outro lado, a Rede de Mulheres Parlamentares da Guiné-Bissau participou 

do ateliê do dia 30 de janeiro, data da comemoração do dia das mulheres da Guiné-
Bissau. O lema deste atelier é sobre a mulher guineense na consolidação da paz e 
reflexão. Neste evento, foram abordadas a implementação da resolução número 1325 
do Conselho de segurança das Nações Unidas, que tem como finalidade a integração 
do acesso de mulheres em todos os espaços de tomadas de decisão. Ainda sobre este 
respeito, foi produzida a declaração de Bissau.  

Como está abordado nesta citação acima, as mulheres parlamentares estão 
empenhadas na luta pela criação do mecanismo que possa impedir a prática das 
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violências contra mulheres e crianças, através de lei que visa ao impedimento desta 
prática. 

Segundo Patrícia Godinho Gomes (2013), as mulheres parlamentares 
conseguiram a aprovação de lei contra algumas práticas tradicionais que possam pôr 
em risco a vida das mulheres, diz autora que: 

 
“A nível parlamentar muitas lutar foram ganhas pelas mulheres, 
nomeadamente a aprovação da lei da saúde reprodutiva, do planejamento 
familiar e da lei contra mutilação genital feminina (MGF) em 2011, apesar 
das dificuldades na sua implementação e execução. A nível Regional e 
Internacional, a Guiné-Bissau precisa multiplicar os próprios esforços para 
participar de forma mais ativa e continua nos fóruns mundiais e grupos de 
trabalho sobre a questão de gênero. ” 
 

Para Homem João Fernandes (2015), as comissões especializadas permanentes 
da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau são entidades que realizam os 
trabalhos especializados, em razão de matéria e que têm, como função, de preparar 
as questões e submetê-las à apreciação do plenário. A Assembleia Nacional Popular 
(ANP) criou as comissões especializadas que se responsabilizam por muitas atividades 
específicas, nestas comissões estão presentes as deputadas que fazem parte da 
bancada do PAIGC. As deputadas fazem parte das comissões especializadas 
destinadas a desempenhar as funções relacionadas ao bem-estar do país, estas têm 
que dirigir as suas comissões de forma racional para poder alcançar os objetivos 
traçados pelo parlamento. 

As parlamentares que fazem parte atualmente das comissões especializadas 
da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, como Mai Cissé, membro integrante 
da Comissão Especializada Permanente para Mulher e Criança, Isabel Manuel Cassimo 
Gomes, membro integrante da Comissão Especializada Permanente para Ética 
Parlamentar, Sali Cassamá membro da Comissão Especializada Permanente para 
Assuntos Jurídicos, Constitucionais, Direito do Homem e Administração Pública, Maria 
Aurora Abissa Sanó Sanhá membro integrante da Comissão Especializada Permanente 
para Saúde, Assuntos sociais, Educação, Cultura, Desporto, e comunicação social, 
todas elas, deputadas, são do Partido Africano para a Independência da Guiné-
CaboVerde (PAIGC) e todas elas trabalham para poder melhorar o desenvolvimento 
do país e garantir um bom funcionamento do Estado e da Assembleia Nacional 
Popular. 

Por outro lado, começamos a analisar as funções desempenhadas pela 
deputada Dan Iala, uma das selecionadas para o nosso estudo. Segundo jornal digital 
(2014), ela, membro do Partido Africano para Independência da Guiné-Bissau e 
CaboVerde (PAIGC), desempenha a função de segunda secretária da Assembleia 
Nacional Popular da Guiné-Bissau e é líder de bancada parlamentar do seu partido. 

 
 
 
 
 

Figura 1: Deputada Dan Iala Baranção 
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    Fonte: ANP 

 
Segundo Pate Cabral Djop (2015), a deputada Dan Iala foi presidente da 

comissão organizadora da 67ª sessão do comitê da União Parlamentar Africana, que 
ocorreu no dia 2 e 3 de dezembro de 2015, realizada pela (UPA) União Parlamentar 
dos Estados Africanos, fundada dia 13 de fevereiro de 1976 em Abidjan, Costa de 
Marfim, com a sua sede situada no mesmo local. Ela se empenha em desenvolver as 
suas funções e trabalhar para o bem-estar do país, tendo sido também a presidente 
da comissão organizadora de 38ª conferência dos presidentes de Assembleias 
Nacionais Parlamentares da União’ Parlamentar Africana (PAPNUPA) que foi realizada, 
em seguida, do dia 05 a 6 do mesmo mês do dezembro. O propósito da realização deste 
evento é reforçar a imagem do país e consolidar a presença do Estado Guineense, de 
forma positiva, nos principais fóruns políticos internacionais, assim como contribuir 
para o fortalecimento do parlamentarismo como forma de prevenção dos conflitos e 
da promoção de paz e estabilidade nacionais. 

Conforme a autora, o evento foi organizado em duas seções para melhor 
debater o assunto proposto pela comissão organizadora, como se percebe aqui neste 
trecho abaixo: 

 
“Nestes eventos no qual ela foi presidente da comissão organizadora, o 
debate foi dividido em dois grupos, aqueles que debatem a questão de 
promoção da democracia e do estado de direito como via útil para 
assegurar a paz e o desenvolvimento nos países africanos e o segundo 
grupo discutiu sobre os países africanos face aos efeitos das alterações 
climáticas: medidas a tomar e o papel dos parlamentares africanos”.  
(DJOP, 2015). 

Ainda afirma o autor que o evento contou com participação de cerca de 200 
participantes e 40 presidentes das Assembleias Nacionais. O comitê das mulheres 
parlamentares da União Parlamentar Africana debateram sobre ações que permitam 
o combate eficaz da violência contra as mulheres e as crianças. 
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Esta citação acima é um exemplo de que as mulheres parlamentares 
guineenses, mesmo sendo poucas em número, participam das tomadas de decisões 
importantes que estão voltadas ao bem-estar do país e do continente africano. 

Segundo Pate Cabral Djop (2015), a iniciativa da criação desta instituição tem 
como propósito a união parlamentar, isto é, unir todas as instituições parlamentares 
de Estado da África, estabelecer contato entre parlamentos africanos e o mundo e 
contribuir para o fortalecimento das instituições parlamentares na África, promover 
a democracia para alcançar o objetivo da união africana e de estabelecer uma paz 
sólida e duradoura no continente. Isso é o que conseguimos sobre a deputada Dan 
Iala, nesta pequena informação recolhida na base dos documentos, percebemos que 
ela trabalha em prol do desenvolvimento e do bem-estar da sociedade, não somente 
da sociedade da Guiné-Bissau, mas de outros países de África, já que faz parte de uma 
instituição que engloba a maioria dos parlamentos da África. 

Por outro lado, começamos análise do perfil de Adja Satú Camará, que é 
também uma das deputadas que já exerceu outras funções, em diferentes áreas, em 
alguns governos que passou na Guiné-Bissau, inclusive, no mandato do ex-presidente 
Malam Bacai Sanhá. O artigo publicado pelo Blog Progresso Nacional (2016) nos traz 
a história da origem da Adja (Haja) Satú Camará. Segundo o citado artigo, a família de 
Satu Camará veio de Mali e habitou na aldeia dos avós do ex-presidente falecido, 
Malam Bacai Sanhá e parou de se chamar Candarahe, passando a se chamar Camará. 
A mudança da sua família de Mali para Guiné-Bissau aconteceu antes da luta da 
libertação nacional, que ocorreu no ano de 1973. Depois desta mudança, Adja Satú 
Camará nasceu (no dia 28 de setembro em 1948, na seção de Tungam na região de 
Quinara, no sul da Guiné-Bissau), de acordo com intelectuais de Balantas na diáspora 
(IBAD, 2013). 

 
Figura 2: Deputada Adja Satú Camará 

 

                                               
Fonte: google.com.br 

 
Ainda de acordo com Blog Progresso Nacional (2016), Satú Camará, foi esposa 

de Pinto, um homem de mérito e combatente reconhecido. O casamento de Satú era 
rejeitado pela família. E tornou-se grande líder, representante influente no Partido 
Africano para Independência da Guiné e Cabo Verde, (PAIGC), ação que contou com 
o apoio de João Bernardo Vieira, tornando-se desde então militante confiante do 
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partido, exercendo diversas atividades no seu partido, sendo até candidata para cargo 
de deputada da nação e candidata à liderança do PAIGG, tendo sido eleita repetidas 
vezes como deputada na Assembleia Nacional popular (ANP). Dentro desta instituição 
de tomada de decisão, ela representa uma posição muito importante.  

Percebe-se, através das abordagens acima que, os pais da deputada Adja Satú 
Camará Pinto, vieram de Mali, imigrara para Guiné-Bissau, um tempo antes da luta de 
libertação neste país. A família dela foi acolhida pela família do falecido ex-presidente 
da República, Malam Bacai Sanhá e passou a se apelidar por Camará, foi neste lugar 
que nasceu Adja Satu Camará Pinto. Depois, ela se casou com um combatente de 
mérito no país, o que fez com que ela fosse promovida no PAIGC por João Bernardo 
Vieira e eleita, algumas vezes, deputada da Assembleia Nacional Popular. 

 Segundo intelectuais de Balantas na diáspora (IBAD, 2013), Satú Camará é um 
militante e membro de comitê central e do bureau político do PAIC. Foi chefe da 
guarda presidencial, durante o mandato do Malam Bacai Sanhá, chegou a lançar a sua 
candidatura na região de Gabu para o 8.º congresso ordinário do partido, o ato contou 
com a presença de quatro centenas de quadros, militantes e simpatizantes do PAIGC. 
Centenas de membros do partido, também estava presente a esposa do ex-presidente 
da república em exercício na altura, Malam Bacai Sanha e também foi convidado, na 
ocasião, o embaixador de Guiné Conakry, o companheiro da ex-combatente Satú 
Camará, da luta pela a independência nacional, que foi a convidada especial.  

Segundo o IBAD (2013), Satú escolheu a região de Gabu para o lançamento da 
sua candidatura por ter sido uma região ondo foi proclamada a independência 
nacional, em 1973, o lançamento desta candidatura visa o bem-estar da massa 
camponesa que se encontra na altura com diversos problemas de segurança 
alimentar. Um dos objetivos de parte desta candidatura é a motivação pela paz, a 
estabilidade e a unidade nacional. 

Como vem sendo notado neste relato, Adja Satú Camará é uma pessoa muito 
importante, chegou a exercer alguns cargos em governos passados e no presente 
governo. Satú Camará é uma pessoa muito influente dentro do seu partido, o PAIGC 
e em outras áreas, chegou a exercer cargo de chefe da casa presidencial, no mandato 
do ex-presidente falecido Malam Bacai Sanhá, e chegou a se candidatar para 8º 
congresso ordinário do seu partido. 

Para Homem João Fernandes (2015), Satú Camará, assim como a sua colega 
de trabalho, a deputada Dan Iala, participaram da 10ª conferência da União 
Parlamentar dos Estados-membros da Organização de Cooperação Islâmica, realizada 
nos dias 21-22 de 2015, em Istambul, na Turquia, pela assembleia nacional daquele 
país. O tema do debate era o estabelecimento da paz global, justiça, estabilidade e 
segurança, sendo ela a primeira mulher candidata à liderança do PAIGC.  

De acordo com António Aly Silva (2010), Satú Camará foi eleita, em 2010, 
ministra do interior em Guiné-Bissau. No dia 18 de fevereiro de 2010, foi eleita pelo 
8.º congresso ordinário para exercício da função de 2ª vice-presidente do bureau 
político eleito. 

No dia 27 de maio de 2016, Satú foi eleita em Abidjan como vice-presidente 
das mulheres parlamentares da comunidade econômica de Estados da África 
ocidental, durante uma assembleia geral, realizada à margem da primeira sessão 
ordinária do parlamento da CEDEAO, convocada para avaliar o Estado da comunidade 
e analisar os relatórios da comissão nacional de cada Estado-membro sobre o 
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processo da integração da CEDEAO. A organização das mulheres parlamentares da 
comunidade econômica dos Estados África de Oeste foi criada na quarta legislatura 
do parlamento da CEDEAO (DJOPE, 2016). 

Segundo os autores acima citados, Adja Satú Camará atua em diferentes ramos 
nas instituições públicas da Guiné-Bissau. Em 2010, exerceu o cargo de Ministra de 
Negócios Estrangeiros. Recentemente, ela foi eleita vice-presidente de Mulheres 
Parlamentares da Comunidade de Estados da África ocidental e atualmente é 
deputada da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Pela observação dos aspectos analisados neste trabalho, onde são abordadas as 
eleições legislativas, as mulheres eleitas e o papel da deputada na Assembleia Nacional 
Popular frente ao desenvolvimento da nação, chegamos à conclusão de que, em todas 
as eleições parlamentares realizadas na Guiné-Bissau, desde que o país se tornou 
independente até a data presente, as mulheres sempre foram eleitas como deputadas 
da nação, mas que em cada uma das legislaturas, o número de deputadas foi variando. 
Foi então a legislatura do ano 1990-1994, durante o partido único que tinha 30 
deputadas, a melhor das todas em termos de quantidade de mulheres eleitas. As 
deputadas trabalham em conjunto e individualmente para contribuir no 
desenvolvimento da Guiné-Bissau, algumas delas ocupam funções importantes, apesar 
de não estarem muito representadas neste espaço, mas outras fazem parte de comissões 
especializadas para a realização de projetos relativos a assuntos de mulheres e crianças 
e assuntos jurídicos. Adja Satú Camará Pinto foi Ministra dos Negócios Estrangeiros em 
2010 e também ocupa muitas outras funções, tais como a de segunda vice-presidente 
das Mulheres Parlamentares da CEDEAO, enquanto que Dan Iala ocupa a segunda 
secretaria da Assembleia Nacional Popular guineense e é membro da comissão 
especializada da Assembleia Nacional Popular.  
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PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS EM UM 
MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE: Perfil de inclusão 
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RESUMO: Há um crescente discurso sobre a necessidade da implantação de políticas de 
inclusão que possam amenizar ou reverter o quadro de acesso e acessibilidade aos 
serviços públicos. Sabe-se que aproximadamente 10% da população mundial vive com 
pelo menos uma deficiência e observa-se a ampliação do percentual de identificação dos 
indivíduos com necessidades especiais no decorrer das décadas. Nessa produção 
buscou-se identificar o perfil de inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD), transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Trata-se de um estudo 
descritivo, de abordagem quantitativa, realizado no ano de 2017 em um município de 
médio porte do estado do Ceará. Participaram da pesquisa indivíduos informados pela 
rede escolar como sendo PcD física, visual, auditiva e intelectual e/ou na qual constatou-
se transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
matriculados na rede pública regular do município na educação infantil e fundamental. 
Coletou-se de dados utilizando a ficha de matricula do aluno disponibilizada por meio 
do Sistema de Gestão Educacional do município. A referida ficha contém dados 
relacionados às informações gerias do aluno; endereço e contato; dados 
complementares; e dados de matrícula e enturmação. Os dados foram complementados 
pelas planilhas de acompanhamento da inclusão do município que acompanha a 
concessão de cuidadores.  No processo de organização e análise de dados utilizou-se o 
Excel versão 2010. Respeitaram-se as recomendações da Resolução 510/2016 de 
levantamento de dados secundários. Como resultados, destaca-se que estavam 
matriculados 477 alunos no ensino regular público nos níveis em questão. Destes, 33,1% 
(n=158) são do sexo feminino e 66,9% (n=319) do masculino. A cor/raça prevalente foi a 
parda, 55,3% (n=264); a zona urbana concentrava mais indivíduos inclusos 67,5% 
(n=322). A maior percentagem da idade no período de coleta foi 11 anos, com um 
percentual de 11,9% (n=57). Dos 477 alunos, 43,4% (n=207) possuíam cuidadores. 19,3% 
(n=92) possuíam transtornos globais do desenvolvimento, sendo associado em 4,6% dos 
casos a outras deficiências. A deficiência mais presente foi a intelectual 49,8% (n=237). 
Não foi constatado nenhum aluno com altas habilidades/superdotação. Quanto aos 
níveis, 91,6 % (n=437) dos alunos estavam no fundamental e 8,4% (n=40) no infantil, os 
anos escolares que mais concentraram alunos inclusos foram quarto ano 15,9% (n=76), 
quinto 16,2% (n=77) e sexto ano 13,8% (n=66). Considera-se a necessidade de 
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cumprimento da meta da universalização do acesso à educação básica proposta pelo 
Plano Nacional da Educação, com a garantia de um sistema educacional inclusivo, 
proibindo a exclusão do ensino regular mediante alegação de deficiência e/ou 
necessidade especial. Por fim, o perfil mostrou-se heterogêneo, incluindo necessidades 
especiais e deficiências distintas. 
 
