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Apresentação 
 

Thiago da Silva Gusmão Cardoso 

 

A ideia de publicar o Cadernos de Resumos do I Seminário Discente 

Interdisciplinar em Educação e Saúde, com a temática “diversidade e desafios 

na produção científica”, é fruto das ações colaborativas do corpo discente do 

Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência, 

vinculado à Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de São Paulo. O programa iniciou suas atividades em 2009, partindo 

da visão ousada de um grupo de pesquisadores dos campos da Educação e 

Saúde, vinculados em sua maioria à Universidade Federal de São Paulo. A 

produção acadêmica desse corpo inicial de docentes fundadores do programa, 

permitia a análise das relações entre Educação e Saúde, com o objetivo de 

abarcar alguns dos principais desafios que desestabilizam o cotidiano escolar e 

que requeriam a ação colaborativa de profissionais da saúde e educação, bem 

como a movimentação de diferentes matrizes epistemológicas.  

Os membros da Comissão Organizadora do I Seminário Discente 

Interdisciplinar em Educação e Saúde, composta exclusivamente por 

mestrandos e doutorandos do referido programa, realizaram um 

empreendimento de suma importância ao desenvolverem pesquisas e 

assumirem a liderança da divulgação da produção científica realizada no 



 

 

âmbito do programa. A escolha da temática “diversidade e desafios na 

produção científica”, parte de uma compreensão arguta das características ao 

mesmo tempo integradoras, interdisciplinares e complexas envolvidas com o 

pensar as interfaces entre a Educação e a Saúde no âmbito das pesquisas 

relacionadas à infância e à adolescência. Essa orientação temática é identificada 

nas várias sessõesi que compõem esta publicação, e que se alternam nos eixos 

“Educação, inclusão e formação de professores” e “Educação, saúde, infância 

e adolescência”.  

No eixo “Educação, inclusão e formação de professores”, observamos o 

espectro de temas relacionados aos trabalhos desenvolvidos a partir da 

perspectiva da educação inclusiva no Programa de Pós-graduação em Educação 

e Saúde na Infância e Adolescência, acompanhando as suas manifestações nos 

espaços educativos, nos traços identitários constitutivos da diversidade 

humana, na variedade de condições socioeconômicas e de ensino, presencial ou 

remoto, que lhe imprimem marcas e tencionam novas formas de ação.  

No eixo “Educação, saúde, infância e adolescência”, as relações entre 

saúde e educação se materializam de forma multifacetada, nas discussões sobre 

o acesso à saúde e educação de qualidade, quer seja nos seus aspectos 

avaliativos, compreensivos de escuta e diálogo, de cuidados e 

profissionalização. De forma que essa interface entre os campos da Saúde e 



 

 

Educação se apresentam em seu caráter dinâmico e substancial de busca do 

bem-estar e do pleno desenvolvimento humano.  

Ao final dessa apresentação é importante destacar que assistimos nos 

últimos anos ataques aos direitos fundamentais de acesso à saúde e educação 

de qualidade em nosso país. Todavia, nas últimas décadas, observa-se também 

o crescimento do número de programas e pesquisas nessa área de interface, a 

qual se torna um espaço privilegiado para construir ações e produções que 

defendam esses mesmos direitos. Assim, espera-se que o corpo discente e 

docente desse programa continuem a realizar pesquisas e atividades de 

divulgação científica como técnicas/estratégias de resistência e enfrentamento 

da barbárie, abrindo novos campos de ação viva, promotora da saúde e 

educação a que todos aspiram.  

________________________ 

i Optou-se pelo termo “sessão” porque os textos que compõem os capítulos do Caderno de Resumos foram 

compilados conforme as sessões temáticas de apresentação de trabalhos do evento.  
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S E S S Ã O  1

 



 

 

Apresentação da sessão 
 

Gisele de Gouvêa 

Patricia Vieira de Oliveira 

Márcia Pereira de Carvalho 
 

Na presente sessão, incorporam-se resumos simples e expandidos com 

temática central em “Educação, inclusão e formação de professores”. São 

trabalhos que estão envolvidos pelo cenário pandêmico ao qual estamos 

vivenciando, As pesquisas retratadas nos resumos demostram o compromisso 

ético com as comunidades que as envolvem e abordam a suma importância da 

ciência para o pleno desenvolvimento de qualquer sociedade.  

Com trabalhos que discutem a problemática do aluno surdo e do tradutor 

da língua de sinais brasileiras nas aulas remotas. propõem-se a discussão de 

práticas inclusivas e reflexão sobre as perspectivas excludentes que emergem 

do contexto de formação de professores.  

Um outro aspecto de discussão foi o papel dos livros didáticos, no tocante 

a aspectos inclusivos ao abordarem seus conceitos, apontando, assim, que 

incluir é uma questão muito ampla.  

Nesta sessão, também, aborda-se como temática a transgeneridade e 

adolescência no filme “Alice Jr.”, na perspectiva da psicologia psicanalítica 

concreta. Esta pesquisa está comprometida em dar visibilidade a questões de 

gênero e etarismo, que dialogam com a saúde e educação. Chamando para o 



 

 

diálogo, as áreas da Medicina e Pedagogia, nas discussões sobre a educação de 

surdos e as ressonâncias da seção dos ouvintes no Congresso de Paris (1900). 

Abordou-se, ainda, um estudo de interações de uma estudante com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) no contexto do ensino remoto.  

Nesta sessão, nota-se a preocupação de pesquisadores com aspectos de 

inclusão/exclusão de migrantes bolivianos em uma escola paulista. Assim 

como a possibilidade de incluir alunos bolivianos que apresentam dificuldades 

em seu processo de aprendizagem promovendo uma proposta de intervenção 

no contexto escolar.  

E por último, um estudo que analisou efeitos de indicadores de 

vulnerabilidade social e estresse parental e o fator nível socioeconômico em 

sua importância para o desenvolvimento das funções executivas e habilidade 

de leitura.  

Ao apresentar esta sessão, finalizamos com a certeza de que pesquisar é 

promover o desenvolvimento humano a partir de perspectivas morais, sociais, 

políticas, entre outras.  
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FORMAÇÃO DOCENTE: uma prática inclusiva ou excludente?  
 