Palavras-Chave: Inclusão; Escola pública; Pessoa com deficiência; Necessidades 
especiais.  
 
INTRODUÇÃO 
 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), advindos da Pesquisa Mundial 
de Saúde e Carga Global de Doenças realizada em 2004, indicaram uma estimativa de 
que 15% da população mundial possui algum tipo de deficiência, deste total constatou-
se que 3,8% vivenciam dificuldades funcionais na adaptação ao meio (OMS, 2012). 
Dentre as crianças, estima-se que pelo menos 10% delas nascem ou adquirem alguma 
deficiência seja ela de ordem física, intelectual ou de órgão sensorial, o que acarreta em 
comprometimento no seu desenvolvimento (BELMIRO et al., 2017). 

As discussões e mobilização de segmentos sociais acerca dos direitos das Pessoas 
com Deficiência (PcD) fez com que o Estado brasileiro desenvolvesse políticas e 
produzisse um arcabouço legal na garantia e manutenção dos direitos das mesmas. 
Paralelamente essas mudanças afetaram a forma como os serviços passaram a ser 
prestados a esses indivíduos, revendo práticas de exclusão e dando espaço para que a 
PcD se torne ativa e protagonista no seu meio social (SANTOS et al. 2012; BRASIL, 2012). 

A partir dos anos 80 passou-se a discutir sobre aspectos da inclusão social da 
PcD. Movimentos sociais e ações políticas impulsionaram a comunidade educacional a 
repensar suas práticas e a condução do ensino ofertado a PcD, dando enfoque na 
emergência em identificar as necessidades dos indivíduos em questão e ressaltando o 
papel da escola em atuar na garantia da superação de exclusão. A escola deveria, a partir 
de agora, conduzir o ensino considerando as diferenças, mas sem que essas fossem 
utilizadas para a diferenciação dos alunos (LACERDA, 2016). 

A escola permanece a um longo período como local marcado pela exclusão do 
público em discussão. Triando um percurso de segmentação, o ambiente escolar 
reforçou a exclusão da PcD ao separar os alunos do ensino regular daqueles que 
possuíam alguma deficiência, devendo estes últimos possuírem salas próprias para 
estudarem. Ainda não foi possível superar essa realidade, existindo escolas que 
permanecem ofertando ensino a PcD de maneira isolada. Soma-se a esse cenário 
aqueles espaços que já disponibilizam oportunidade da inclusão no ensino regular, 
todavia enfrentam dificuldades na estrutura física não concretizando a acessibilidade 
necessária (BATISTA, 2010). 

Os recursos necessários para a inclusão educacional são escassos. A ausência de 
um quadro de profissionais qualificados, bem como de uma estrutura física apropriada 
dificulta o acesso efetivo ao ensino (BATISTA, 2010). Insere-se o aluno no ensino regular, 
mas não há a oferta de recursos primordiais para que esse desfrute de um processo de 
ensino-aprendizagem significativo. 

Políticas públicas veem sendo elaboradas e implantadas no cenário nacional e 
internacional na busca da efetivação da inclusão educacional da pessoa com deficiência, 
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todavia, os direitos adquiridos estão de fato garantindo a inclusão do público em tela? 
Eis o desafio da educação na atualidade: integrar a pessoa com deficiência ao ensino 
regular, ofertando à mesmas condições apropriadas e que facilitem e enriqueçam o 
processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo suas limitações e potencialidades. 

Ofertar as PcD oportunidades de acesso a uma educação inclusiva e de qualidade 
fortalece a possibilidade de exercício do seu papel social e busca pelos direitos e 
reconhecimento de deveres. Todavia, a PcD ainda se encontra inserida em uma 
sociedade excludente que segrega o que é tido como diferente ou contrário as normas 
ou padrões expostos, oprimindo constantemente as camadas marginalizadas ou as 
chamadas minorias, nas quais encontra-se a PcD (SANTANNA, 2015), reforçando a 
relevância em se discutir sobre a temática em questão. 

A temática emergiu do contato dos pesquisadores com evidências científicas que 
revelaram a dificuldade em integrar a pessoa com deficiência ao ensino regular, 
instigando a busca por um maior aprofundamento teórico. 

Frente ao exposto, questiona-se qual o perfil das Pessoas com Deficiência (PcD), 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação que estão 
sendo inclusas na rede pública regular de ensino. Objetivou-se identificar o perfil de 
inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD), transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação. 
 
MÉTODO 
 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, realizado no ano 
de 2017 em um município de médio porte do estado do Ceará. No Brasil, é de 
responsabilidade do município a organização e oferta da educação de base (infantil e 
fundamental) por meio de creches, pré-escolas e ensino fundamental. A rede escolar 
pública do município em questão conta com 64 escolas, sendo 14 na categoria de 
creches e 50 nas modalidades pré-escola e ensino fundamental anos iniciais e anos 
finais. Destas, 24 estão situadas na zona rural e 40 na zona urbana.  

Participaram da pesquisa todos os indivíduos informados pela rede escolar como 
sendo PcD física, visual, auditiva, múltipla e intelectual e/ou na qual constatou-se 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculados 
na rede pública regular do município na educação infantil e fundamental. Para fins de 
classificação da deficiência preconizaram-se as classificações apresentadas pelo Decreto 
n.º 5.296/04, considerando a sua utilização e relevância em ambiente nacional.  

Foi realizado levantamento das PcD matriculadas na rede de ensino regular do 
município nos níveis infantil ou fundamental por meio da Secretaria de Educação. Para 
coleta de dados foi utilizada a ficha de matrícula do aluno disponibilizada através do 
Sistema de Gestão Educacional (SIGE) do município. A referida ficha contém dados 
relacionados às informações gerias do aluno; endereço e contato; dados 
complementares; e dados de matrícula e enturmação.  

Os dados foram complementados pelas planilhas de cadastro da inclusão do 
município que acompanha a concessão de cuidadores. Sabendo-se que se almejou 
traçar o perfil de inclusão dos participantes do estudo na rede educacional destacada, 
as variáveis em estudo nessa etapa foram: sexo, idade, cor/raça, tipo de deficiência, 
existência de transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 
zona de residência do aluno, ano escolar, nível escolar e existência de cuidador. 
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No processo de organização e análise de dados utilizou-se o SPSS versão 20.0. 
Sendo os resultados expressos por estatística descritiva simples e por meio de tabelas. 
Respeitaram-se as recomendações da Resolução 510/2016 de levantamento de dados 
secundários, garantindo o anonimato dos participantes do estudo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Quanto às deficiências identificadas nos alunos, constatou-se que a deficiência 
mais presente foi a intelectual 49,8% (n=237), seguida da deficiência física 16,9% (n=80), 
deficiência visual 6,2% (n=29), deficiência múltipla 5,0% (n=24) e deficiência auditiva 
2,8% (n=13). 19,3% (n=92) possuíam transtornos globais do desenvolvimento, sendo 
associado em 4,6% dos casos a outras deficiências. Não foi constatado nenhum aluno 
com altas habilidades/superdotação. 

Os demais dados obtidos encontram-se descritos em tabelas. A primeira diz 
respeito às características pessoais dos alunos inclusos e a segunda às características 
escolares destes, conforme pode ser constatado respectivamente nas tabelas 1 e 2.  
Tabela 1 - Frequências absoluta e relativa das características pessoais dos alunos 
inclusos no ensino regular em um município de médio porte. 
 

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS FREQUÊNCIA FR (%) 

SEXO   

Masculino 319 66,9 

Feminino 158 33,1 

COR/RAÇA   

Parda 264 55,3 

Branca 80 16,7 

Amarela 03 0,7 

Não declarada 130 27,3 

FAIXA ETÁRIA   

2-7 anos 67 14,0 

8-13 anos 278 58,3 

14-19 anos 118 24,8 

20-25 anos 12 2,5 

26-31 anos 00 0,0 

32-37 anos 00 0,0 

38-43 anos 00 0,0 

44-49 anos 01 0,2 

50-55 anos 01 0,2 

ZONA DE MORADIA   

Zona rural 155 32,5 

Zona urbana 322 67,5 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Ceará, Brasil, Março de 2018. 
 

A média de idade dos participantes do estudo no período de coleta de dados foi 
de 11 anos. O indivíduo com menor idade possuía dois anos e o com maior 51 anos.  
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Tabela 2 - Frequências absoluta e relativa das características escolares dos alunos 
inclusos no ensino regular em um município de médio porte. 
 

CARACTERÍSTICAS ESCOLARES FREQUÊNCIA FR (%) 

NÍVEL ESCOLAR    

Infantil  40 8,4 

Fundamental 437 91,6 

ANO ESCOLAR   

Infantil um 00 0,0 

Infantil dois 04 0,8 

Infantil três 05 1,0 

Infantil quatro 08 1,7 

Infantil cinco 13 2,8 

Primeiro  22 4,7 

Segundo 41 8,6 

Terceiro 49 10,2 

Quarto 77 16,2 

Quinto  76 15,9 

Sexto 66 13,8 

Sétimo 36 7,5 

Oitavo 39 8,2 

Nono 19 4,0 

Primeira fase 00 0,0 

Segunda fase 05 1,0 

Terceira fase 07 1,5 

Não informado 10 2,1 

EXISTÊNCIA DE CUIDADOR   

Sim  207 43,4 

Não 270 56,6 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Ceará, Brasil, Março de 2018. 
 

Em estudo realizado em 12 municípios de Minas Gerais no ano de 2014, incluindo 
82 escolas, dos 1.244 alunos identificados apenas em sete foi constatado altas 
habilidades/superdotação. 181 deles apresentaram transtornos globais do 
desenvolvimento e 1.056 alguma deficiência, sendo a intelectual a mais prevalente, com 
um total de 619 alunos (SANTOS, 2015).  

Estão inclusas no grupo de Transtornos Globais do Desenvolvimento, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças - CID 10, o Transtorno Desintegrativo da Infância, 
Síndrome de Asperger, Autismo infantil e Síndrome de Rett (SANTOS, 2015). Ainda que 
os valores relacionados aos transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação apresentem-se reduzidos nas pesquisas que vem sendo 
efetuados, esses grupos também fazem parte da educação inclusiva, considerando a 
legislação nacional. 

O cenário de discussão sobre inclusão da PcD vem sendo lapidado ao se analisar 
o percurso histórico. Por volta do início do século XX passou-se a considerar o direito à 
educação sob uma perspectiva mais ampla, como um direito fundamental. Avançou-se 
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na discussão da problemática, questionando a segregação das PcD nos espaços de 
ensino e os papéis que estavam sendo atribuídos a estes, que atuavam como passivos 
no processo de ensino-aprendizagem (PAGANOTI, 2015). 

As portas de acesso aos serviços públicos para as PcD vêm sendo abertas 
lentamente, trata-se de ganhos graduais em prol do fortalecimentos dos direitos destes 
(ALVES; PIRES; SERVO, 2013). As oportunidades ampliam-se ao passo que políticas 
públicas são elaboradas legalizando e resguardando direitos das PcD e deveres da união, 
estados e municípios para como estes. Todavia a implementação dessas políticas ainda 
se depara com impasses nas práticas de gestão e fiscalização, fragilizando processos e 
reduzindo a efetividade. 

Estudo realizado em Marília, São Paulo, que contou com a identificação do perfil 
dos alunos atendidos por 68 professores, os achados corroboram com os do presente 
estudo. Dos 59 alunos identificados na pesquisa, 47,4% possuíam deficiência intelectual, 
seguidos da deficiência física 27,3%. 11,8 % possuíam mais de 19 anos, ressaltando a 
existência da dificuldade que a PcD tem em prosseguir os estudos sem atrasos 
(REGANHAN; BRACCIALLI, 2008). 

Ao direcionar essa análise aos documentos legislativos, no Brasil tem-se desde a 
criação da Constituição Federal de 1988 a garantia da proteção às PcD. Associada a esta, 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) também contribuiu 
com a aquisição de visibilidade e obtenção de direitos ao determinar preferencialmente 
na rede de ensino regular o atendimento educacional especializado a PcD. Esses dados 
revelam que a educação inclusiva vem se desenhando e ganhando forma através dos 
pilares legislativos (ANDRADE et al., 2014).  

Apesar das recomendações advindas dos documentos citados as evidências 
deste e outros estudos direciona a questionamentos sobre as reais condições de ensino 
e inclusão da PcD. Se é assegurado por lei a proteção das PcD e há a recomendação da 
inclusão no ensino regular destes e de demais alunos com necessidades especiais de 
aprendizagem, por que esse público ainda encontra obstáculos para ter acesso a 
educação nos moldes legislativos? Quais os entraves que levam jovens adultos com 
deficiência e necessidades especiais de aprendizagem a não terem concluídos seus 
estudos nos prazos esperados? É preciso tecer questionamentos sobre o contexto no 
qual estes indivíduos encontram-se inseridos, sobre as condições de permanência em 
ambiente escolar e de forma acentuada sobre suas vivências neste espaço. 

Na pesquisa realizada com 68 professores da cidade de Marília, São Paulo, 
constatou-se que o quadro de professores apresenta dificuldades no ensino as PcD. 
Destes 53% nunca haviam trabalhado anteriormente em sala com PcD. 7,5% dos 
professores lecionavam em salas de aula com mais de 41 alunos, estando incluso PcD, o 
que implica em repensar a qualidade de ensino ofertado (REGANHAN; BRACCIALLI, 
2008). 

 O Plano Nacional de Educação evidencia a necessidade de formar os professores 
da educação básica. É preciso capacita-los a atuar de maneira satisfatória, os 
instrumentalizando no desenvolvimento de competências essenciais no seu exercício 
profissional. Para que se tenha uma educação inclusiva os profissionais que estão 
inseridos nesse sistema devem compreender sua relevância e capacidade de 
transformação de sujeitos e situações (SILVA, 2016). A formação do professor para 
trabalhar com alunos com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos 
globais do desenvolvimento deve ser trabalhada em prol do fortalecimento da educação 
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inclusiva. Trata-se de um aprimoramento que deve ser contínuo, indo de encontro as 
necessidades reais do meio e contexto no qual eles encontram-se imersos.  

Destaca-se que o termo educação inclusiva vem sendo inserido na comunidade 
educacional através de um processo de evolução e busca de direitos. Antes se tinha a 
chamada inclusão parcial por meio da educação especial, que ofertava ensino as PcD, 
mas as limitava escolas e salas especiais, assim fragmentava-se as relações e acentuava-
se a ideia de que as PcD não possuíam condições de estarem matriculadas no ensino 
regular (ALBUQUERQUE, 2014). 

Em estudo realizado com 44 crianças e adolescentes, com Transtorno do 
Espectro do Autismo, matriculados em escolas regulares, que objetivou verificar a 
correlação entre o desempenho de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo e 
período de permanência semanal na escola, utilizando-se de testes em habilidades de 
comportamento e comunicativas de inteligência não verbal constatou-se que quanto 
maior o tempo de permanência semanal em ambiente escolar, maior será o 
desempenho dos indivíduos em estudo nos testes citados (CAMPOS; FERNANDES, 
2015). 

O Atendimento Educacional Especializado que as crianças recebem em 
ambientes distintos pode acabar reduzindo a permanência dessas no horário integral na 
escola regular (CAMPOS; FERNANDES, 2015), todavia esse atendimento ainda encontra-
se enraizado em perspectivas médicas sobre a deficiência como uma patologia, que 
limita e impõe uma condição permanente a aquele indivíduo, não sendo possível que o 
mesmo exerça de maneira satisfatória seu papel, seja em ambiente escolar, social o 
outro meio (ALBUQUERQUE, 2014). 

A escola lançou-se o desafio de incluir no ensino regular alunos com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, sem 
distinção de conteúdos, professores ou espaço. A recomendação a ser seguida é que 
essas condições não podem ser utilizadas como justificativa para exclusão ou 
segregação. É preciso partilhar o mesmo meio educacional, respeitando todas as 
situações que se fazem presentes (PAGANOTI, 2015). 

No ano 2000, por meio da Lei nº 10.048, que diz respeito à promoção da 
acessibilidade das PcD, ampliou-se as discussões sobre a emergência de adequação dos 
serviços as necessidades apresentadas pelas PcD. A redução de atividades desenvolvidas 
pelo público em tela passou a ser associada não só as suas condições singulares, mas 
também as barreiras impostas pelo meio, dificultando a execução de atividades 
cotidianas (SANTOS et al., 2012). Tornou-se indispensável à reflexão sobre o meio social 
como contribuinte das práticas excludentes das PcD, recaindo também sobre o mesmo 
e seus atores sociais o papel de modificação desse cenário.  

As barreiras impostas à acessibilidade devem ser extintas, seja em âmbito 
privado ou público, independentemente do tipo de necessidade ou deficiência 
apresentada (CAMPOS; SOUZA; MENDES, 2015). As PcD e necessidades especiais de 
aprendizagem vem conquistando o direito de utilização dos serviços de maneira 
satisfatória e com ênfase no respeito as suas idiossincrasias, nos serviços de educação 
essa realidade não deve ser distinta, sendo imprescindível a reestruturação das 
unidades de ensino, a remodelagem das práticas educativas e também o exercício 
reflexivo sobre o processo de atuação e formação do educador, observando 
necessidades e fragilidades que devem serem supridas para aprimoramento do 
processo ensino aprendizagem. 
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Pensar em uma sociedade que respeita as diferenças direciona os indivíduos a 
reconhecerem o papel da escola. Trata-se da efetivação de ações e serviços que 
fortaleçam as concepções de que as pessoas possuem particularidades e especificidades 
e que os demais membros daquele sistema social devem encarar essa situação com 
alteridade e respeito à diversidade (BARRETTA; CANAN, 2012). Ainda que lentamente, 
cabe também aos atores escolares contribuir com essa modificação de perspectivas, 
instigando desde anos iniciais o desenvolvimento de uma consciência coletiva que 
reconhece o outro e seus aspectos singulares, considerando os mesmos em prol de uma 
integração e inclusão. 

O Plano Nacional da Educação (PNE, BRASIL, 2014) traz em suas metas e 
estratégias ações que fortalecem o acesso à educação e permanência na rede escolar 
de crianças e adolescentes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação. Destaca-se a ampliação de pesquisas sobre o público 
em debate, articulação entre o ensino regular e a educação especial, estabelecimento 
de convênios, salas com recursos multifuncionais, oferta de Braille e Libras, profissionais 
mais qualificados por meio de formação direcionada, ampliação do quadro de 
profissionais e por fim a consolidação de um sistema inclusivo (SILVA, 2016). 

Considera-se a necessidade de cumprimento da meta da universalização do 
acesso à educação básica proposta pelo Plano Nacional da Educação, com a garantia de 
um sistema educacional inclusivo, proibindo a exclusão do ensino regular mediante 
alegação de deficiência e/ou necessidade especial.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 O perfil de inclusão mostrou-se heterogênico incluindo necessidades especiais e 
deficiências distintas, contudo sendo predominantemente crianças, do sexo masculino, 
da cor/raça parda e residindo em zona urbana. Dentre os aspectos escolares destacou-
se o nível fundamental, com destaque do quarto ao sexto ano com mais predominante, 
destacando-se o maior percentual relacionado à inexistência de cuidadores. A 
deficiência intelectual foi a mais presente, destacando-se também a existência de valor 
expressivo de transtornos globais do desenvolvimento e inexistência de alunos no qual 
se constatou altas habilidades/superdotação. 
 Considera-se relevante destacar a existência de alunos que, de acordo com o 
comparativo série/idade, encontraram-se fora da faixa etária preconizada para aquele 
nível escolar, apresentando idade muito superior ao esperado. 
 O estudo apresentou como limitação a não participação dos alunos inclusos na 
rede privada de ensino. Sugere-se um estudo aprofundado para compreender o 
processo de classificação desse público, o que norteia a equipe e a forma que se valida 
as informações que alimentam o sistema educacional.  
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PRÁTICAS COLABORATIVAS: o ensino no Atendimento Educacional Especializado 
 

Maria Aparecida Dias Lima24 
 
 
RESUMO: Este estudo tem por objetivo conhecer práticas colaborativas no atendimento 
educacional especializado e refletir suas contribuições para o processo de ensino - 
aprendizagem dos alunos com necessidade educacionais especiais. O estudo aponta 
para as particularidades do ambiente pedagógico, estrutura física e material didático 
pensado para apoiar, complementar o ensino, de acordo com as singularidades do 
público-alvo da educação especial. Do ponto de vista teórico, aportamos na legislação 
que rege o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em nosso país, bem como nos 
autores que têm se debruçado sobre a temática da educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva, como Martins (2012); Montoan (2005); Bedaque e Silva (2012), 
dentre outros. Incialmente, o trabalho faz um breve histórico da educação inclusiva 
como consequência de um ensino de qualidade para todos os alunos; apresenta o AEE 
como um trabalho colaborativo que envolve toda a equipe escolar, bem como a família, 
para que caminhe positivamente; a seguir, apontamos as salas de recursos 
multifuncionais como um espaço escolar importante para o desenvolvimento de 
estratégias pedagógicas e métodos significativos de aprendizagem, os quais realmente 
favorece a construção do conhecimento, auxiliando-os no acompanhamento do 
currículo proposto pela escola e progresso na vida escolar. Nos aspectos metodológicos, 
trata-se de uma pesquisa em andamento, por tal razão trazemos neste momento 
levantamento bibliográfico e análises iniciais da experiência de uma professora que atua 
no AEE. Reconhecemos a necessidade de aprofundamento teórico e das análises dos 
dados. A partir da narrativa docente e das reflexões teóricas constatamos que os 
resultados positivos, em geral, advêm essencialmente das práticas colaborativas entre 
professores da sala de recursos multifuncionais com os das salas comuns, equipe 
gestora e a família do estudante.  
 
Palavras-chave: Atendimento educacional especializado. Ensino. Práticas colaborativas. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

As propostas oficiais apresentam o Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), como diretriz que orienta as ações de ensino numa escola inclusiva, na verdade 
todas as escolas deveria incluir a diversidade no seu projeto político pedagógico e 
principalmente nas suas práticas diárias. Assim, a implementação das salas de recursos 
multifuncionais apresenta-se como uma modalidade do atendimento educacional 
especializado com espaço/ tempo onde ocorre tanto o atendimento complementar 
quanto suplementar as estratégias pedagógicas comuns de ensino realizados junto aos 
alunos com necessidades especiais.  

                                                           
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO), associação ampla UERN, 

UFERSA, IFRN. Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. 

email: aparecida_cdi@hotmail.com. 

 
 



104 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

De acordo com o Decreto 7.611/2011, o AEE realizado na SRM: 
 
 

Deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da 
família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender as 
necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e ser 
realizado em articulação com as demais políticas públicas (BRASIL, 2011,p. 2). 
 
 

Dessa forma, o AEE tem como função colaborar para que os estudantes tenham 
a oportunidade de participar de um ambiente escolar inclusivo, o qual promova o 
sucesso escolar de todos os alunos. As experiências apresentadas nesse trabalho, o qual 
se encontra em andamento, a partir das narrativas docente, aconteceu de forma 
colaborativas compartilhando saberes na perspectiva do ensino inclusivo, entre 
professores das salas de recursos multifuncionais com os professores das salas comuns 
sobre suas práticas no ensino no atendimento educacional especializado.  

O conhecimento das leis, e a fundamentação teórica ajudarão a compreender 
todo o percurso que leva a uma forma de trabalho em conjunto para resolver 
dificuldades diárias, elaborar planejamentos, compartilhar decisões conforme as 
singularidades e necessidades de aprendizagem do estudante. Além disso, o trabalho 
colaborativo entre professores enriquece sua maneira de pensar, agir e principalmente 
resolver problemas; sendo um meio de interação e parceira em prol de um objetivo 
comum.  

Assim, torna-se relevante conhecer as práticas de ensino nas salas de recursos 
multifuncionais, o AEE como um todo, no processo ensino- aprendizagem dos alunos 
com necessidades educacionais especiais. Na intenção de incentivar, através das trocas 
de experiências explicitas, a uma reflexão crítica sobre a prática de ensino, a formação 
continuada, bem como, ao desenvolvimento de ações colaborativas com toda a 
comunidade escolar.  
 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INCLUSÃO EDUCACIONAL 
 
          A educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica que vem 
ganhando espaço no âmbito educacional, de forma a buscar métodos e estratégias que 
possam facilitar, de acordo com as especificidades, a aprendizagem dos alunos com 
necessidades educacionais especiais.  A inclusão visa assegurar uma educação de 
qualidade para todos, ou seja, deixar de excluir, e passar a aceitar a diversidade, ter a 
sensibilidade de compreender o outro e vê-lo como um sujeito participativo na 
sociedade, reconhecendo e valorizando as diferenças. De acordo com MONTOAN 
(2005): 
 
 

Inclusão é a nossa capacidade de entender e receber o outro e, assim, ter o 
privilégio de conviver e compartilhar com pessoas deferentes de 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 o outro. (MANTOAN, 2005, p. 96). 
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A política de inclusão educacional assegura os direitos humanos e a participação 
social, com o objetivo de extinguir o preconceito existente na sociedade. A Resolução 
CNE/CEB Nº. 2, 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica, em seu artigo 2º diz que: Os sistemas de ensino devem matricular 
todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos 
com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para 
uma educação de qualidade para todos. Mas, para que a inclusão ocorra efetivamente 
é necessário mudanças: na gestão escolar, nas propostas e práticas pedagógicas, no 
currículo e nas próprias atitudes discriminatórias para que possibilitem uma educação 
significativa e de igualdade no diz respeito ao ensino e a aprendizagem. 

 
 

[...] postula uma reestruturação do sistema educacional, ou seja, uma 
mudança estrutural no ensino regular, cujo objetivo é fazer com que a escola 
se torne inclusiva, um espaço democrático e competente para trabalhar com 
todos os educandos, sem distinção de raça, classe, gênero ou características 
pessoais, baseando-se no princípio de que a diversidade deve não só ser 
aceita como desejada. (BRASIL, 2001, p. 40). 
 
 

A política educacional nacional da educação especial na perspectiva da educação 
inclusiva, elaborada pelo MEC 2008, define princípios e ações que devem ser 
implementadas para garantir a escolarização regular e o atendimento educacional 
especializado para todos os alunos, realizado prioritariamente nas salas de recursos 
multifuncionais. Nesse contexto, é que surge o novo campo de atuação da educação 
especial, pois a mesma não é mais concebida como um sistema educacional paralelo ou 
segregado, mas como um conjunto de recursos para atender a diversidade de seus 
alunos. Assim, na atual conjuntura educacional de perspectiva inclusiva, é fundamental 
firmar o compromisso e pensar “ações movidas coletivamente para desenvolver ao 
máximo o potencial dos alunos que, no passado histórico, recebiam educação a parte 
do sistema regular” (BEDAQUE; SILVA, 2012, p. 203). Logo, compreendemos que a 
educação especial não visa importar métodos e técnicas especializadas para a classe 
regular, mas sim, criar um sistema de suporte permanente para os alunos especiais, bem 
como para os professores. 
 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: Uma prática colaborativa. 
 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é uma modalidade de ensino 
que perpassa todos os níveis, graus e etapas da educação básica, mostra-se como um 
serviço que oferece condições a permanência, a participação e a aprendizagem dos 
sujeitos com necessidades educacionais especiais no processo de escolarização. Quanto 
ao alunado do AEE, o decreto nº 6.571/2008 os define como alunos com deficiências de 
natureza física, intelectual e sensorial, com transtornos globais do desenvolvimento 
(sendo inclusos nesta definição alunos com autismo clássico, Síndrome de Asperger, 
Síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância e transtornos invasivos sem 
outra especificação) e com altas habilidades/ superdotação (BRASIL, 2008b).  O artigo 
2º da Resolução n° 4, AEE: 
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Esclarece que a função do AEE é 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. (BRASIL, 2009, p.1) 

 
 

O Atendimento Educacional Especializado deve disponibilizar programas de 
enriquecimento curricular no caso de altas habilidades, ensino de linguagens e códigos 
específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e recursos de tecnologia 
assistiva, dentre outros.  Com isso, o AEE deve criar estratégias específicas para o 
desenvolvimento da aprendizagem com a finalidade de identificar, elaborar e organizar 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 
participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Os professores 
criam situações de interação para que o aluno saia de uma posição passiva e passe para 
uma postura dinâmica de apropriação do saber. De acordo com a Resolução n° 4, AEE:  

 
 

A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos 
professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, 
em articulação com os demais professores do ensino regular, com a 
participação das famílias e em interface com os demais serviços setoriais e da 
saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento 
(BRASIL, 2009, p. 2). 