Adriana Maria Jacob 1 

Sueli Salles Fidalgo  2 

 
RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as práticas pedagógicas na perspectiva da educação 

inclusiva de cinco professores do ensino regular de uma escola pública no município de Registro, na 

região do Vale do Ribeira do estado de São Paulo. Para garantir o direito à educação de “todos” são 

necessárias várias políticas públicas que protejam o princípio de “igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola” através de garantias como “o direito à educação e à aprendizagem 

ao longo da vida” (artigo 206, incisos I e IX), se efetivando na oferta da “educação básica obrigatória 

e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade” compreendendo a educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio e “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (artigo 208, incisos I e III). Considera que “o acesso à 

educação básica obrigatória é direito público subjetivo”, direito que nenhuma lei pode desobrigar seu 

cumprimento efetivo e nem o Estado de cumpri-la. Dessa forma, o poder público tem o dever de 

assegurar sistema educacional inclusivo através de programas e fomento nos projetos políticos 

pedagógicos das escolas em todos os níveis e modalidades de ensino, garantindo “acesso, 

permanência, participação e aprendizagem”; com currículo em condições de igualdade que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes, eliminando barreiras de ordem 

física e atitudinais, atendendo às características e necessidades com adoção de medidas 

individualizadas e coletivas dos estudantes com deficiência promovendo sua autonomia e 

participação social (artigo 28). Consequentemente, na LDBEN nº 9.394/96, a formação dos 

profissionais deve ter base sólida que propicie “o conhecimento dos fundamentos científicos e 

sociais”. Dessa forma, pretende-se, com base na teoria histórico-cultural, analisar os condicionantes 

culturais e políticos que predominam na formação inicial e contínua do professor, permitindo que 

este tenha ações e lingu(agem) mais inclusiva/excludente ao longo de sua vida profissional. Para o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa pretende-se realizar dois procedimentos metodológicos: (1) 

levantamento documental e bibliográfico sobre a legislação e o currículo da formação inicial do 

profissional docente na área da Pedagogia e documentos oficiais que orientam a formação contínua 

na perspectiva da inclusão; (2) alicerçada no Paradigma Crítico, alinhada à Pesquisa Crítica de 

Colaboração (PCCol) (MAGALHÃES, 2018; FIDALGO, 2006; FIDALGO; LIBERALI, 2006; 

LIBERALI, 2013) pretende-se por meio de entrevistas e sessão reflexiva colaborar para a 

transformação dos participantes (pesquisador e participantes) envolvidos no processo por meio da 

discussão dialética sobre temas como formação docente, concepções e teorias que sustentam suas 

práticas de ensino de inclusão/exclusão. Pretende-se que os envolvidos na pesquisa possam refletir 

criticamente sobre as forças históricas que os formatam e, quem sabe, criem uma possibilidade 

dialética de transformação e capacidade de agência por si mesmos, conscientes da não-neutralidade 

da educação e consequentemente da sua ação docente.  

Palavras-chave: Formação Inicial; Formação Contínua; Inclusão.  

 

 

 

 

 

 
1 Mestranda, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). E-mail: profadrianajacob@gmail.com.  
2 Doutora, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). E-mail: susadalgo@gmail.com.  

http://lattes.cnpq.br/2480158547633574
http://lattes.cnpq.br/7030396449564631
https://orcid.org/0000-0001-6533-2346
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ASPECTOS INCLUSIVOS ABORDADOS EM LIVROS DIDÁTICOS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 

Aline Loures Quintão Lacerda  3 

Maria Aparecida de Menezes  4 

 
RESUMO 

 

Tendo em vista a importância da articulação entre Educação Inclusiva e livro didático, a pesquisa se 

enquadra no contexto da teoria crítica de currículo que questiona a neutralidade e as relações de poder 

que envolvem o recorte do conhecimento proposto no currículo escolar. O presente resumo é um 

recorte da dissertação de mestrado desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

e Saúde da Universidade Federal de São Paulo. Desta forma objetivou identificar e discutir o 

tratamento dado à perspectiva da Educação Inclusiva em livros didáticos da Educação Básica, 

particularmente em duas coleções do 2º ano do Ensino Fundamental I, aprovados pelo Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), buscando observar, também, nestas propostas a 

existência ou não de adaptações curriculares. Foi eleita como metodologia a abordagem qualitativa 

de acordo com Marconi e Lakatos (2018a), a partir da análise de conteúdo, segundo Bardin (2016). 

O desenvolvimento da pesquisa exigiu um levantamento bibliográfico e em documentos; deste modo 

a fundamentação teórica apresenta os interlocutores centrais da pesquisa, para o debate sobre 

Educação Inclusiva: Freitas (2019), Booth e Ainscow (2012) e Carvalho (2018), sobre formação 

docente Nóvoa (2017), para a perspectiva curricular, Sacristán (2017); discorre-se ainda sobre a 

história do livro didático, de acordo com Gatti Jr.(2004) e Munakata (2012), assim como é proposto 

um breve histórico sobre o PNLD a partir da explanação dos diversos decretos que organizaram esse 

programa ao longo dos anos, bem como por meio das contribuições de Caimi (2018), foi apresentado 

uma síntese sobre a legislação que fundamenta a Educação Especial. O problema de pesquisa se 

configura como: quais aspectos da perspectiva da Educação Inclusiva, incluindo adaptações 

curriculares, podem ser identificados em duas coleções de livros didáticos da educação básica, 

especificamente do 2º ano do ensino fundamental? Um dos principais resultados alcançados refere-

se ao reduzido espaço reservado aos aspectos da Educação Inclusiva e das propostas de adaptação 

curricular presentes nos livros didáticos, isto porque evidenciou-se apenas duas ocorrências de 

adaptações curriculares e uma baixa incidência dos seguintes aspectos da perspectiva inclusiva: 

marcos legais, valores, sugestões para uma boa convivência, combate ao preconceito e 

discriminação, referência à pessoa com deficiência, diversidade humana e discussão sobre 

desigualdade social. Merece destaque, apesar de pouco promissor, três livros: um de Língua 

Portuguesa, um de História e outro de Ciências, os dois primeiros, por terem apresentado ocorrências 

na maioria dos aspectos pesquisados, já a obra de Ciências, pelo motivo oposto, visto que não trouxe 

registros em nenhum dos tópicos analisados. Ao final, conclui-se que propor sugestões de adaptações 

curriculares e desenvolver temáticas inclusivas nos manuais didáticos pode contribuir com as 

demandas da Educação Inclusiva, com a finalidade de possibilitar que o livro didático sirva como 

instrumento para ampliar o trabalho inclusivo apresentando subsídios e propondo reflexões.  

Palavras-chave: Livro didático; Educação Inclusiva; Adaptações curriculares. 

 

 

 

 

 

 
3 Mestranda, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). E-mail: alineloureslacerda@gmail.com.  
4 Doutora, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). E-mail: maparecidamenezes@gmail.com.  

http://lattes.cnpq.br/6018194164037901
https://orcid.org/0000-0001-7212-4481
http://lattes.cnpq.br/5073759192209623
https://orcid.org/0000-0003-2460-2674
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IMAGINÁRIOS SOBRE TRANSGENERIDADE E ADOLESÊNCIA 