 
 

Esta ação colaborativa entre professores do ensino regular e professores do AEE 
deve acontecer continuamente, a qual requer o exercício da reflexão e do diálogo. 
Martins (2012, p. 205) nos mostra que se na interação colaborativa entre aluno e aluno 
a possibilidade de aprender se amplia, na interação do professor da sala regular e do 
professor do AEE o aprendizado pode se complementar. Contudo, são muitas as 
competências destinadas aos professores, suas ações reflexivas trazem consigo a 
realização dos processos favoráveis à construção da prática e dos saberes, os quais são 
considerados relevantes para uma boa qualidade de ensino, Mantoan (2005, p. 59) 
revela que o conhecimento dos domínios teóricos e práticos dos professores é essencial 
para subsidiar a formulação de políticas para a sua continuada formação pelos sistemas 
de ensino. A formação tanto inicial quando continuada amplia os saberes e aperfeiçoa 
a prática docente, principalmente quando os conhecimentos são significativos nas ações 
e nos desafios cotidianos que incentiva a mudança em suas práticas.  

Nesse contexto, é necessário metodologias de aprendizagens, flexibilidade 
diante das questões que surgirão na prática docente e principalmente que o professor 
possa refletir de como estar sua prática, que ele esteja pronto a mudar, caso seja 
necessário. Tudo isso, enriquece as colaborações e favorece o compartilhamento de 
aprendizagem, a toca de saberes, é essencial para o bom desenvolvimento do ensino, 
principalmente para que todos tenham o direito de aprender. Pensar sobre formação e 
saberes, focar no processo de ensino requer uma dinâmica escolar sendo necessário 
considerar diferentes perfis de professores, diferentes formas de atuação, assegurando 
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um desenvolvimento de competências, possibilitando aprofundar a prática interativa 
interdisciplinar que favoreçam o processo de ensino. 

Dessa forma, percebemos uma necessidade de compartilhar conhecimentos e 
informações especificas referente ao aluno, ao processo de aprendizagem. Reconhecer, 
também, as trocas de experiências como um caminho necessário para esse aluno 
aprender a se desenvolver, levando em conta os diferentes estilos, ritmos e interesses 
de aprendizagem de cada um. Por isso, é importante a construção coletiva de um ensino 
que privilegie a autonomia de seus alunos, de acordo com seus limites, todos os 
estudantes são diferentes e suas necessidades educacionais poderão requerer apoio e 
recursos diferenciados para que sintam-se capazes de realizar as atividades. Nesse 
sentido, a avaliação da aprendizagem, deverá ser coerente com os objetivos propostos, 
as atividades e estratégias pedagógicas utilizadas. Se o processo de aprendizagem for 
redimensionado, o procedimento de avaliação também deverá ser. 
 
AS PRÁTICAS COLABORATIVAS DO DOCENTE DA SALA DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAIS COM OS DOCENTES DAS SALAS COMUNS. 
 

Os alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) são matriculados em 
classe comum e devem receber o atendimento educacional especializado (AEE), 
preferencialmente nas salas de recursos multifuncionais (SRM), da mesma escola ou em 
outra escola, no turno inverso da escolarização, de acordo com o diagnóstico e a 
especificidade de cada um, sendo esse um ambiente de apoio complementar ou 
suplementar ao processo de ensino. Os professores que atuam nas SRM são 
especializados na área da educação inclusiva referente ao AEE. Criam estratégias 
centradas no novo fazer pedagógico que favoreça a construção de novos conhecimentos 
no aluno, assim como no ensino e desenvolvimento  das atividades, tais como: LIBRAS, 
Braille, orientação e modalidade, língua portuguesa para surdos; informática acessível e 
a Comunicação Alternativa e Aumentativa - CAA. O Artigo 13° da resolução n° 4, de 
outubro de 2009 descreve as seguintes atribuições do professor do Atendimento 
Educacional Especializado: 

 
 

 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;  
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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. (BRASIL, 2009). 

 
 

Nesta perspectiva, vemos que as salas de recursos multifuncionais não é um 
ambiente de reforço escolar, muito menos de repetições as atividades que são 
desenvolvidas nas salas comuns. 
 

De acordo com o MEC (2010):  
 
 

A implantação das Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas comuns da 
rede pública de ensino atende à necessidade histórica da educação brasileira, 
de promover as condições de acesso, participação e aprendizagem dos alunos 
público alvo da educação especial no ensino regular, possibilitando a oferta 
do atendimento educacional especializado, de forma não substitutiva à 
escolarização. (p.3) 

 
 

Assim, faz-se necessário a elaboração e execução do plano de atendimento 
educacional especializado; estabelecendo articulações de saberes entre o professor das 
salas comuns com os professores do AEE. Na prática os planejamentos entre professores 
são diferentes, mas através do diálogo, da cooperação, das trocas de informações e 
experiências; o planejamento poderá ser uma ponte para que o aluno com necessidades 
educacionais especiais alcance níveis significativos na aprendizagem, principalmente 
quando consegue integrar: professores, alunos, escola e família. Bedaque e Silva (2012. 
p.207) salienta que: 

 
 

Portanto os professores do ensino regular e do ensino especial precisam criar 
uma relação que promova o diálogo, a busca de resolução de conflitos, a 
reflexão sobre as implicações decorrentes das deficiências, a busca por meios, 
instrumentos e parcerias que facilitem e favorecem o processo de 
aprendizagem do alunado. Um não pode ocupar o lugar do outro e o respeito 
mútuo precisa estar presente. Só assim, professor da educação especial e o 
professor do ensino regular, juntos, podem tornar-se profissionais 
promotores e facilitares da educação inclusiva. 

 
 

Nesse contexto, ficar evidente que o professor do AEE não é o único responsável 
pelo aluno, também percebe-se o quando é importante que os professores planejem 
juntos. Muitos professores relatam que o ensino na sala de aula é insuficiente para 
atender aos alunos com alguma necessidade educacional especial, pois nem sempre as 
expectativas são atendidas, sendo pressa a um currículo voltado para todos os alunos, 
único. O apoio do professor da educação especial é necessário aos professores da sala 
regular. Já que o mesmo tem especialização na área, participa de formação contínua e 
trabalha nas salas com recursos multifuncionais.  
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AÇÕES COLABORATIVAS: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS  
 

Na minha prática docente tive a oportunidade de vivenciar momentos 
significativos no que diz respeito à qualidade do ensino, do planejamento realizado para 
alunos com necessidades educacionais especiais. De forma a assegurar o acesso desse 
aluno e, também, dando o suporte necessário para atender as suas necessidades de 
aprendizagem de acordo com suas especificidades. 

Sou professora do 3° ano (anos iniciais do ensino fundamental) da Escola 
Municipal Raimundo Fernandes, no município de Mossoró. Minha sala de aula era 
composta por 26 alunos, entre eles Pedro 9 anos, aluno com o Transtorno Autista -TA 
(diagnosticado) e Maria 8 anos com necessidades educacionais (diagnóstico não 
definido- em andamento). Relatarei como as ações colaborativas entre professores: sala 
comum, sala especial e auxiliar conseguiram integrar essas crianças de forma 
significativa no processo de ensino aprendizagem, consequentemente na sua relação 
com toda a escola.  

Pedro já lia textos, livros; estava na hipótese da escrita alfabética, ele aprendia 
com facilidade e expressava comportamentos de superdotação, evidenciava altas 
habilidades na leitura e na escrita. Mas o TA de Pedro o deixava muito agitado, ele 
realizava as atividade de forma rápida e sempre queria ler e escrever. Muitas vezes, se 
atividade não fosse do jeito que ele desejava, perdia o interesse e ficava dando voltas 
na escola. Dessa forma, decidimos planejar juntas: eu, a auxiliar que acompanha Pedro 
e a professora do atendimento educacional especializados.  

Criamos estratégias para estimular o aluno a estudar as outas disciplinas com o 
mesmo entusiasmo; trouxemos leituras, produção textual com textos fatiados, histórias 
em quadrinho para sequenciar as ordens; todas essas atividades integradas nas aulas de 
história, matemática, geografia...Confeccionamos jogos, trabalhamos músicas, colagens 
e pinturas. Resolvemos, também, incluir atividade de massinha de modelar, onde o 
mesmo podia fazer os personagens dos livros, em suas leituras diárias. Todas as 
atividades estavam dentro do conteúdo, das disciplinas e todos os alunos participavam 
juntos do mesmo processo de ensino. Com isso, o aluno, Pedro, demonstrou mais 
interesse e concentração nas atividades, superou nossas expectativas nas avaliações 
que realizávamos diariamente. 

Maria é uma aluna que tem disortografia (transtorno específico da grafia), 
dificuldade na fala e ainda uma memória muito curta. Para integrar Maria nas atividades, 
também precisei da colaboração da nossa professora do AEE. Que trouxe alguns jogos 
de equilíbrio e concentração. Músicas, atividades com rimas, e um painel para 
escrevermos textos. Enfim, são muitas as atividade planejadas de acordo com os 
conteúdos das disciplinas. Todas relevantes ao processo de ensino. No caso de Maria, 
também tivemos um avanço significativo; mantivemos contanto e sempre estávamos 
registrando todas as informações nos relatórios. 

De acordo as experiências e seus respectivos resultados, na sala de aula inclusiva, 
os conteúdos escolares são considerados objetos da aprendizagem, onde podemos, 
juntos, atribuir significados e construir conhecimentos. Assim os professores assumem 
a função de mediar esse processo. Neste caso, fomos orientados pelo projeto 
pedagógico da escola, o qual assume o compromisso com adversidade e com a 
equalização de oportunidades, privilegiando a colaboração e a cooperação.   
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Os alunos dos exemplos acima são atendidos pelo atendimento educacional 
especializado, estudam nas salas comuns e frequentam as salas de recursos 
multifuncionais no turno inverso.  Em virtude das colaborações passamos a criar 
estratégias específicas para melhorar o ensino, e concretizar nossas avaliações com base 
no interesse, nos avanços, de forma coerente com os objetivos. A intenção é que todos 
os alunos estivessem participando das atividades, aprendendo de forma significativa. 
 
CONCLUSÕES FINAIS 
 

O desafio de atender a diversidade está presente na maioria das instituições 
escolares, remete questões de formação, espaço físico, materiais pedagógicos 
adequados, integração da equipe escolar, participação da família. Enfim, encontramos 
diariamente alguns entraves que dificulta a qualidade do ensino. Com isso, precisamos 
trabalhar de forma colaborativa, compartilhar saberes e promover a inclusão para 
todos. As narrativas docentes, bem como as reflexões teóricas apresentadas nesse 
estudo constatam que os resultados positivos no processo de ensino aprendizagem de 
alunos com necessidades educacionais especiais, advêm essencialmente das práticas 
colaborativas entre professores da sala de recursos multifuncionais com os das salas 
comuns, equipe gestora e a família do estudante.  

Nesse estudo apresentamos a Escola Municipal Raimundo Fernandes como 
ambiente facilitador do processo; pois temos profissionais, materiais pedagógicos e 
espaço físico adequado. Porém, reconhecemos que a maioria das escolas não 
disponibiliza de salas de recursos multifuncionais, nem de profissionais e materiais 
didáticos adequados que possam contribuir no desenvolvimento das práticas 
colaborativas entre docentes. Infelizmente muitos alunos estão excluídos, encontram-
se a margem de uma sociedade que ela própria necessita de atendimentos especiais no 
que diz respeito ao bom senso e a razão.  

Em virtude disso, esse estudo, que na verdade é um trabalho inicial, demonstra 
relevância para motivar essas práticas de ensino, para provocar uma reflexão ação na 
atuação e na formação continuada dos professores, tendo em vista, que todos os 
professores deveriam ter a oportunidade de realizar formação na área da inclusão, de 
ter especialização específica, independente de onde esteja lecionando, seja nas salas 
comuns, ou nas salas de recursos multifuncionais. Em tempos de inclusão todos os 
profissionais da educação necessitam de novos saberes e práticas. 
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UTRAPASSANDO OS LIMITES, VENCENDO AS BARREIRAS DA DEFICIENCIA 
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RESUMO: Esse estudo propõe discutir a violência sofrida pelas pessoas com deficiência. 
Propondo uma reflexão sobre o que é deficiência, tipos, leis que asseguram direitos, 
avanços e conquistas. É perceptível a violação e negação dos direitos da pessoa com 
deficiência. Trata-se de uma proposta de intervenção no sentido de informar as pessoas 
esses direitos. Primeiro foi realizada uma palestra numa escola municipal em Mossoró 
com o objetivo de esclarecer o que é deficiência, quais os tipos de deficiência, os 
direitos, as leis que asseguram as pessoas com deficiência, o direito a acessibilidade 
entre outros direitos. No intuito de que essas informações possam contribuir para 
inclusão dos mesmos em seu meio social, visando a melhoria da qualidade de vida da 
pessoa com deficiência Dentre os teóricos estudados destacam-se DaMatta, (1987) Glat 
(1995), Omotes (1994), Costa (2008), Garcia (2011), a Constituição Federal de 1988 e a 
Lei Orgânica da Assistência Social(2011). A sociedade precisa ter o conhecimento da 
capacidade que as pessoas com deficiência tem de desenvolver atividades laborais e 
sociais, podendo ser incluída no mercado de trabalho e na sociedade em que vive, tendo 
o apoio familiar, na qual é de grande importância para a sua inclusão e seu 
desenvolvimento pessoal. O direito a inclusão social ao deficiente está contido na 
constituição federal de 1988, no entanto, esse direito tem sido negado em vários meios 
sociais, tornando-os indivíduos excluídos da sociedade.  
 
Palavras-chave: pessoa com deficiência. Direitos. Conhecimento. 
 
 
INTRODUÇÃO 
  

O presente trabalho tem como tema: ultrapassando os limites, vencendo as 
barreiras da deficiência, a qual enfatizamos um breve histórico da deficiência, o 
preconceito e a discriminação na contemporaneidade, fazendo também uma reflexão 
sobre o que é a deficiência, as leis que os asseguram, os avanços e conquistas como 
também enfatizamos as dificuldades vivenciadas por esses indivíduos para esses serem 
incluídos na sociedade. A escolha do tema se deu através da necessidade de esclarecer 
a sociedade sobre a deficiência e seus entraves para a inclusão do portador no meio 
social.  
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Tendo como objetivo geral alertar a população do bairro Santa Delmira a 
respeito dos direitos e sua violação que consiste na violência contra a pessoa com 
deficiência, os objetivos específicos são: discutir sobre a violência contra a pessoa com 
deficiência e seus conflitos, informar sobre seus direitos, e ressaltar a importância da 
família e da sociedade neste contexto.  

Como metodologia utilizamos pesquisas bibliográfica de autores como: DaMatta 
(1987), Glat (1995), Omote,S (1994), Costa (2008), Garcia (2011),  a Constituição Federal 
de 1988 e a Lei Orgânica da Assistência Social (2011),  teve como público alvo discentes 
e docentes da Escola Municipal Tia Marineide, localizada na Rua  Henrique Maciel de 
Lima  S/N , no bairro Santa Delmira , sendo realizada  uma palestra, com a participação 
de um portador de deficiência na qual relatou sua história de vida, em seguida foram 
distribuídos panfletos informativos, havendo uma interação do público através de 
questionamentos sobre o tema, finalizando com um cofeebreak. 

O desenvolvimento deste trabalho está estruturado da seguinte forma: 
primeiramente foi exposto o processo histórico da deficiência e os caminhos percorridos 
pelos portadores dessas anormalidades, as dificuldades e avanços. Destacamos a 
importância da família e da sociedade para a inclusão dos deficientes no meio social, 
mostrando sua capacidade. No entanto, buscamos mostrar também as dificuldades 
vivenciadas pelos mesmos para está se inserido nos espaços sociais os quais tem direito.  

Salientamos os vários tipos de violência sofrida pelas pessoas com deficiência, 
diante disto buscamos expor os seus direitos a qual usamos como referência a 
Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica de Assistência Social (2011), na qual 
destacamos direitos fundamentais para a inclusão dos indivíduos na sociedade.  

Neste sentido enfatizamos a importância do serviço social nesse contexto, 
visando à promoção e a viabilização dos direitos sociais aos deficientes, os quais muitas 
vezes são negados, violando os direitos existentes e firmados nas normas 
constitucionais. Este profissional está comprometido com a construção dos projetos de 
inserção social, equidade, integralidade, tendo como princípio a cidadania, buscando 
amenizar o estigma e o preconceito, visando assim à inclusão dos deficientes. 

Em seguida expomos os resultados esperados da temática apresentada a qual 
obteve resultados positivos como a interação do público alvo, havendo um fedbeeck 
sobre as orientações repassadas no espaço, e por fim, apresentamos as considerações 
finais.  

Para o desenvolvimento do nosso projeto tivemos como fundamentação 
teórica pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo, fundamentadas em autores que 
abordam o tema mencionado, como: Garcia (2011), Costa (2008), Glat (1995) entre 
outros. Para tanto, o tema central para as discussões é ultrapassando os limites e 
vencendo as barreiras da deficiência.  
 
TIPOS DE DEFICIÊNCIA 
 

Deficiência Física  está relacionado a alteração completa 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 
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adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções 

A deficiência visual é caracterizada como o comprometimento total ou parcial da 
capacidade visual de um ou ambos os olhos, que não consegue ser corrigida ou 
melhorada com o uso de lentes ou de tratamento clínico ou cirúrgico. Este tipo de 
deficiência pode ser causada de duas maneiras, sendo a primeira de forma congênita, 
como alguma má formação ocular e algumas doenças oculares hereditárias, como 
glaucoma. 

Os graus de visão abrangem um amplo espectro de possibilidades: desde a 
cegueira total, até a visão perfeita, também total. A expressão ‘deficiência visual’ se 
refere ao espectro que vai da cegueira até a visão subnormal. Chama-se visão subnormal 
(ou baixa visão, como preferem alguns especialistas) à alteração da capacidade 
funcional decorrente de fatores como rebaixamento significativo da acuidade visual, 
redução importante do campo visual e da sensibilidade aos contrastes e limitação de 
outras capacidades. 

Deficiência intelectual - caracteriza-se por importantes limitações, tanto no 
funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, expresso nas 
habilidades conceituais, sociais e práticas. Indivíduos com Deficiência Intelectual 
apresentam funcionamento intelectual significativamente inferior à média. Possuem 
limitações significativas em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades: 

• Aprendizagem e autogestão em situações da vida, como cuidados pessoais, 
responsabilidades profissionais, controle do dinheiro, recreação, controle do 
próprio comportamento e organização em tarefas escolares e profissionais. 

• Comunicação 
• Habilidades ligadas à linguagem, leitura, escrita, matemática, raciocínio, 

conhecimento, memória 
• Habilidades sociais/interpessoais (habilidades ligadas à consciência das 

experiências alheias, empatia, habilidades com amizades, julgamento social e 
autorregulação) 
Deficiência múltipla 

  A deficiência múltipla é a associação de duas ou mais deficiências, sejam 
intelectuais, físicas, distúrbios neurológicos, emocionais, linguagem e desenvolvimento 
educacional, vocacional, social e emocional. 

Na qual abordamos temas como: o processo histórico da deficiência, as 
dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência, a importância da família e da 
sociedade para sua inclusão, os direitos que os asseguram e sua capacidade de se 
desenvolver e se inserir no meio social. Direitos firmados na Constituição federal de 
1988, onde diz que:  

 
 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (BRASIL,2006). 

 
 



115 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Nesta perspectiva a Constituição vigente traz a ideia de igualdade a todas as 
pessoas sem distinção, sendo assim a inclusão do deficiente no meio social não cabe 
apenas à família, mas também a sociedade e o estado, pois os mesmos podem ser 
inseridos em diversos espaços ocupacionais. Sendo a família parte fundamental e 
indispensável para o desenvolvimento do deficiente, pois para que o mesmo venha a 
ser integrado da sociedade, ele necessita antes de tudo está integrada em sua própria 
família em um ambiente flexível e saudável. Segundo Glat (1995) a  família é a base na 
formação de qualquer ser vivo, partindo desse pressuposto, não teria como não falar da 
influência da família na vida do deficiente.  

 
É por meio do relacionamento familiar, que o indivíduo desde os primeiros 
tempos de vida começa a aprender até que ponto ele é um ser aceitável no 
mundo, que tipo de concessões e ajustes necessita fazer, assim como a 
qualidade de relações humanas que encontrará. (GLAT, 1995). 
 
 

Com esses incentivos o indivíduo interage com a sociedade trazendo benefícios 
para sua condição de vida, essa interação e de grande importância para que o deficiente 
não venha a se isolar do convívio social, pois o afastamento dos mesmos poderá 
ocasionar consequências irreparáveis, agravando o quadro de deficiência e afetando sua 
estrutura física e emocional. 

Diante desta problemática realizamos uma palestra no dia 18 de Maio de 2016, 
na Escola Municipal Tia Marineide, localizado no Bairro Santa Delmira, Mossoró-RN, 
tivemos como público alvo os discentes, docentes e funcionários da instituição, 
contamos com o apoio da escola que nos disponibilizou o espaço para acomodação do 
público e acadêmicos. 

A intervenção foi iniciada com a palestra, junto a essa abordagem foram 
entregues folders com informações sobre o tema: O que é deficiência, os direitos, as leis 
que assegura as pessoas com deficiência, as acessibilidades entre outros; tivemos 
também o depoimento de uma pessoa com deficiência relatando as dificuldades e 
superação de sua vida. 

Diante do tema exposto surgiram várias indagações do público como: o que é 
deficiência? Onde procurar os seus direitos? O que são acessibilidades?  O que fazer 
quando sofrem agressão? Quais as formas de agressão? Entre outras, as quais buscamos 
esclarecer com eficiência, promovendo uma maior interação com público tornando o 
momento satisfatório. Para isso nos embasamos de teorias de autores 
supramencionados. Como a lei orgânica da assistência social no seu artigo 2° capitulo I, 
explicar que: 

 
(...) A proteção social, visa à garantia da vida, a redução de danos e a 
prevenção da incidência de riscos, especialmente, no inciso A, a proteção, a 
família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice; (incluído pela 
lei Nº12.435 de 2011). Inciso C, a promoção da integração ao mercado de 
trabalho, incluído pela lei Nº 12.435 de 2011. Inciso D, a habilitação e 
reabilitação das pessoas com deficiência é a promoção de sua integração a 
vida comunitária. (incluído na lei Nº 12.435 de 2011). 
 

 
Com isso, informamos ao público quanto aos direitos do deficiente, esses 

indivíduos estão amparados por leis que trazem um amplo leque de possibilidades que 
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contribuem para a inclusão em todas as esferas da vida social, onde os avanços são 
constantes contribuindo com acesso dos indivíduos aos meio sociais.  

Expomos também as dificuldades enfrentadas para efetivar os seus direitos, 
pois por muitas vezes são negados e violados, a partir do momento em que as escolas 
públicas não tem estrutura para receber essas pessoas, as vias públicas não tem 
acessibilidade, onde o programa de saúde não abrange a todos os deficientes, quando 
seu amparo social e negado, sendo notório a violação dos direitos desses indivíduos. 

Informamos também a importância do Serviço Social para a integração do 
deficiente na sociedade, visando a promoção e a viabilização dos direitos sociais as 
pessoas com deficiência, assim como sua família. Sendo o profissional comprometido 
com a construção dos projetos de inserção social, equidade, integralidade, tendo em 
vista os princípios de cidadania, objetivando minizar o estigma e o preconceito sobre as 
pessoas com deficiência, desenvolvendo atividades socioeducativas e culturais visando 
a inclusão social dos deficientes. 

Em um segundo momento realizamos uma dinâmica como forma atrativa para 
que o público pudesse interagir, possibilitando a expressão das percepções, ideias, 
valores e opiniões dos participante sobre o tema relacionado as pessoas com eficiência, 
de modo espontâneo e criativo, em que foi feito um círculo com os voluntários sendo 
entregue aos mesmos papel e lápis para que escrevessem uma palavra relacionada a 
deficiência, recolhemos esses papeis redistribuímos aleatoriamente ao participantes, 
em seguida abordamos cada palavra escrita pelo mesmo e finalizamos com um 
coffeebreak, como forma de agradecimento a todos que comparecerão no local. 
 
RESULTADO E DISCUSSAO  
 

Diante da temática apresentada, esperamos alcançar nossos objetivos de 
forma positiva, fazendo com que o público alvo tenha acesso às informações 
necessárias, orientando sobre as leis que assegura os direitos da pessoa com deficiência 
e de sua capacidade enquanto deficiente de ser incluso na sociedade e no mercado de 
trabalho, enfatizando que a negação desses direitos consiste numa violência para com 
os mesmo, no intuito de que essas informações possam contribuir para inclusão dos 
mesmos em seu meio social, visando à melhoria da qualidade de vida da pessoa com 
deficiência. 

Além disto, discorreu sobre os pressupostos legais que embasam a inclusão da 
pessoa com deficiência na sociedade. A partir deste contexto, associado aos 
questionamentos realizados que mostraram pessoas com deficiência capacitadas, 
porém nem todas estão no mercado de trabalho, observou-se o quanto a prática da 
inclusão em alguma atividade profissional está distante de ser efetivada. Observou-se 
que são muitas dificuldades pelas quais a pessoa com deficiência passa, seja por 
desconhecimento dos próprios direitos, da falta de capacitação, seja pelo não 
cumprimento do que estabelece as bases legais, ou ainda pela falta de informação.  

 O que necessita ser debatido, pois é através deste conhecimento que saberão 
como agir no meio social, Considera-se que esse artigo permitiu ampliar a nossa 
compreensão acadêmica e profissional sobre este assunto, promover reflexões e 
despertar os participantes para esse problema no intuito de ajudar na conscientização 
da sociedade como um todo a fim de possibilitar a capacitação das pessoas com 
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deficiência; sem a obrigatoriedade de uma lei, mas pelo simples fato de esta população 
ter capacidade de contribuir para o crescimento da sociedade .  

Este trabalho nos possibilitou um olhar amplo sobre o tema supramencionado, 
em que adquirimos conhecimentos teóricos e prático através de pesquisas realizadas 
em revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Diante disto, conhecemos as dificuldades 
vivenciadas pelos deficientes, como: a inclusão no meio social, o convívio familiar, a falta 
de conhecimento quanto aos direitos e como efetiva-los, o que tem dificultado a sua 
vivencia na sociedade.  
 
CONCLUSÃO 
 

O trabalho nos possibilitou um olhar amplo com relação a pessoa com 
deficiência, onde adquirimos conhecimento teórico e prático através das pesquisas 
realizadas em revisão bibliográfica, pesquisa de campo, na qual adquirimos 
conhecimento para nossa formação acadêmica.  

Com este trabalho conhecemos o que é a deficiência, seu processo histórico, 
como também seus direitos, observando as dificuldades que os mesmo enfrentam em 
seu convívio social. Identificamos a importância do papel da família da pessoa com 
deficiência na sua formação intelectual e na sua capacitação profissional, possibilitando 
ao mesmo a sua inclusão no mercado de trabalho sendo incluído em seu meio social. 
Contudo a análise do contexto da pessoa com deficiência perpassa por direitos violados, 
dificultando a acessibilidades do mesmo no convívio social, que devem ser garantidos e 
assegurados por leis.  
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DIÁLOGO ENTRE A META 04-PNE(2014/2024) E FOMENTO NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES, NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM ESCOLAS PÚBLICAS. 

 
  Royston Diógenes Andrade28 

Evanira Rodrigues Maia29 
 
 
 
RESUMO: No calor dos debates educacionais dos últimos anos o tema formação docente 
e suas práticas pedagógicas na organização do trabalho escolar da sala de aula, atuando 
com Pessoa com Deficiência (PcD)30, está ocupando lugar de destaque nas Instituições 
de Ensino Superiores, em conferencias, entre outras instâncias. Este artigo, tece 
considerações, fruto de estudo descritivo de abordagem quantitativa, realizado neste 
ano de 2018, em 04 escolas de ensino fundamental em um município de pequeno porte 
do Estado do Ceará, como amostra entre os 184 municípios cearenses. Entre 2005/2015, 
o salto na matrícula de (PcD) foi o equivalente a 6,5 vezes, de acordo com o Censo 
Escolar do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 
No último Censo de 2016(Inep) o país contava com 186,1 mil escolas de  educação 
básica, onde 57,8% tinham alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento ou altas habilidades incluídos em classes comuns e destes, 81% 
estavam nestas salas. Esse indicador, comprova o crescente aumento da matrícula de 
(PcD) em salas regulares/comuns nas escolas públicas. Nota-se, que a formação de 
professores não está no mesmo ritmo. Deste modo, a problemática da presente 
pesquisa é que, a Meta 4 do Plano Nacional de Educação(PNE-2014/2024), que visa 
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, está sendo cumprida, mas há pouca fomentação de políticas 
para formação de professores para lidarem com este alunos em salas comuns. Todos os 
dados foram fornecidos pela Sec. de Educação do Município, através do Sistema 
Integrado de Gestão Escolar(SIGE). Para organização e analise utilizou-se o LibreOffice 
Cal(Linux), dentro das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas(ABNT). 
Como resultado, destacamos que as escolas são de baixa renda. São 824 alunos no 
Ensino Fundamental I e II. Destes, 61,3% (n=505) do sexo feminino e 38,7% (n=319) do 
sexo masculino. Parda, foi a cor/raça predominante com 58,6% (n=483), 66,8% (n=551) 
são da zona rural, 64,6% (n=532) pegam transporte público, sem acessibilidade. As 
escolas têm 24 (Pcd), sendo 01 Down (4,16%), 02 Altistas (8,33%), 01 Esquizofrênico 
(4,16%), 01 com Paralisia Cerebral (4,16%), 02 Deficientes Físicos (8,33%) e 17 com 
Transtorno de Défcit de Atenção com Hiperatividade (70,86%). Apenas 04 alunos 
(8,33%), com laudo médico e apenas 01 (4,16%) recebe Benefício do Governo Federal. 
Nenhum aluno conta com cuidador. São 83 professores sem nenhuma formação para 
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lidar com estes alunos nas salas comuns. Por fim, este é o grande desafio das políticas 
públicas, fazer com que a formação inicial e continuada destes professores, 
acompanhem o mais próximo possível o nível de matrícula e das exigências de níveis de 
qualidades da educação inclusiva. 
 