NO FILME “ALICE JR.”: um estudo preliminar  
 

Ana Letícia Rodrigues Nunes  5 

Gustavo Renan de Almeida da Silva  6 

Tânia Maria José Aiello Vaisberg  7 

Maria Sylvia de Souza Vitalle  8 

 
RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar imaginários sociais sobre adolescentes transgêneros na 

perspectiva da psicologia psicanalítica concreta, referencial teórico-metodológico que articula o uso 

do método psicanalítico com teorizações dramático-vinculares, incluindo-se na psicanálise relacional 

contemporânea. Justifica-se na medida que dá visibilidade a questões de gênero e etarismo, 

abordando aspectos de saúde e educação de pessoas que transgridem a cisheteronormatividade 

durante a transição para a vida adulta. Organiza-se como pesquisa qualitativa e empírica, utilizando 

como material o longa-metragem nacional "Alice Jr.". O filme retrata a experiência vivida por uma 

adolescente transgênera, ao mudar de cidade e, consequentemente, de escola. A interpretação 

psicanalítica da obra deu-se a partir da exposição ao material por repetidas vezes, em estado de 

atenção flutuante e associação livre de ideias, o que nos permitiu a proposição de quatro campos de 

sentido afetivo-emocional: “Apoio parental”, “Escola transfóbica”, “É só uma fase” e “Juntos vamos 

mais longe”. O primeiro campo organiza-se ao redor da possibilidade de pais se sensibilizarem, 

respeitarem e apoiarem filhos que transgridem normas de gênero. O segundo se define ao redor da 

crença de que o ambiente escolar é vivido por pessoas transgêneras como espaço de violência e 

exclusão, tanto pelas autoridades como pelos coetâneos. O terceiro organiza-se ao redor da crença 

de que a transgeneridade é um modismo advindo de fantasias adolescentes. O quarto constitui-se ao 

redor da crença de que quando os próprios jovens adotam posicionamentos radicalmente humanistas, 

mudanças sociais significativas podem ocorrer. O quadro geral indica que discriminações relativas 

aqueles que não se encontram nos padrões cisheteronormativos, em interface com preconceitos 

expostos por caracterizações estereotipadas da adolescência, colaboram para a produção de 

sofrimentos sociais que dificultam o desenvolvimento integral dos jovens. Em contrapartida, sugere 

a importância do âmbito coletivo e da conquista de posicionamentos ético-políticos humanistas para 

transformações sociais altamente relevantes.  
Palavras-chave: Pessoas transgênero; Adolescente; Sofrimento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Mestranda, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). E-mail: alrnunes@unifesp.br.  
6 Doutorando, Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas).  

E-mail: gustavo.renan.almeida@gmail.com.  
7 Doutora, Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas).  

E-mail: aiello.vaisberg@gmail.com.  
8 Doutora, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). E-mail: sylviavitalle@gmail.com.  

http://lattes.cnpq.br/8743329807661158
https://orcid.org/0000-0003-3151-5392
http://lattes.cnpq.br/7675636974858520
https://orcid.org/0000-0002-1012-1717
http://lattes.cnpq.br/4670585523085617
https://orcid.org/0000-0003-3894-1300
http://lattes.cnpq.br/0789020640080002
https://orcid.org/0000-0001-9405-4250
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INCLUSÃO-EXCLUSÃO DE MIGRANTES BOLIVIANOS EM 

CONTEXTOS EDUCACIONAIS  
 

David Juglierme Alves Nogueira  9 

Rubens Lacerda de Sá  10 

Sueli Salles Fidalgo  11 

 
RESUMO 

 

Neste estudo, buscamos analisar os sentidos que os professores do ensino fundamental I de uma 

escola municipal em uma cidade do estado de São Paulo atribuem à situação de inclusão-exclusão 

(FIDALGO; MAGALHÃES, 2017; FIDALGO, 2018) de alunos migrantes bolivianos em contextos 

educacionais. O foco do trabalho de pesquisa está nos professores participantes de pesquisa. 

Buscamos compreender os sentidos que os participantes atribuem à sua situação de inclusão-exclusão 

e os significados que são coletivamente construídos sobre os migrantes, inseridos no ambiente 

escolar. Dos 2.870 alunos migrantes bolivianos matriculados no ensino fundamental I no Brasil, o 

estado de São Paulo abriga mais de 70% desses alunos, ou seja, 2.087 alunos (NEPO/UNICAMP, 

2020). Nessa direção, ao olhar para os dados do estado de São Paulo, a partir de um município da 

região do Alto Tietê, onde a presente pesquisa se desenvolve, um dos municípios possui a quarta 

maior população de migrantes bolivianos matriculados no ensino fundamental I no Brasil. O que 

significa 3% dos alunos migrantes bolivianos matriculados no ensino fundamental no estado de São 

Paulo. Esta pesquisa está embasada na Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky ([1924]/1997), que 

nos permite olhar e analisar como os envolvidos se veem, analisam seus papéis e os dos outros, assim 

como seus processos de inclusão-exclusão. Para realizar este estudo, recorreu-se a Pesquisa Crítica 

de Colaboração (MAGALHÃES, 2006, 2019), como metodologia deste estudo, pois compreende-se 

os participantes da pesquisa como colaboradores críticos que discutem a inclusão-exclusão social de 

migrantes vivenciada no contexto brasileiro. Dois participantes estão envolvidos nesta pesquisa, uma 

professora do 3º ano e uma professora do 4º ano, ambas atuam no ensino fundamental I com alunos 

migrantes bolivianos. A partir de entrevistas, gravações de áudio, desenhos e notas de campos 

escritas pelo pesquisador, os dados foram produzidos por meio do roteiro de entrevista 

semiestruturado; narrativas escritas; narrativas visuais, ao utilizar desenhos que representem a 

experiência dos professores que atuam com alunos migrantes bolivianos inseridos no contexto 

escolar do Brasil; e sessões reflexivas. Os resultados demonstram uma espécie de conformismo com 

a realidade por parte dos participantes em relação à exclusão social-escolar. Almeja-se que este 

trabalho contribua para a proposição de ações de inclusão dos alunos migrantes bolivianos no 

contexto escolar. 

Palavras-chave: Inclusão-Exclusão Social-Escolar; Migrantes bolivianos; Teoria Histórico-

Cultural.  
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11 Doutora, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). E-mail: susadalgo@gmail.com.  
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MEDICINA E PEDAGOGIA NA EDUCAÇÃO DE SURDOS:  

a Seção de Ouvintes do Congresso de Paris (1900) 
 

José Raimundo Rodrigues  12 

Lucyenne Matos da Costa Vieira-Machado  13 

 
RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta elementos da dissertação de mestrado, desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, e tem como objetivo discutir as 

ressonâncias da seção dos ouvintes no “Congresso Internacional para Estudos das Questões de 

Educação e de Assistência de Surdos-Mudos” realizado em Paris em 1900, nas discussões sobre 

educação de surdos no presente. A pergunta norteadora que nos acompanhou foi: “Como as 

deliberações da seção dos ouvintes, manifesta no congresso parisiense, apresenta elementos 

biopolíticos na educação de surdos e sua atualidade? Trata-se de uma pesquisa documental e 

bibliográfica de inspiração foucaultiana que, a partir das ferramentas teórico-metodológicas 

pastorado e biopolítica, visa problematizar as verdades produzidas no campo da história da educação 

de surdos, no desejo de desinstalarmo-nos e revermos posicionamentos. Para isso, tomamos os anais 

desse Congresso como monumento, mais especificamente a oitava deliberação, aprovada por 

unanimidade, em que se propunha que “a ciência médica e a pedagogia, os médicos e os professores 

dos institutos, prestassem apoio mútuo para dar continuidade aos estudos de aperfeiçoamentos nos 

quais pode ser suscetível a educação física, intelectual e profissional dos surdos ”. Consideramos que 

o evento de Paris (1900) consolida os propósitos de Milão (1880) de definir o método oral puro como 

o ideal para a educação de surdos. Mas o faz desde uma perspectiva clínica nascente sob anuência 

da pedagogia e prescindindo da participação dos sujeitos aos quais tal educação era endereçada. 