Palavras-Chave: Inclusão, Formação de professores; Pessoa com Deficiência; Plano 
Nacional de Educação (PNE). 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
A Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU, 1948, Artigo XXVI) e a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988, Artigo 205) reconhecem a educação como direito 
de todos indistintamente. Estes preceitos são reforçados no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, na Declaração de Salamanca e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional assegurando o atendimento educacional a todas as pessoas, inclusive àquelas 
com necessidades educacionais especiais. 

O Ministério da Educação se mobilizou de forma articulada com os demais entes 
federados e instâncias representativas do setor educacional, direcionando o seu 
trabalho em torno do plano em um movimento inédito: referenciou seu Planejamento 
Estratégico Institucional e seu Plano Tático Operacional a cada meta do PNE, envolveu 
todas as secretarias e autarquias na definição das ações, dos responsáveis e dos 
recursos. A elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 também foi orientada pelo 
PNE. 

Mas não vamos voltar tanto assim no tempo. O ponto de partida desta linha do 
tempo da legislação relativa à educação especial é o ano de 1988, quando foi 
promulgada a Constituição federal ainda em vigor. Ela foi chamada “Constituição 
cidadã”, porque garantiu direitos a grupos sociais até então marginalizados, como as 
pessoas com deficiência – que também participaram ativamente de sua elaboração e da 
Lei 13005/14 | Lei nº 13.005, de 25 junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de 
Educação (PNE-2014/2024), determinando diretrizes, metas e estratégias para a política 
educacional do referido decênio.  

 A meta 4, sobre educação especial, causou polêmica: a redação final aprovada 
estabelece que a educação para os alunos com deficiência deve ser oferecida 
“preferencialmente” no sistema público de ensino. Isso contraria a Convenção sobre os 
direitos das pessoas com deficiência, a Constituição federal e o texto votado nas 
preparatórias, que estabelecem a universalização da educação básica para todas as 
pessoas entre 4 e 17 anos em escolas comuns – sem a atenuante do termo 
“preferencialmente”.  

 O segundo bloco da meta 4 do Plano Nacional de Educação (PNE), que 
detalharemos mais a frente, demanda não apenas modificações na estrutura física das 
escolas mas também mudanças paradigmáticas do ensino nas escolas. No entanto, além 
de garantir os direitos de  Pessoa com Deficiência (PcD), a efetivação dessa Meta, pode 
ajudar no desenvolvimento integral de todos os alunos e na construção de uma escola 
mais aberta aos diferentes ritmos de aprendizado e de uma sociedade mais tolerante. 
Mas, principalmente, por dá ênfase nos seus incisos, na formação de professores, 
apenas para salas especiais que hoje são denominadas de Salas de Recurso 
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Multifuncional (SRM) para Atendimento Educacional Especializado (AEE). Desta forma, 
a subjetividade destes professores sem formação, pode ser afetada, positivamente ou 
negativamente na atuação da sala de aula com esstes alunos supra citados? 

O grande desafio está na velocidade com que crescem as matrículas das Pessoa 
com Deficiência (PcD) reveladas pelo último Censo Escolar Nacional e a falta de 
formações de professores para atuarem com estas crianças e adolescentes nas salas 
comuns em escolas públicas regulares. De acordo com (SANTOS, G.C.S, 2010), sem negar 
o despreparo anunciado pelos professores e constatados nas pesquisas de Mitjáns 
Martinez (2003), calçada na teoria da Subjetividade de Gonzáles Rey, acrescenta às 
discussões em torno da formação de professores o desenvolvimento dos recursos 
subjetivos dos docentes, para que possam apropriar-se dos subsídios técnicos-
científicos de forma criativa e utilizem no trabalho pedagógicos com alunos que têm 
desenvolvimento atípico. “Isto supõe colocar em destaque a formação pessoal do 
professor como elemento essencial para contribuir com a efetivação do processo de 
inclusão. ” (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2003, p. 40).  

Diante do exposto a formação de professores é um aspecto que merece ênfase 
quando se aborda a inclusão acentuada de Pessoa com Deficiência (PcD) nas salas 
comuns das escolas públicas. Muitos dos futuros professores sentem-se inseguros e 
ansiosos diante da possibilidade de receber uma criança e/ou adolescente com 
necessidades especiais na sala de aula. Há uma queixa geral de estudantes de 
pedagogia, de licenciatura e dos professores: “Não fui preparado para lidar com crianças 
com deficiência” (LIMA, 2002, p.40; CARVALHO, 2015). Desta forma, essa preocupação 
externalizada pelo professor na escola e na sala de aula, torna-se um problema, pois, 
pode estar associada também a processos subjetivos e que não têm sua gênese apenas 
no desenvolvimento de seu processo de trabalho em sala de aula. 
 No próximo dia 25 de junho, o Plano Nacional de Educação (PNE) celebrará seu 
quarto ano de existência. Os números comprovam que a meta 4 está em crescente, mas 
sob o ponto de vista do atendimento de estudantes com deficiência nas escolas comuns, 
com relação a formação de professores, dispomos de motivos suficientes para celebrar 
esse aniversário? Em 2014, quando da promulgação do PNE, as estatísticas sobre as 
matrículas dos estudantes com deficiência na educação básica traduziam duas 
importantes conquistas. Em primeiro lugar, o número total dessas matrículas 
apresentava um crescimento de 56% ao longo de um período de dez anos. Traduzindo 
em miúdos, demos um significativo salto de 566.753, em 2004, para 886.815 em 2014. 
Em segundo lugar, o percentual de matrículas em ambientes inclusivos atingia a 
expressiva marca de 78%, contrapondo um contexto oposto, ou seja, de predominância 
das matrículas em ambientes segregados ao longo da história. O gráfico 1 ilustra tais 
conquistas e explicita o ano de 2008 como momento de uma grande “virada”, quando 
o atendimento em espaços inclusivos passa a superar o modelo da segregação. 
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Gráfico 1. Número de matrículas da educação especial. Fonte: Sinopses estatísticas da 
Educação Básica – INEP/ MEC (2004 a 2014). 

Essas relevante conquista, no entanto, convive com um importante desafio. O 
número de matrículas do público-alvo da educação especial, mesmo em constante 
crescimento, não passava de 1,78% do total de matrículas da educação básica. Embora 
não seja possível precisar quantas crianças e adolescentes desse segmento temos hoje 
no Brasil e, principalmente, quantas ainda estão fora da escola, estima-se que 15% da 
população tenha alguma deficiência, de acordo com o Relatório Mundial Sobre a 
Deficiência da Organização Mundial da Saúde Site externo (OMS, 2011). Ou seja, mesmo 
que haja variações dessa estatística por faixa etária, tudo indica que uma parcela 
considerável das crianças e adolescentes com deficiência estava fora da escola. De 
acordo com a meta 4 do PNE, o Brasil deve universalizar o acesso à educação básica e 
ao atendimento educacional especializado (AEE), preferencialmente na rede regular de 
ensino, a crianças e adolescentes de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades até 2024. Passados quatro anos da aprovação do 
plano, podemos afirmar que avançamos? 

Os dados do Censo Escolar de 2015 e 2016 revelam que as conquistas citadas 
anteriormente foram preservadas, ou seja, não houve retrocessos. O total de matrículas 
desse público específico aumentou cerca de 4% por ano (de 886.815, em 2014, para 
971.372 em 2016). Da mesma forma, o percentual de matrículas em ambientes 
inclusivos continuou crescendo (de 698.768, em 2014, para 796.486 em 2016). 
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Gráfico 2. Número de matrículas da educação especial. Fonte: Sinopses 
estatísticas da Educação Básica – INEP/ MEC (2014 a 2016). 

Embora ainda muito baixa, a representatividade das pessoas com deficiência em 
relação ao total de estudantes na educação básica também progrediu, saindo de 1,78%, 
em 2014, para 1,99% em 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3. Representatividade do número de matrículas da educação especial na 
educação básica. Fonte: Sinopses estatísticas da Educação Básica – INEP/ MEC (2014 a 
2016). 

 
Por fim, o índice apresenta crescimento há quatro anos consecutivos. Segundo 

dados do Censo Escolar da Educação Básica 2017, divulgados pelo Ministério da 
Educação (MEC), o índice de inclusão de pessoas com deficiência em classes regulares, 
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o que é recomendado, passou de 85,5% em 2013 para 90,9% em 2017. A maior parte 
dos alunos com deficiência, no entanto, não tem acesso ao atendimento educacional 
especializado. Somente 40,1% conseguem utilizar o serviço. E muito menos, tem 
professores formados para lidar com esses alunos em salas comuns, onde um primeiro 
passo para solucionar a última questão seria colocar nos incisos da meta 4, um em 
especial para formaçãp inicial e continuada de todos os professores que atuam co (PcD) 
em salas comuns.  

Na esteira, um dos fundamentos da educação é formar pessoas que se 
respeitem, levando em consideração suas individualidades, diferenças e culturalidades, 
tendo em mente, que a escola é um espaço heterogêneo em que os indivíduos e as 
diferenças se encontram na convivência. Quando surge a possibilidade de lidar com o 
diferente, eis que o desafio se impõe e a inclusão precisa ser promovida de forma 
harmônica, em que todos os atores envolvidos compreendam o processo e percebam a 
importância de apoiar o professor a eliminar barreiras. Dentro do contexto, é urgente 
que todos os professores e professoras da Educação Básica devem receber formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em 
que atuam até 2024, isso é o que determina a Meta 15 do Plano Nacional de Educação (PNE), 
em vigor desde 2014, mas, nada fala da obrigatoriedade de todos terem formação para 
lidarem com (PcD) inseridos em salas comuns. 

De acordo com a Secretaria da Educação do Ceará, em 2015(últimos dados 
divulgados) foram 2.818 alunos especiais incluídos. 226 escolas estaduais receberam 
verbas dos Governos: Estadual e Federal, com 7.969 professores capacitados, 188 Salas 
de Recursos Multifuncionais (SRM), atendendo em torno de 900 alunos no Atendimento 
Educacional Especializado (AEE). A Secretaria também promoveu, formações de Tutores 
de nos anos de 2016 a 2017 e agora em 2018, para apoiar a formação continuada e em 
serviço dos professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que atuam, 
apenas, nas Salas de Recursos Multifuncionais. Pelo exposto, percebe-se que no Ceará, 
existem políticas públicas que garantem a inclusão escolar de pessoas com necessidades 
especiais, porém é importante que os professores também estejam preparados para 
atendê-los. Desta forma, torna-se fundamental a análise sobre a formação de 
professores que atuam também em educação inclusiva em salas comuns em escolas 
públicas, abordando a legislação que trata dos componentes curriculares de formação 
de professores para a educação especial e inclusiva, a subjetividade do professor da sua 
formação a práxis, de forma a garantir que os professores possuam no mínimo noções 
básicas sobre o atendimento educacional dos alunos com necessidades especiais. 

Nesse contexto indicador de crescente aumento na matrícula de alunos com 
necessidades educacionais especiais em salas regulares, percebe-se que a formação de 
professores não está acompanhando o mesmo ritmo é que se insere a problemática da 
presente proposta de pesquisa, elaborou-se os seguintes questionamentos: a formação 
docente está em consonância com a matricula de estudantes com necessidades 
especiais nas escolas regulares? Não ter formação, interfere subjetivamente na atuação 
desse professor? Como objetivo geral, iremos compreender, se a formação de 
professores para atuar com Pessoas com Deficiências nas salas comuns está 
acompanhando o número de matriculas destes alunos, nestas salas, dialogando com a 
meta 04 do PNE(2014/2024), pegando como amostra uma cidade de pequeno porte 
dentre as 184 do Ceará. E nos específicos: 1. Identificar, quantos alunos com deficiência 
estão matriculados e suas deficiências, bem, como o número de professores com e sem 
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fomação específica e 2. Analisar como se dá a construção da subjetividade dos 
professores com e sem formação inicial/continuada, na atuação e relação com pessoas 
com deficiência da referida cidade.  

A aproximação do pesquisador com atemática deve-se a sua atuação na gestão 
em escola pública estadual de ensino médio em uma cidade de pequeno porte no Ceará, 
que recebe alunos com necessidades educacionais especiais, em salas comuns, bem 
como sua convivência familiar com parentes de primeiro grau um com síndrome de 
Down e outro cadeirante, instigando a pesquisa ainda em andamento, nas escolas de 
ensino fundamental do referido município, onde conta com 83 professore com o 
agravante que nenhum tem formação para lidar com (PcD), o que justifica o interesse 
em discutir os desafios na formação de professores na perspectiva inclusiva. Por fim, 
Esperamos que esses questionamentos principais que essa investigação pretende 
estudar, sejam satisfatoriamente respondidas ao longo do processo.  
 
PERCURSO METODOLÓGICO 

 
A inclusão na sociedade moderna tem que constituir uma resposta de qualidade 

que atenda aos alunos com necessidades especiais e seja capaz de proporcionar o 
mesmo tipo de qualidade à formação dos professores para lidarem com esses alunos 
nas salas comuns no ensino público. Esse processo, gera uma exigência da 
transformação física e humana da escola, principalmente na formação individual e social 
dos professores, por acabar exigindo, uma ruptura com o modelo tradicional de ensino 
diante das especificidades dessa nova clientela que adentra nas escolas cada vez mais 
democratizadas e universais em suas matrículas. 

Nesse bojo, o tema aqui abordado não é um campo de convergências absolutas, 
ao contrário, apresenta muitas discussões e opiniões divergentes, visto que, um grande 
desafio posto para os professores com ou sem formação é o de produzir conhecimentos 
e valores que possam desencadear novas atitudes que permitam a compreensão de 
situações complexas de ensino, para desempenhar de maneira responsável e 
satisfatória seu papel de ensinar e aprender na diversidade. Para tanto, faz-se necessário 
elaborar políticas públicas educacionais voltadas a adequar a formação de professores 
às novas exigências educacionais e definir a importância de seu perfil subjetivo, ou seja, 
habilidades, competências, inferências e evidências necessárias a eles de acordo com a 
realidade da escola que atuam. 

Em verdade, não podemos pensar a educação só por uma via da individualização 
dos processos, da centralização da hierarquia profissional e do conteúdo, do alcance de 
metas, das pressões institucionais educacionais, mas também, da formação e formas de 
atuação. Temos que observá-la como um processo subjetivo em constante 
desenvolvimento individual/social humano muitas vezes contraditórios, articuladas as 
instituições profissionais e relacionais, perpassando por toda experiência de vida e 
particularmente aqui, na do professor, inferindo novas formas de pensar, irão 
influenciar sua atuação profissional diante das constantes mudanças sociais e vice-versa. 