Rompendo com uma prática mais ligada ao pastorado, quando a educação de surdos era 

majoritariamente feita por grupos religiosos, no final do século XIX, notamos um movimento em 

que os surdos são compreendidos como população a ser acompanhada, vistoriada, mensurada, 

constituindo-se, então, uma prática de biopolítica em relação a esse grupo de pessoas. Na atualidade, 

a perspectiva clínica que compreende a surdez como uma falta a ser corrigida ainda incide 

diretamente em muitas práticas educacionais. Desde nossa abordagem, queremos compreender a 

surdez como uma experiência e que, como tal, não há o que ser reparado. Essa mudança de 

perspectiva esbarra diretamente em preconceitos e padronizações que, parecem-nos, deitar raízes em 

práticas educacionais que se explicitaram na Seção de Ouvintes do Congresso de Paris (1900). 

Palavras-chave: Educação de surdos; Congresso de Paris (1900); Biopolítica.  
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NÍVEL SOCIOECONÔMICO, FUNÇÕES EXECUTIVAS E LEITURA 

EM CRIANÇAS DE REGIÃO RURAL E URBANA  
 

Laís Lopes de Freitas  14 

Claudia Berlim de Mello  15 
 

RESUMO 

 

O nível socioeconômico é um importante preditor do desenvolvimento das Funções Executivas e da 

habilidade de leitura. Efeitos de variáveis associadas à urbanidade têm sido pouco explorados. Este 

estudo analisou efeitos de indicadores de vulnerabilidade social e estresse parental, entre outros, 

sobre o desempenho em tarefas de memória operacional, de fluência e controle inibitório, por meio 

da leitura de uma amostra de duzentos e setenta crianças, de seis a oito anos, residentes em zona rural 

ou urbana. Análises descritivas, inferenciais e de regressão foram utilizadas no tratamento dos dados. 

Os resultados revelaram índices mais elevados de vulnerabilidade social e estresse parental no grupo 

urbano. O grupo rural teve melhor desempenho em leitura e o grupo urbano foi melhor em memória 

operacional e controle inibitório. Modelos de regressão foram informativos, apenas no grupo rural: 

a renda familiar foi associada ao melhor desempenho nas medidas de controle inibitório e de memória 

operacional. Portanto, o nível socioeconômico parece ter efeito seletivo sobre desempenho em leitura 

e em explicar variabilidade de desempenho executivo em crianças menos expostas a vulnerabilidade 

social.  

Palavras-chaves: Funções Executivas; Nível Socioeconômico; Estresse.  
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ESPANHOL PARA FALANTES DE PORTUGÛES, PORTUGUÊS 

PARA FALANTES DE ESPANHOL: uma possibilidade de inclusão  
 

Márcia Quirino Ferreira Oliveira  16 

Rubens Lacerda de Sá  17 

 
RESUMO 

 

Historicamente o Brasil é um dos países que mais recebe imigrantes no mundo. Chegou a um 

aumento de solicitações de refúgio de 2000% em quatro anos (de 2010 a 2014), por exemplo. Nossa 

história recente aponta a chegada de povos que trazem em suas bagagens línguas e culturas distantes 

da nossa e distantes entre si, mas que compartilham de uma mesma necessidade: uma terra que os 

acolha dignamente. Bastante importante registrar que tratar da inclusão de qualquer que seja o grupo 

de imigrantes, é fazer inclusão e olhar para casos de vulnerabilidade social dadas as causas que 

trazem como consequência essas pessoas para o nosso país como perseguições políticas, desastres 

naturais, guerras, narcotráfico, entre outras. Portanto as causas são hostis, os recursos escassos ou 

inexistentes e o preparo profissional para o mercado de trabalho também é pequeno. O presente 

trabalho visa a inclusão social de alunos migrantes bolivianos matriculados no ensino fundamental 

municipal da cidade de Francisco Morato que tem apresentado muitas dificuldades de aprendizagem 

devido à falta de compreensão da língua portuguesa por parte destes, e em contrapartida, os 

professores que ministram todas as disciplinas do currículo em português, desconhecem o espanhol. 

Esta pesquisa manifesta a proposta de ser desenvolvida a partir do ensino. Pretende-se praticar o 

ensino transformador para a vida de crianças imigrantes, transformador na medida em que essas 

crianças ganhem vozes compreensíveis e compreendam as vozes que ouvem. Certamente quando 

essas necessidades passarem a ser atendidas outras formas de se fazer o acolhimento desta (s) minoria 

(s) surgirão. Neste aspecto entende-se que seja pertinente o ensino de espanhol-português de forma 

que possibilite compreensão mútua e consequentemente o ensino e a aprendizagem, tornando 

possível a inclusão dos pequenos no ensino. Como princípio metodológico adotamos a Pesquisa 

Crítica Colaborativa, usando para análise o Interacionismo Sócio Discursivo situado em uma 

realidade de ensino de línguas, no caso o português e o espanhol, como tentativa de promover maior 

equidade e condições dignas para o ensino e a aprendizagem para os alunos migrantes bolivianos 

com dificuldades oriundas da falta de proficiência em português. Jorge (2004, p. 129) nos explica 

que a pesquisa “também deve emancipar e transformar as desigualdades e injustiças sociais”. O 

intuito é fazer as análises sem que haja generalizações, e ofertar uma contribuição social. A proposta 

pelo interacionismo sócio discursivo comprova tal reconhecimento das limitações da pesquisa quanto 

à sua aplicabilidade a qualquer outro contexto análogo uma vez que sua premissa de análise já 

considera que todo texto resulta de um comportamento verbal concreto, desenvolvido por um agente 

situado em um tempo e espaço. O primeiro semestre, ou seja, 2º. Semestre de 2021, está sendo 

dedicado ao aprofundamento teórico da análise, do ensino de português, do ensino de espanhol e às 

implicações legais para o desenvolvimento da pesquisa, que envolverá participantes. 

Palavras-chave: Educação; Inclusão Social; Estudos Migratórios.  
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ESTUDO DE INTERAÇÕES DE UMA ESTUDANTE COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO EM ENSINO 

REMOTO  
 

Rosana Kelly Baldan  18 

Fernanda Miranda da Cruz  19 

 
RESUMO 

 

Esta pesquisa propõe um estudo de interações de um atendimento educacional especializado (AEE) 

em formato remoto de uma estudante Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) de alto 

funcionamento. Verificaremos um novo cenário interacional de escola: professora – aluna – mãe. Do 

ponto de vista espacial, a casa das pessoas passou a fazer parte deste novo ambiente escolar virtual 

e, a partir de elementos materiais e imateriais, como os desafios tecnológicos, as telas do notebook e 

celulares, a conexão, o material didático disponibilizado para este fim, observaremos as dificuldades 

interacionais emergentes ou agravadas ou, ainda, as adaptações encontradas na mudança das aulas 

presenciais para remotas. Faz-se necessário analisar e discutir por que é importante estudar o TEA 

de alto funcionamento numa perspectiva de linguagem e da interação social concebida 

multimodalmente (GOODWIN, 2010; CRUZ, 2017). Incorporando-se, também, a este cenário a 

participação da mãe e a imprevisibilidade das ações conjuntas ou corporificadas (GOODWIN, 2010; 

GARCEZ, 2006; RIOS, 2017; CRUZ, 2018; OCHS; SOLOMON, 2005, 2010; OCHS et al., 2004). 

Sobretudo, nos interessa observar os turnos de fala-em-interação, o uso da linguagem em interação 

social e a co-presença ou não (GOODWIN, 2010, GARCEZ, 2006) e compreender a funcionalidade 

linguística autista e, a partir deste estudo, em específico de crianças autistas com alto funcionamento 

na interação social cotidiana, trazer mais conhecimentos sobre suas capacidades comunicativas e 

sociais (OCHS; SOLOMON, 2005, 2010; OCHS et al., 2004). Do ponto de vista metodológico, 

geraremos um corpus audiovisual com aulas gravadas e, a partir das gravações, iremos organizar o 

material em um Corpus Linguístico. Após a organização do corpus, iremos realizar a visualização, 

anotação, transcrição e análise das dificuldades interacionais apresentadas, bem como descrever e 

analisar as estratégias de ensino e aprendizagem utilizadas pela professora do AEE, pela aluna e pela 

mãe. 

Palavras-chave: TEA de alto funcionamento; Aulas remotas; Linguagem e interação social. 
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O OLHAR DO SURDO SOBRE O TRADUTOR E TRADUÇÃO DA 

LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA: análise das aulas remotas do 

Centro de Mídias do Estado de São Paulo  
 

Adriana Horta de Matos 20 

Claudia Regina Vieira  21 

Marcio Hollosi  22 

 
RESUMO 

 

O olhar do surdo na construção do seu “ser” e na inserção do mundo visual dentro de uma sociedade 

que apresenta alternâncias em conceitos e discursos sobre a língua de sinais é muito importante, bem 

como tradução e interpretação da Libras. A tradução da Libras e a sua relevância para o tradutor no 

contexto educacional são temas de discussão realizado por muitos educadores e linguistas na área da 

Educação de Surdos. Para que haja uma relação mais profissional, é preciso que seja considerada a 

participação das pessoas Surdas que se comunicam por meio da Libras. É imprescindível analisar os 

argumentos dos Surdos e suas comunidades, pois há movimentos surdos em diferentes associações, 

instituições, universidades e locais públicos nos quais percebe-se nos depoimentos o quanto a 

qualidade da tradução está prejudicada. Para investigar esses prejuízos na qualidade da tradução das 

aulas remotas, pretende-se acompanhar o trabalho do Centro de Mídia do Estado de São Paulo, no 

qual as aulas da educação infantil ao ensino médio estão sendo transmitidas pela TV Educação 

(televisionados e pelo aplicativo) com acessibilidade em libras. O foco da investigação estará nas 

aulas dos anos iniciais e anos finais especificamente as disciplinas de Português e Matemática.  

Palavras-chave: Intérpretes de Libras; Surdo; Educação.  

 

THE VIEW OF THE DEAF ON THE TRANSLATOR AND TRANSLATION OF 

BRAZILIAN SIGN LANGUAGE: analysis of remote classes at the Media Center of 

the State of São Paulo 

 
ABSTRACT 

 

The look of the deaf in the construction of their “being” and in the insertion of the visual world within 

a society that presents alternations in concepts and speeches about sign language, as well as the 

translation and interpretation of Libras. Libras' translation and its relevance to the translator in the 

educational context are topics of discussion by many educators and linguists in the field of Deaf 

Education. In order to provide a more professional relationship, it is needed to consider the 

participation of Deaf people who communicate through Libras. It is essential to analyze the 

arguments of the Deaf and their communities because there are deaf movements in different 

associations, institutions, universities and public places which figure out in testimonials how the 

translation quality has been impaired. To investigate this decline in the quality of the translation of 

remote classes, we intend to follow the work of the CMSP, in which classes from childhood education 

to high school are being broadcast by “TV Educação” (broadcasting and by the app) with 

accessibility in Brazilian Sign Language. The focus of the investigation will be on classes in the early 

and final years, specifically the subjects of Portuguese and Mathematics.  

Keywords: Libras interpreters; Deaf; Education.  
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INTRODUÇÃO  

 

A pesquisa é redigida por uma Surda bilíngue que usa as duas modalidades de língua: 

oral e visual. Ambas as modalidades estão presentes no discurso, porém a Libras se destacou 

e se tornou primordial para meu crescimento pessoal e profissional. A filosofia oralista 

presente em minha vida escolar trouxe-me sentimentos de incapacidade e isolamento 

linguístico. A partir do conhecimento da comunidade surda, aos meus 23 anos de idade, a 

educação e a escola tomaram outro sentido, um sentido de complexidade e integridade social. 

Campello (2014) defende a importância do reconhecimento da comunidade surda em vários 

espaços, bem como a importância da Libras: 

 

A definição da comunidade Surda que reforça o sentido histórico, 

linguístico e cultural constituído de pessoas Surdas onde são inseridas em 

várias áreas, pois os Surdos ocupam vários espaços. Neste contexto 

objetiva-se também que todos conheçam para que possam integrar-se a 

essa comunidade, com isso deixarão de serem minorias e será um todo. A 

comunidade está dividida em vários setores, mas os espaços que mais 

ocupam são os três principais: familiar, escolar e social, por isso reflete-se 

sobre a importância da língua de sinais para a comunidade surda. 

(CAMPELLO, 2014, p. 147).  

 

No entanto, é primordial conhecer antecipadamente a cultura surda bem como sua 

identidade, antes mesmo de buscar uma formação acadêmica e/ou profissional para atuação 

como intérprete e tradutor da língua de sinais brasileira. É notório o receio, a desconfiança e 

as dificuldades de os surdos terem acesso aos discursos em Libras, independente do espaço 

em que se encontram: educacional, social e cultural.  

Segundo Walter Benjamin (1980), a tarefa do tradutor cultural ao tentar fazer com 

que uma cultura, não somente propicie a tradução da língua, mas amplie o leque e busque 

traduzir a cultura do interlocutor nos seus distintos níveis de habilidades. O que importa é a 

busca do outro espaço, ou seja, tentar intermediar o entre-lugar, o espaço entre as duas 

culturas em questão para que estas informações possam chegar ao público-alvo. Sendo 

assim, os surdos na esfera educacional e em outras esferas precisam enriquecer e fortalecer 

seu nível linguístico a cada ano letivo, tornarem-se produtores e interlocutores de sua própria 
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língua e cultura de forma a ser mediador e intérprete de Libras como nativo dessa língua, 

evitando assim, lacunas e falhas no processo tradutório.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO  

 

O critério de seleção envolve entrevistados surdos (profissionais na área da educação, 

intérpretes de Libras e consultores surdos), e será baseado no conhecimento e fluência em 

Libras para apresentar um posicionamento sobre a tradução das aulas do Centro de Mídias 

do Estado de São Paulo, os profissionais e sua atuação. Apresentamos aqui uma prévia das 

questões que ajudarão a compreender e pontuar os referencias que a comunidade surda 

utiliza para avaliar o profissional e sua escolha tradutória:  

1. Os intérpretes surdos e ouvintes estão atuando com eficiência?  

2. A maioria consegue realizar o trabalho com eficiência?  

3. Em qual(is) ciclo(s) vocês observam isso?  

4. Como avaliadores, cite os critérios utilizados para realizar essa atividade 

sobre a atuação dos intérpretes.  