Diante das vivências contraditórias, o sujeito tem a oportunidade de construir 
não só as experiências, mas também, as representações e os sentidos subjetivos 
relacionados ao mundo e a si mesmo, por que as contradições funcionam como forças 
motrizes do desenvolvimento da personalidade. Contudo, essas contradições para 
assumirem um sentido evolutivo na constituição subjetiva do sujeito, precisam ser 
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dominantes no momento, fruto de um forte apelo emocional (GONZÁLES REY, 1995). 
Isso revela que “o caráter institucional relacional e institucional da vida humana implica 
a configuração subjetiva não apenas do sujeito e seus diversos momentos interativos, 
mas também dos espaços sociais onde as relações são produzidas” (GONZÁLES REY, 
2005a, p.24). As configurações subjetivas têm, portanto, “caráter dinâmico e complexo 
da estruturação e funcionamento da subjetividade” (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2004, p. 203) 
produzida de acordo com a história do sujeito e dos sentidos subjetivos, atuantes no 
comportamento atual do sistema subjetivo individual ou social, servido de suporte às 
concepções, decisões e práticas sociais.  

Como para Gonzáles Rey, as teorias são sistemas de inteligibilidades que 
favorecem a produção conceitual sobre um problema estudado, nesse contexto, 
debruçaremos sobre a sua Teoria da Subjetividade em uma perspectiva histórico 
cultural, como principal referencial teórico, onde a partir de seus trabalhos, tem 
elencado inúmeros estudos em instituições em grandes partes do mundo, na qual, é 
intrinsicamente um referencial muito rico para discutir a relação entre educação e 
desenvolvimento humano individual e social, visto que, a educação não é puramente 
um processo instrumental, mas também, de transformação, de mudanças, de perdas e 
ganhos, ela de fato, articula diferentes dimensões sociais e individuais nesse processo. 

O desenvolvimento humano, por essa ótica da teoria da Subjetividade, trata do 
desenvolvimento subjetivo, numa busca por superar critérios e estágios universais, para 
definir os processos humanos, partindo de uma discussão dialética do individual e do 
social, impossível de ser padronizado, sendo um processo puramente singular quando 
se remete simultaneamente ao sujeito individual e social. Pensar o desenvolvimento 
subjetivo na escola é pensa-lo em uma estancia social complexa, produto de 
pensamentos e especificidades individuais não singularizados também pelos 
professores, aliando às práticas relacionais com as instituições, na qualidade das 
relações individuais externadas socialmente e consequentemente internalizadas 
individualmente. Por fim, a formação do professor para a educação inclusiva é aquela 
que oferece competências e habilidades adequada para lidar com as diferenças e às 
necessidades de cada aluno e não deve ser vista lateralmente ou isolada, mas, 
relacional, como um quesito indispensável para a efetivação de excelência, qualidade e 
equidade. 

Percebe-se ainda a necessidade de avançar na qualificação de um sistema 
holístico de formação inicial/continuada de professores para atuação em educação 
inclusiva. A teoria, muitas vezes, faz-se superficial no momento da prática, de forma que 
ao se deparar com situações limite em sala de aula, o professor precisará identificar as 
suas competências, habilidades, dificuldades e saber contorna-las da melhor forma, 
sendo que cada situação exige formas diferentes de trabalhar individualmente e 
socialmente. É certo, que uma metodologia não é uma caixa de ferramentas ou fazeres, 
ela é um recurso que nos permite introduzir um processo dentro do qual se produz e se 
constrói o pensamento e a forma de pesquisar, onde, tudo acontece na relação do 
pesquisador com o grupo pesquisado, com o espaço de pesquisa sendo significativo para 
produzir saberes, pois, o ser humano é de uma potencialidade infinita de significados de 
forma implícita e explícita numa dada experiência vivida, ou seja, é significar que cada 
expressão humana é um tecido vivo onde as teias individuais e sociais se entrelaçam. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho será embasado na Metodologia 
Construtiva-Interpretativa. Em todo processo, a Epistemologia Qualitativa desenvolvida 
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por González Rey para o estudo da subjetividade numa perspectiva histórico-cultural 
será a base constitutiva dessa metodologia, pois, concebe a pesquisa como um processo 
de comunicação e diálogo, a singularidade da produção do conhecimento científico e o 
conhecimento como um processo construtivo-interpretativo. A metodologia constituirá 
num contínuo processo de interpretação e construção do conhecimento a partir das 
informações produzidas na realização dos instrumentos físicos e humanos que terão a 
função de constituírem-se indutores da expressão dos participantes. O processo de 
análise das informações produzidas será realizado ao longo de toda a pesquisa, por meio 
da produção de indicadores que podem vir a constituir-se em hipóteses já levantadas 
anteriormente pela relevância que assumem para o problema em discussão. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A metodologia construtiva-interpretativa é um processo complexo e dinâmico de 
produção do conhecimento que envolve ativamente os participantes, incluindo o 
pesquisador e, embora o caráter construtivo e o caráter interpretativo sejam parte de 
um mesmo processo, em que um orienta e complementa o outro, possuem 
particularidades que merecem atenção especial (González Rey, 2015). Os instrumentos 
e procedimentos a se trabalhar serão pressupostos principais dos indutores da 
expressão do outro, numa relação dialógico-comunicacional entre pesquisador e 
participantes da seguinte forma: 1.) Instrumentos: Dinâmicas Conversacionais, citado 
por Gonzalez Rey (2005) foi desenvolvido com objetivo de induzir o pesquisador a se 
deslocar da posição de quem pergunta e produzir uma dinâmica com um clima favorável 
para a produção da informação. 1.1) Indutores não Escritos: Desenho Temático; Como 
eu me sinto; Mudando Você; Escolhas e Linha da Vida Escolar. 1.2) Instrumentos 
Apoiados em Indutores Escritos: Redação - Foi desenvolvido para avaliar a expressão 
escrita, servindo de parâmetro para a produção dos demais instrumentos; 
Complemento de Frases - Instrumento criado por González Rey e Mitjáns Martínez 
(1989), com objetivo de identificar elementos que possam expressar a constituição da 
subjetividade individual; Questionário Aberto e Mudanças. 1.3). 

Momentos Informais: Análise Documental; Pasta, Relatório e Caderno do 
Pesquisado; Ficha do Conselho de Classe. 1.4) Observação: Conselho de Classe; Reunião 
Pedagógica; Intervalo das Aulas; Salas de Aula. 

A pesquisa será dividida em 3 (três etapas): Primeira Etapa – Seleção dos 
Participantes (Recursos e Instrumentos - Dinâmica conversacional com professores; 
Pasta e caderno do pesquisado; Ficha do conselho de classe.) Segunda Etapa – 
Identificação e Análise da Constituição Subjetiva dos Estudantes (Desenho, Redação, 
Complemento de frases; Pasta do pesquisado, Como me sinto, mudando você e 
escolhas, Como me sinto, Observação da sala de aula, Dinâmica conversacional com a 
Gestão e Equipe pedagógica e Conselho de Classe) Terceira Etapa: O Movimento da 
Subjetividade (Ficha do Conselho de Classe, Relatório e caderno do pesquisado, 
Dinâmica conversacional com os pesquisados e mudanças). Constituem sujeitos do 
estudo 02 professores em uma das 04 escolas públicas municipais e 01 estadual 
localizadas em uma cidade de pequeno porte de abrangência da CREDE 10ª/Russas/CE. 
São critérios de inclusão: professores com ou sem formação que atuam em salas comuns 
que tenham Pessoas com Deficiência (PcD) incluídos. Os mesmos serão identificados 
junto a direção das referidas instituições educacionais. 
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Em todas as etapas de campo serão realizados registros fotográficos para o 
enriquecimento da pesquisa e anotações no caderno de campo. A última etapa, constará 
da organização, onde os dados serão organizados segundo requisitos do software 
ALCESTE e formarão uns corpos os quais serão submetidos a análise lexical. A pesquisa 
obedecerá aos aspectos éticos e legais ao solicitar autorização dos gestores para 
obtenção de documentos oficiais que não sejam de domínio público e obterá 
consentimento livre e esclarecido dos sujeitos do estudo. Finalmente, sistematização 
dos dados coletados e criteriosamente analisados culminando com a redação da 
dissertação e do documento final para apresentação. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este artigo analisará, através do diálogo se o fomento na formação de 
professores para lidar com Pessoas com Deficiência (PcD) acompanha o mesmo ritmo 
de crescimento na matrícula destes alunos em uma cidade de pequeno porte dentre as 
184 do ceará e o que vem sendo feito sobre a formação e as práticas pedagógicas como 
um dos meios de promover as mudanças no contexto escolar.  Para tanto, vai ser 
realizada uma revisão de literatura dialogando com alguns pesquisadores que 
escreveram sobre o tema nos últimos 4 anos, além de coletas de dados, observação e 
diálogos diretos e indiretos com professores e gestores das escolas na cidade citada 
neste trabalho.  

 Todavia, é comprovado pelos dados já demonstrados no corpo deste 
artigo que o fomento à formação de professores para lidar com (PcD) não acompanha o 
número das matriculas instigados pela Meta 4 do PNE (2014/2024). Desta forma, 
mostrará também, se é consenso entre os sujeitos que serão envolvidos na pesquisa a 
necessidade de formações iniciais e continuadas, que contribua para o crescimento 
profissional e a melhoria de sua prática com os alunos citados.  

 As formações oferecidas pela rede estaduais e municipal, com relação ao 
estudo aqui exposto, configuram um novo paradigma dentro da política educacional 
emergente e de cunho inclusivo, que poderão trazer em seu bojo novas questões a 
serem investigadas.   

 É consenso que é necessário inovar para buscar quem está fora da escola. Mas, 
é necessario também, fometar a formação de professores para lidar com (PcD). Dentro 
desse espírito, é importante que o MEC reorganize suas ações e programas e apresente 
um plano para a área com dados relativos às formações de professores, ocupando um 
lugar de destaque no PNE(2014-2024), conforme defendido no artigo. Este, por fim, 
pretende mostrar o grande desafio das políticas públicas de fazer com que a formação 
inicial e continuada destes professores, acompanhem o mais próximo possível o nível 
de matrícula e das exigências de níveis de qualidades da educação inclusiva. 
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ENEM, GÊNERO E SEXUALIDADE 
 

Homero Henrique de Souza31 
Iara Danielle Ferreira Bandeira32 

 

RESUMO: O novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde o ano de 2009 testa 
30 competências e 120 habilidades distribuídas em quatro grandes áreas do 
conhecimento: ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas 
tecnologias, matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, 
além da elaboração da redação baseada em cinco competências: demonstrar domínio 
da norma padrão da língua escrita; compreender a proposta de redação e aplicar 
conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites 
estruturais do texto dissertativo-argumentativo; selecionar, relacionar, organizar e 
interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; 
demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção 
da argumentação e elaborar proposta de solução para o problema abordado, 
respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Esses 
valores humanos são cobrados nas questões do Enem de forma interdisciplinar, unindo 
duas ou mais áreas do conhecimento. O aluno é levado a trabalhar competências e 
habilidades diversas, e refletir sobre as questões sociais. O presente artigo vem 
apresentar as questões Enem que trabalham de forma transversal, e algumas mais 
diretas, as temáticas relacionadas as diversidades de gênero e sexualidade, comentando 
essas questões a luz dos teóricos de gênero, e demonstrar o quanto é necessário e atual 
o debate acerca da permanência dessas discussões dentro da escola. O interesse de 
análise mais descritiva e fundamentada se deu com as questões retiradas das provas de 
ciências humanas. 

 
Palavras-chave: ENEM. Interdisciplinaridade. Gênero. Sexualidade. 

 
 

INTRODUÇÃO  
 
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada 
ao Ministério da Educação (MEC), a partir de princípios definidos na Lei nº 9.394/96 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB). Ele está inserido no conjunto do 
Sistema Nacional de Educação (SNE) como parte do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb). Nas onze primeiras edições, o exame era um instrumento de 
avaliação das competências e habilidades básicas aprendidas no ensino médio para a 
inserção do estudante no mercado de trabalho e a prática da cidadania. A prova era 
constituída por 63 questões objetivas e uma redação elaborada a partir de cinco 
competências básicas: domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, capacidade 
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de enfrentar situações-problema, construção de argumentações e elaboração de 
propostas (Exame Nacional do Ensino Médio – Documento Básico, 2002).  
 A partir de 2009, o Enem passou por uma mudança de paradigma e passou a ser 
chamado de Novo Enem. O exame passou a ser uma seleção unificada nos processos 
seletivos das universidades públicas federais através do Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu). Com o desempenho obtido nas provas, os (as) candidatos (as) também podem 
pleitear uma bolsa de estudo parcial ou integral pelo Programa Universidade para Todos 
(Prouni) ou ainda um financiamento de graduação em instituições de ensino superior 
particulares pelo Programa de Financiamento Estudantil (Fies). 

A matriz referencial da prova passou a testar 30 competências e 120 habilidades 
distribuídas em quatro grandes áreas do conhecimento: ciências humanas e suas 
tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, 
linguagens, códigos e suas tecnologias além da elaboração de uma redação baseada em 
cinco eixos congnitivos: dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das 
linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa; construir 
e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de 
fenômenos naturais, de processos históricogeográficos, da produção tecnológica e das 
manifestações artísticas; selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 
informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 
situações-problema; relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 
conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação 
consistente e recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de 
propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e 
considerando a diversidade sociocultural (Matriz de Referência Enem, INEP, 2012).   
 Destaco aqui que as competências e habilidades da prova de ciências humanas 
englobam conceitos de cultura, identidade, movimentos sociais, cidadania, democracia, 
inclusão social e políticas públicas, sobretudo na competência V: 
 

Competência de área 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para 
compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, 
favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. 
H21 – Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida 
social. 
H22 – Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às 
mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. 
H23 – Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das 
sociedades. 
H24 – Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. 
H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. 

 
. 

A competência III, compreender a produção e o papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e 
movimentos sociais, também contemplam os conceitos citados anteriormente em suas 
habilidades: 

 
H11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. 
H12 – Analisar o papel da justiça como instituição na organização das 
sociedades. 
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H13 – Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para 
mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. 
H14 – Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e 
interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica 
acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. 
H15 – Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos 
ou ambientais ao longo da história. 

 
 

  Essas competências e habilidades estão em consonância com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução nº2, de 30 de janeiro de 2012) 
que dispõem: 

 
Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular a 
seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a 
abordagem de temas abrangentes e contemporâneos, que afetam a vida 
humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. 
Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como 
os direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), preservação do meio ambiente, nos 
termos da política nacional de educa- ção ambiental (Lei nº 9.795/99), 
educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, 
diversidade cultural, devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da 
base nacional comum e da parte diversificada do currículo (p.115). 

 

Essas mesmas diretrizes em seu art. 16 (inciso XV) sobre o projeto político-
pedagógico das unidades escolares que ofertam o Ensino Médio devem considerar: 

 
A valorização e promoção dos direitos humanos mediante temas relativos a 
gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, 
pessoas com deficiência, entre outros, bem como práticas que contribuam 
para a igualdade e para o enfrentamento de todas as formas de preconceito, 

discriminação e violência sob todas as formas (p.202).  
 