5. Como sabem se interpretaram com fidelidade ou não?  

6. Como faz para medir a qualidade dessas traduções?  

Serão escolhidos surdos com experiência e formação na área de interpretação. É 

importante que a experiência seja comprovada para que, também, possamos realizar a 

apresentação dos sujeitos que serão avaliadores e colaboradores desta pesquisa. 

 

RESULTADOS PARCIAIS  

 

Como se trata de um pré-projeto recém-aprovado para ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência da Universidade Federal de 

São Paulo, a pesquisa ainda não possui resultados parciais a serem apresentados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É possível e imprescindível garantir aos estudantes surdos uma boa qualidade das 

aulas para evoluírem no processo de aquisição de língua e aprendizagem. Por isso, é 

necessário pontuar as possíveis falhas e empecilhos que possam surgir durante as aulas 

remotas, enquanto durar a pandemia Covid- 19. Acreditamos na educação de surdos e na 

escola inclusiva bilíngue, bem como na possibilidade de reverter os prejuízos para que todos 

os surdos possam evoluir tendo seus direitos comunicacionais respeitados e garantidos.  
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S E S S Ã O  2  

Educação, 

saúde,  

infância e 

adolescência 



 

 

Apresentação da sessão 
 

Daniel Ramos de Souza 

Márcia Pereira de Carvalho 

 

Na presente sessão, abarcam-se os resumos dentro da temática 

“Educação, saúde, infância e adolescência”. Os trabalhos apresentados 

discutem questões de acesso à saúde, desenvolvimento humano e discussões 

laborais nos âmbitos da saúde e educação. Discute-se sobre a forma de 

tratamento, estimulação e educação profissional diante do Transtorno do 

Espectro Autista, saúde mental no ambiente escolar e questionário de avaliação 

sobre saúde e bem-estar na escola. Também, há reflexões sobre a práxis do 

pedagogo escolar, sobre atuação do serviço social em processos de adoção por 

casais homoafetivos, valorização de monitoras e agentes de educação infantil e 

educação inclusiva, diante de perspectiva multiprofissional. Aborda-se, ainda, 

o processo de elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais na educação.  

A apresentação de resumos e resumos expandidos aponta para a 

necessidade de organizar e socializar os trabalhos e produções acadêmicas, 

socializando discussões e experiências diante da realidade multiprofissional e 

profissional.  
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E 

BEM-ESTAR NA ESCOLA PARA ESTUDANTES 
 

Álvaro de Souza Maiotti  23 

Thiago da Silva Gusmão Cardoso  24 

 
RESUMO 

 

Escolas Promotoras de Saúde (EPS) é uma estratégia de implementação de políticas de promoção de 

saúde no ambiente escolar, inaugurada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na década de 90. 

No âmbito dessa iniciativa, as ações de intervenção na escola e na comunidade baseiam-se em três 

pilares: educação para a saúde; criação de ambientes e entornos saudáveis; prevenção de 

comportamentos de risco e provisão de serviços de saúde e nutrição. Na mesma década, a iniciativa 

foi lançada a em nível regional pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), dando início à 

rediscussão e fortalecimento das ações dos Estados Membros da América Latina e Caribe (SILVA 

et al., 2019; OPAS, 2006). Pautados pelos princípios dessa iniciativa, propomos um questionário de 

avaliação de promoção de saúde e bem-estar na escola direcionado a estudantes. O questionário está 

subdividido em três eixos, conforme os pilares da EPS: Eixo 1 – Educação para a saúde; Eixo 2 – 

Ambientes e entornos saudáveis; Eixo 3 – Cooperação entre escola e serviços de saúde. As questões 

do primeiro eixo objetivam mensurar os níveis de conhecimento, apreensão e aplicação de 

informações relativas à educação para a saúde, recebidas pelos estudantes na escola. Elas foram 

elaboradas com o auxílio da Taxonomia de Bloom, considerando os temas das áreas de enfoque 

determinadas pela OPAS: alimentação saudável; ambientes saudáveis e preservação do meio 

ambiente; disposição e bom estado físico; educação física e prática de esportes; estilos de vida 

saudável; habilidades socioemocionais e relações interpessoais; higiene pessoal; qualidade do sono; 

saúde sexual e reprodutiva; uso seguro da Internet e das tecnologias digitais de informação e 

comunicação; uso e abuso de álcool e outras drogas; utilização dos serviços de saúde. As questões 

do segundo eixo objetivam captar a percepção dos estudantes no que se refere ao espaço de 

circulação, ventilação, iluminação, organização e limpeza e adequação de mobiliário e outros 

materiais nos ambientes escolares. Além dos critérios estabelecidos pela OPAS, consideramos, ainda, 

outros dois documentos para elaborá-las: Resolução SS-493, de 8 de setembro de 1994, que aprova 

norma técnica que dispõe sobre a elaboração de projetos de edificação de escolas no Estado de São 

Paulo; e NR 17, do Ministério do Trabalho, que dispõe sobre a ergonomia no ambiente de trabalho. 

As questões do terceiro eixo objetivam captar a percepção dos estudantes em relação à cooperação 

entre escola e serviços de saúde, e estão voltadas tanto às ações governamentais (programas de saúde) 

quanto às ações de profissionais dos serviços de saúde próximos à escola. Todas as questões foram 

construídas de acordo com o modelo de escala Likert de cinco pontos, com as seguintes opções de 

resposta: concordo totalmente; concordo parcialmente; não concordo, nem discordo; discordo 

parcialmente; discordo totalmente. Embora cada escola viva uma realidade particular, o questionário 

pode ser aplicado a alunos de escolas públicas e privadas, contribuindo para o levantamento de 

informações que subsidiem a elaboração e implementação de políticas de promoção de saúde no 

ambiente escolar.  

Palavras-chave: Promoção da Saúde em Ambiente Escolar; Educação para a Saúde; Cooperação 

intersetorial.  
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MONITORAS E AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 

CAMPINAS: entrevistar sujeitas, ouvir sujeitos 
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RESUMO 

 

Nos trabalhos acadêmicos sobre Educação Infantil há um foco no binarismo “professora-bebê” e em 

relação a Educação Infantil em Campinas os trabalhos que tratam sobre @s outr@s sujeit@s tratam 

apenas sobre as lutas trabalhistas e o estresse das monitor@s infanto-juvenis. Devido a isto, este 

trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica onde foram entrevistadas uma monitora 

infanto-juvenil e três agentes de educação infantil de um Centro de Educação Infantil, localizado no 

distrito de Barão Geraldo. Tais entrevistas foram realizadas (com aprovação do Comitê de Ética da 

Unicamp) utilizando a plataforma Google Meet, em resultado da pandemia de COVID-19 e a 

necessidade de distanciamento social. Como apoio teórico foram estudadas teses, dissertações e 

livros que tratavam da história da Educação Infantil em Campinas, sobre o método de acolhimento e 

sobre a relação família-escola. O método utilizado foi o de “pesquisa em psicanálise”, que consiste 

em mobilizar métodos psicanalíticos como instrumentos para a investigação e compreensão do objeto 

de pesquisa. O objetivo era ouvir tais sujeitas para que fosse possível colocar luz nas falas destas 

trabalhadoras sobre seus percursos profissionais e sobre suas impressões em relação ao uso do 

método de acolhimento no trabalho realizado em 2020. Como resultados foi possível obter que as 

sujeitas da pesquisa apresentaram dificuldades conceituais sobre os três principais métodos de 

trabalho envolvidos na Educação Infantil (acolhimento, adaptação e inserimento), mas, mesmo 

assim, todas as entrevistadas disseram que o método de acolhimento, utilizado em 2020, 

proporcionou um ambiente onde sentiram-se valorizadas e respeitadas, o que também foi estendido 

(segundo elas) às crianças e às famílias. Concluímos que as escutas nesta pesquisa e o método de 

acolhimento proporcionaram mais do que um documento científico sobre a existência dessas 

trabalhadoras, foi possível também que estas sujeitas fossem ouvidas como sujeitos de desejo (no 

masculino, referente ao conceito psicanalítico), algo que também foi possível estender para as 

famílias e crianças.  
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O JOVEM COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
 

Andreia Alice Rodrigues da Costa 27 
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RESUMO 

 

Este estudo, em nível de doutorado na Unifesp, ainda em sua fase inicial, tem como tema de pesquisa 

O jovem com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Educação Profissional, cujo objetivo visa 

analisar as significações produzidas pelos estudantes com TEA e pelos profissionais de educação 

sobre o processo de escolarização na educação profissional. Os motores dessa investigação são: 

expectativas com o percurso formativo, escolha do curso e a futura inserção no mundo do trabalho. 

A pesquisa se insere na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, tendo como metodologia a Pesquisa 

Crítica de Colaboração (PCCol) (MAGALHÃES, 2006). A escolha desse público autista em 

formação profissionalizante se dá pelo crescente aumento de matrículas nessa modalidade de 

formação e pela importância em dar visibilidade às questões que envolvem a escolarização de jovens 

com TEA nesse nível de educação. A falta de formação técnica/profissional está inserida no leque 

de obstáculos à inclusão de autistas no mercado de trabalho e, muitas vezes, tem sua origem no 

processo de escolarização oferecido pelas instituições de ensino (LEOPOLDINO; COELHO, 2017). 

A proposta desta comunicação é apresentar um breve quadro dos principais obstáculos vivenciados 

pelas pessoas com autismo no mercado de trabalho, apontados na literatura. Desde a publicação da 

Lei 12.764, de 2012, também, conhecida como Lei Berenice Piana, que o TEA é considerado dentro 

do grupo das demais deficiências, para todos os efeitos legais. Essa mesma lei incentiva e garante à 

pessoa com TEA o acesso à educação e ao ensino profissionalizante em escolas regulares, além do 

estímulo à sua inserção no mercado de trabalho como uma de suas principais diretrizes. Com isso, o 

TEA tem sido mais debatido e diagnosticado no país e a pessoa com esse transtorno passa a usufruir 

da lei de Cotas de contratação (Lei n° 8213/91 de 24/07/1991) para inclusão no mercado de trabalho. 

Todavia, é possível constatar, a partir de uma revisão na literatura, que estudos nessa temática vêm 

sendo pouco explorados em pesquisas (LEOPOLDINO, 2015; LEOPOLDINO; COELHO, 2017; 

MELÍCIO, 2019; TALARICO; PEREIRA; GOYOS, 2019; GOMES; SCATOLIN, 2020). Dentre os 

desafios/obstáculos vivenciados por esse público e apontados nesses estudos, destacamos, além da 

oferta de poucas vagas destinadas à contratação da pessoa com TEA (MELÍCIO, 2019), dificuldades 

relacionadas ao preconceito de potenciais empregadores; discriminação por parte de colegas; falta 

de suporte/ adaptação no trabalho; oferta de vagas de baixa qualidade; falta de preparo vocacional; 

falta de formação técnica/ profissional; falta de incentivos financeiros à contratação; falta de 

efetividade da lei de cotas (LEOPOLDINO; COELHO, 2017). 
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RESUMO 

 

Objetiva-se com este trabalho promover e contribuir para a manutenção da saúde mental de 

adolescentes, estudantes do Ensino Médio Integrado do IFSP – Campus Capivari por meio de 

intervenção psicoeducativa centrada na Aprendizagem Baseada em Desafios. Almeja-se contribuir 

para que o público-alvo desenvolva estratégias de manejo adequada dos sintomas, auxiliando, de 

forma prática, no bem-estar dos participantes. Propõe-se intervenções em grupo, de forma 

interdisciplinar, utilizando os saberes educacionais e psicológicos. O trabalho justifica-se pela 

necessidade atual e urgente de se atentar para a saúde mental do adolescente, traçando estratégias de 

manejo das condições mentais e manutenção do bem-estar do referido público. A Aprendizagem 

Baseada em Desafios, ABD, é um método pedagógico que busca a provocação de questionamentos 

e estimula a capacidade de encontrar as respostas pertinentes, é um modelo de aprendizagem pela 

experiência, a partir das ideias inovadoras envolvendo tecnologias, educação e contexto social. Com 

as crescentes discussões acerca das metodologias ativas em educação, a abordagem destacada se 

configura como alternativa de romper com os métodos de ensino tradicionalmente instituídos e, 

juntamente dos saberes da psicologia, favorece a disseminação dos conhecimentos em saúde mental, 

em uma vertente psicoeducativa. Estruturou-se encontros com os adolescentes, com aplicação de 

questionários de rastreamento de sintomas e discussões e técnicas de grupo. Como ambiente de 

pesquisa, elege-se o Instituto Federal de São Paulo, Campus Capivari, com a participação dos 

estudantes do Ensino Médio Integrado. Parte-se de metodologia mista, com análise quantitativa e 

qualitativa dos resultados. Como resultados, espera-se produzir estratégia interventiva prática 

passível de replicação no contexto escolar para o público-alvo delimitado. 
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RESUMO 

 

No município pesquisado, cidade localizada na região metropolitana da grande São Paulo ‒ no 

período entre os anos 2005 e 2016 ‒ com a extinção das classes especiais (2006) e as mudanças nas 

escolas especiais (2007 a 2010), os(as) alunos(as) com deficiência foram transferidos para as salas 

comuns das escolas públicas da rede municipal. Entretanto, para serem atendidas nas salas de 

recursos e, posteriormente, terem direito a segunda matrícula no atendimento educacional 

especializado (AEE), os(as) alunos(as) com deficiência necessitavam apresentar um diagnóstico 

clínico. O problema da pesquisa está em compreender a funcionalidade da assessoria/apoio da equipe 

multiprofissional aos(as) professores(as) no desenvolvimento da aprendizagem ‒ ao adotar o modelo 

biopsicossocial na educação especial na perspectiva da educação inclusiva (antecipando-se a Lei 