A transversalidade das temáticas relacionadas com a diversidade de gênero e 
sexualidade encontra amparo também nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 
1997). Quando falamos em temas transversais vemos que são integradas na proposta 
educacional dos (PCNs), as problemáticas sociais em relação à ética, saúde, meio 
ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, além de trabalho e consumo. Os 
critérios adotados para a eleição dos temas transversais para o trabalho escolar, durante 
a elaboração dos PCNs, foram os seguintes: 

• urgência social; 
• abrangência nacional; 
• possibilidade de ensino e aprendizagem; 

• favorecimento da compreensão da realidade e participação social. 
 
 Diante das competências, habilidades, conceitos e diretrizes citados até aqui, o 
objetivo desse artigo é identificar e avaliar as discussões sobre gênero e sexualidade nas 
provas do Enem aplicadas entre 2009 e 2016. 
 
METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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A proposta de identificar e avaliar a discussão sobre a diversidade de gênero e 

sexualidade no Enem seguiu pressupostos de análise quantitativa e qualitativa, tendo 
em vista que se quantificou as questões elaboradas por área do conhecimento e 
analisaram-se as temáticas centrais abordadas (GIL, 2007).  
 Quanto à natureza, a metodologia de pesquisa foi aplicada considerando que 
gerou conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à realização de aulões 
preparatórios para o Enem (Silveira, 2009).   

Do ponto de vista de seus objetivos essa pesquisa foi descritiva (GIL, 2007), pois 
foi feito um levantamento de questões envolvendo as discussões entre gênero e 
sexualidade no período de 2009 e 2016. A escolha por esse recorte temporal explica-se 
pela divisão das provas nas quatro grandes áreas do conhecimento já citadas 
anteriormente nesse artigo.  

O procedimento adotado para elaboração desse trabalho caracteriza-o como 
uma pesquisa de levantamento visto que foi elaborado um conhecimento direto da 
realidade e obtiveram-se dados agrupados em tabelas que possibilitaram uma riqueza 
na análise estatística. 

Entre as edições de 2009 e 2016 considerando as reaplicações ocorridas nas 
edições de 2010 e 2016 foram trabalhadas 65 questões * com conceitos relacionados às 
temáticas de gênero e sexualidade conforme o gráfico abaixo: 

 

 
Palavras-chave para análise das questões: gênero, mulher, feminino, homem, masculino, corpo, 
preconceito, discriminação, violência, intolerância, homofobia, LGBT, desigualdade, sexualidade, 
trabalho, cidadania, direitos humanos, família, cultura, identidade. 

*Questões retiradas das provas azuis. 
 
Das 65 questões, 32 foram trabalhadas na prova de linguagens e códigos e 25 na 

prova de ciências humanas. Nas demais provas foram apenas 08 questões, sendo 05 na 
de matemática e 03 nas ciências da natureza. 

Na edição de 2011, a questão 53 da prova de ciência da natureza abordou os 
benefícios da utilização da vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV), 
especialmente para mulheres.  

No exame de 2013, a prova de ciências da natureza trouxe duas questões: na 
questão 55 tratou-se da pílula anticoncepcional como o método contraceptivo de maior 
segurança. Já na questão 78 a discussão foi sobre a transmissão do vírus da rubéola 
pelos homens às mulheres gestantes. 

Percebe-se que a discussão da sexualidade dentro das ciências da natureza segue 
uma abordagem biologizante-higienista marcada pela centralidade do ensino como 
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promoção da saúde, das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST´s), da gravidez 
indesejada entre outros, o que contribui tanto para a “naturalização” das desigualdades 
sexuais e de gênero quanto para a formulação dos enunciados que hierarquizam essas 
diferenças (Furlani, 2011). 

Essa abordagem é bastante comum no trabalho de educação sexual na escola 
especialmente nas aulas de ciências e biologia. Sua maior crítica é que ela limita e reduz 
a discussão da sexualidade aos aspectos biológicos. 

Guacira Louro (1999) afirma que: “temos que prestar atenção se o cuidado com 
a manutenção da saúde não está sendo feito de modo a rodear o exercício da 
sexualidade de uma aura de perigo e de doença” (p.140). 

Chama a atenção que a prova de matemática tenha feito referência a assuntos 
relacionados a gênero e sexualidade nas últimas três edições (uma em cada). 
Anteriormente somente na edição de 2011 houve duas questões dentro desse perfil. 

As abordagens envolveram um comparativo de casos de Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) entre homens e mulheres, relações entre corpo x saúde x obesidade 
comparando o perfil de um corredor homem e de uma corredora mulher, taxa de 
fecundidade no Brasil, transmissão do HPV por vias sexuais e diferenças entre as 
expectativas de vida de homens e mulheres. As questões exigiam conhecimentos de 
proporcionalidade, porcentagem e probabilidade.  

Não surpreende que as temáticas de gênero e sexualidade não encontrem numa 
prova de matemática enquanto uma seleção nacional com caráter de vestibular, espaço 
para serem aprofundadas. Entretanto é importante salientar que segundo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997), a sexualidade é uma temática 
transversal, portanto deve e pode ser abordada em todas as áreas do conhecimento: 

 
Ao tratar do tema Orientação Sexual, busca-se considerar a sexualidade como 
algo inerente à vida e à saúde, que se expressa no ser humano, do nascimento 
até a morte. Relaciona-se com o direito ao prazer e ao exercício da 
sexualidade com responsabilidade. Engloba as relações de gênero, o respeito 
a si mesmo e ao outro e à diversidade de crenças, valores e expressões 
culturais existentes numa sociedade democrática e pluralista. Inclui a 
importância da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis/Aids e da 
gravidez indesejada na adolescência, entre outras questões polêmicas. 
Pretende contribuir para a superação de tabus e preconceitos ainda 

arraigados no contexto sociocultural brasileiro (p.287). 
 

As 25 questões da prova de ciências humanas contemplam a abordagem 
interdisciplinar que é pedida pelo Enem. Essas questões trabalham principalmente os 
movimentos sociais, a liberdade do corpo, os direitos humanos, gênero feminino 
(representações, estereótipos e movimentos sociais); corpo (comportamento, 
aparência, disciplinarização, desejo); população LGBT; cultura (tradições, 
transformações), direitos das minorias sociais; Estrutura familiar x dinâmica 
demográfica. 
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As questões 60 de 2009, 25 de 2011, 13 de 2013, 11 de 2014 e 36 da 2ª aplicação 

de 2016 tratam de aspectos políticos ligados ao conceito de cidadania relacionando os 
direitos políticos de homens e mulheres, direitos civis femininos, isonomia, democracia 
e igualdade. 

Segundo a filósofa alemã Hanna Arendt (2007), cidadania é o direito a ter direitos 
visto que a igualdade política entre as pessoas requer acesso ao espaço público. É nessa 
perspectiva que as questões citadas são tratadas ao contextualizar a conquista do direito 
ao voto feminino e fundamentar a construção de uma sociedade democrática: 

 
O processo de justiça é um processo ora de diversificação do diverso, ora de 
unificação do idêntico. A igualdade entre todos os seres humanos em relação 
aos direitos fundamentais é o resultado de um processo de gradual 
eliminação de discriminações e, portanto, de unificação daquilo que ia sendo 
reconhecido como idêntico: uma natureza comum do homem acima de 
qualquer diferença de sexo, raça, religião etc. (Bobbio, 2000) 

 
As questões 53 de 2009, 22 e 27 de 2012 e 28 de 2014 tratam dos movimentos 

sociais relacionados às mulheres, a liberdade do corpo e aos direitos humanos. Essas 
questões contextualizam os movimentos sociais pós-guerra durante as décadas de 60 e 
70 dando um destaque aos que buscavam a promoção da equidade de gêneros, a defesa 
dos direitos das minorias e o esclarecimento das circunstâncias de violações aos direitos 
humanos. 

 
Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 
1968 ou a campanha contra a Guerra do Vietnã culminaram no 
estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, 
tais como “Quando penso em revolução quero fazer amor”, se tornaram 
símbolos da agitação cultural nos anos 1960, cuja inovação relacionava-se 
(Enem 2012, Q22, prova azul, 1º dia) 

 
 

A questão 40 de 2013, a questão 42 de 2015, 07 e 08 de 2016 versam sobre a 
segunda onda feminista, onde vemos a busca pelo sufrágio feminino, e a citação de 
Simone de Beauvoir (1980) “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”.  Essas questões 
trazem à tona a luta histórica das mulheres por direitos iguais, e a não submissão às 
regras do patriarcado.   

O conceito de corpo é tratado quanto ao comportamento, a aparência, a 
disciplinarização e a aparência nas questões 18 da segunda aplicação de 2010, nas 
questões 01 e 23 de 2012 e na questão 24 de 2014.  Destaco aqui o tratamento dado a 
sensualidade dos corpos que contribuía na busca do controle do corpo por meio do 
discurso ambíguo que associava sexo, prazer, libertinagem e pecado como descreve 
Vilhena (1969): 

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral
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Causa essencial de muitas moléstias nesta cidade é a desordenada paixão 
sensual que atropela e relaxa o rigor da justiça, as leis divinas, eclesiásticas, 
civis e criminais. Logo que anoutece, entulham as ruas libidinosos, vadios e 
ociosos de um e outro sexo. Vagam pelas ruas e, sem pejo, fazem gala da sua 

topeza.  
(Enem 2010 – 2ªaplicação, Q18, prova azul, 1º dia) 

   
Outro conceito tratado nas provas de ciências humanas no período de 2009 a 

2016 é o de cultura com suas tradições, transformações e relacionado aos direitos das 
minorias sociais. São elas as questões 09 de 2012, 22 de 2016 e 44 da segunda aplicação 
de 2016. Na prova de 2012, a reinvidicação dos direitos culturais das minorias é exposto 
por Habermas (2002): 

 
Na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a 
linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das Igrejas e das 
comunidades religiosas, as normas do direito penal (por exemplo, quanto ao 
aborto), mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a 
posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação 
de normas de segurança ou a delimitação das esferas pública e privada — em 
tudo isso reflete-se amiúde apenas o autoentendimento ético-político de 
uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos. Por causa de tais 
regras, implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade 
republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, 
pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra 

a cultura da maioria. (Enem 2012, Q09, prova azul, 1º dia) 

 
Já as questões 41 de 2010, 42 da segunda aplicação de 2010 e 45 de 2013, nos 

trazem a discussão sobre os direitos reservados a população LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transsexuais), e quais os motivos históricos da supressão desses 
direitos.  

Na edição de 2010, a questão 41 na primeira aplicação do Enem trouxe a 
discussão sobre homofobia. Á época, a questão trouxe a seguinte redação em um dos 
seus textos: 

 
O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico 
em 2009. De acordo com o Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais 
(LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais), nesse ano foram 
registrados 195 mortos por motivação homofóbica no país. (Disponível em: 
www.alemdanoticia.com.br. 29/04/2010) 

 
  Atualizando esses dados do GGB (Grupo Gay da Bahia), o gráfico abaixo 

publicado no site UOL (Universo Online) em 25/09/2017 mostram que anualmente o 
número de violência contra o grupo LGBT é crescente. Paradoxalmente, as políticas 
públicas são muito frágeis nesse campo, pois em muitos momentos o corpo legislativo 
dos Estados se volta para o que é conveniente, os interesses coletivos de uma parte da 
população em detrimento de outra.  

 

http://www.alemdanoticia.com.br/
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 A área de ciências humanas já traz em si um campo amplo para a discussão de 
diversos temas, e ainda mais dentro do que entendemos por interdisciplinaridade.  É o 
caso das questões 03 da segunda aplicação de 2010 e a questão 24 de 2012. Essas 
questões relacionam as disciplinas de geografia e sociologia, quando comprovam 
através da pirâmide demográfica, que as mulheres estão escolhendo ter menos filhos e 
estudar mais. Ou seja, a mudança do papel da mulher na sociedade implica diretamente 
com as taxas de natalidade e crescimento populacional. 
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(Enem 2012, Q24, prova azul, 1º dia) 

 A análise das questões da área de linguagens e códigos será feita num artigo 
posterior.  
 
CONCLUSÃO 
 

O Exame Nacional do Ensino Médio entre as edições de 2009 e 2016 registrou 
uma média de 8 questões sobre a diversidade de gênero e sexualidade por edição 
especialmente nas provas de linguagens e códigos e ciências humanas. Os principais 
conteúdos abordados foram: movimentos sociais de mulheres e população LGBT, a 
liberdade do corpo, os direitos humanos, o gênero feminino em suas representações e 
estereótipos; o corpo dentro das normas de comportamento, padrões de aparência, 
disciplinarização e desejo; as tradições e transformações culturais, direitos civis e 
sexuais das minorias sociais; e a relação entre as novas estruturas familiares e a dinâmica 
demográfica brasileira. 
 Essa discussão está contemplada por dispositivos legais como as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e os Parâmetros Curriculares Nacionais que 
orientam o Sistema Nacional de Educação adotado pelo Ministério da Educação. Diante 
do quadro de retrocessos sociais e crescente onda conservadora no campo ideológico 
vivenciados na atualidade em nosso país é salutar que um exame nacional como o Enem 
com sua abrangência e importância enquanto instrumento avaliativo de acesso ao 
Ensino Superior mantenha em suas proposições questões que contemplem ainda que 
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de maneira subjetiva por vezes os conhecimentos relacionados as temáticas de gênero 
e sexualidade.   
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ARENDT, HANNAH. A condição humana. 10. ed. Tradução Roberto Raposo. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária: 2007 

 
BOBBIO, N. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de 
Janeiro: Campus, 2000.  
 
BEAUVOIR, S. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
apresentação dos temas transversais, ética / Secretaria de Educação Fundamental. – 
Brasília : MEC/SEF, 1997 

 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio. Resolução Nº 2, de 30 de janeiro de 2012. Disponível em: 
http://pactoensinomedio.mec.gov.br/images/pdf/resolucao_ceb_002_30012012.pdf. 
Acesso em 06 de setembro de 2017 

 
ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio – Documento Básico, 2002. Disponível em: 
http://www.inep.gov.br/enem. Acessado em 15 de março de 2018. 
 
ENEM,  Matriz de Referência Enem, INEP, 2012. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referen
cia_enem.pdf. Acessado em 15 de março de 2018 
 
FURLANI, Jimena. Educação sexual na sala de aula: relações de gênero, orientação 
sexual e igualdade étnico-racial numa proposta de respeito às diferenças. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo (Org.). Métodos de pesquisa. Porto 
Alegre: Ed. da UFRGS, 2009.  
 
HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002 

 
LOURO, Guacira L. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: 
Autêntica, 1999. 
 
VILHENA, L.S. - A Bahia no século XVIII. Coleção Baiana. v. 1. Salvador: Itapuã, 1969 
(adaptado) 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/09/25/brasil-tem-
recorde-de-lgbts-mortos-em-2017-ainda-doi-diz-parente.htm  

http://www.inep.gov.br/enem
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf


142 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

 
 