Brasileira de Inclusão/Lei 13146/2015), no encaminhamento dos(as) alunos(as) com dificuldades 

acentuadas de aprendizagem (DAA) para o AEE ‒ proporcionando o mesmo atendimento que os 

alunos com deficiência intelectual (DI) tinham direito. O objetivo desta pesquisa é verificar se o 

apoio/assessoria da equipe multiprofissional foi significativo na elaboração de instrumentais 

pedagógicos (Fichas de Caracterização do Aluno e Termo de Hipótese de Deficiência), utilizados 

pelos(as) professores(as) do AEE e professores(as) regentes da classe comum (RCC) e, assim, 

demonstrar se esses instrumentos foram relevantes na mediação da aprendizagem com os(as) 

alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA. Esse estudo apoiou-se na Teoria Histórico-Cultural de 

Vygotsky, principalmente nos estudos em Defectologia, e analisou a prática de uma equipe 

multiprofissional na conciliação entre a influência da hereditariedade (produto da evolução 

biológica) e do meio social (produto do desenvolvimento histórico) no desenvolvimento dos(as) 

alunos(as) DI e alunos(as) com DAA, assim como, em autores que discutem a inclusão/exclusão 

escolar. A pesquisa foi desenvolvida através da aplicação de questionário semiestruturado com um 

grupo de dezessete profissionais, tanto da equipe multiprofissional quanto de professores do 

AEE/RCC e um gestor escolar. As análises foram produzidas pelo cotejamento do que dizem estes 

profissionais da educação, em relação aos fatores sócio-histórico-culturais incorporados na mediação 

da aprendizagem. Os resultados mostram que o processo de apoio/assessoria da equipe 

multiprofissional junto aos professores do AEE e dos professores RCC — no que se refere ao debate 

entre o modelo biológico, social e psicossocial — colaboraram na ampliação das possibilidades de 

aprendizagem e fomentaram as discussões da necessidade de uma aproximação entre os profissionais 

da educação e da saúde, levando em consideração a vivência dos alunos com DI e DAA no 

desenvolvimento da aprendizagem.  
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Multiprofissional.  
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RESUMO 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que acarreta 

prejuízos importantes nas habilidades de interação social e comunicação, tem início precoce e seus 

primeiros sinais já podem ser percebidos antes do primeiro ano de vida. Devido às dificuldades 

enfrentadas por esses indivíduos em diversas esferas da vida, como no convívio social, familiar, 

educacional e profissional, pensar em estratégias de intervenção para minimizar esses efeitos faz-se 

necessário, especialmente, atualmente, que a prevalência de casos vêm crescendo. Diversos métodos 

terapêuticos são utilizados para o tratamento de sintomas prejudiciais no TEA, sendo os mais comuns 

os medicamentosos e os psicológicos. No entanto, na última década, uma nova estratégia vem sendo 

investigada com potencial promissor para o tratamento desses sintomas, a Estimulação Transcraniana 

por Corrente Contínua (ETCC), utilizada, principalmente, para potencializar os efeitos de outras 

terapias. Trata-se de uma técnica de estimulação cerebral não invasiva que tem como objetivo alterar 

a excitabilidade cerebral, promovendo, assim, um efeito de plasticidade neural. Nesse sentido, o 

presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos da ETCC anódica aplicada sobre o córtex 

pré-frontal dorsolateral esquerdo em crianças e adolescentes com TEA, para tal, foi realizado um 

ensaio clínico, cruzado, randomizado e duplo-cego. Participaram do estudo vinte e três crianças na 

faixa etária de seis a doze anos, com diagnóstico de TEA confirmado por médico neuropediatra e 

escalas diagnósticas. O protocolo feito foi composto por dois blocos de intervenção, sendo um ativo 

e outro placebo, com dez sessões de estimulação, sendo respeitado um intervalo de três meses entre 

cada bloco. Todos os participantes foram avaliados antes e logo após os dez dias de ETCC e três 

meses depois (follow-up) para verificar se os efeitos se mantiveram a longo prazo. Para avaliação 

dos sintomas e grau de gravidade do TEA, utilizou-se a Childhood Autism Rating Scale (CARS), 

Autism Behavior Checklist (ABC) e a Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC); para a 

avaliação da cognição social, foram aplicados os sub-testes de Reconhecimento de Emoções e Teoria 

da Mente do NEPSY II; para avaliação da linguagem, o Teste Infantil de Nomeação; e, por fim, para 

avaliar o controle inibitório, o Teste dos Cinco Dígitos. Durante a aplicação da ETCC, os 

participantes faziam atividades terapêuticas voltadas ao aprimoramento da cognição social, como 

reconhecimento de emoções de personagens, percepção de situações estranhas e resolução de 

problemas, a partir da emoção do outro. Vale mencionar que o estudo se encontra em fase de 

finalização da análise dos dados, desse modo, os resultados que serão apresentados, tratam-se de 

resultados preliminares e parciais. De modo geral, observou-se redução dos sintomas de TEA, 

especialmente, àqueles relacionados a sociabilidade, estímulo sensorial, linguagem e teoria da mente. 

Tais resultados podem indicar que a ETCC possa ser uma técnica interessante para potencializar os 

efeitos de outras terapias. Sendo assim, destacamos a importância de mais estudos que investiguem 

os potenciais efeitos da ETCC no TEA.  
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RESUMO  

 

O presente artigo tem por objetivo apontar os desafios do trabalho do assistente social no processo 

de adoção de crianças e adolescentes por casais homoafetivos na sociedade brasileira, além de 

compreender as dificuldades dos casais homoafetivos encontradas no processo de adoção e 

apresentar a produção científica do Serviço Social sobre o processo de adoção no Brasil por casais 

homoafetivos. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, tendo como universo de pesquisa 

a produção científica dos Congresso Brasileiros de Assistentes Sociais (CBAS) de 2016 e 2019 e 

Encontro Nacional de Pesquisadores do Serviço Social (ENPESS) de 2016 e 2018, a qual abordasse 

a adoção homoafetiva. Os resultados alcançados estão relacionados à necessidade de conhecimento 

desses casais que são vítimas de estereótipos e discriminação social, bem como das legislações 

vigentes e seus impactos na superação das realidades vivenciadas por esses sujeitos.  

Palavras-chave: Família homoafetiva; Adoção homoafetiva; Produção Científica; Serviço Social.  

 

THE SOCIAL SERVICE'S PERSPECTIVE ON ADOPTION OF CHILDREN AND 

ADOLESCENTS BY HOMOAFFECTIVE COUPLES  

 
ABSTRACT  

 

This article aims to point out the challenges of the work of social workers in the process of adoption 

of children and adolescents by same-sex couples in Brazilian society, in addition to understanding 

the difficulties that same-sex couples encountered in the adoption process and presenting the 

scientific production of Social Work on the adoption process in Brazil by same-sex couples. The 

methodology used was bibliographic research, having as research universe the scientific production 

of the Brazilian Congress of Social Workers (CBAS) in 2016 and 2019 and the National Meeting of 

Social Work Researchers (ENPESS) in 2016 and 2018, which addressed the adoption homoaffective. 

The results achieved are related to the need for knowledge of these couples who are victims of 

stereotypes and social discrimination, as well as current legislation and its impacts on overcoming 

the realities experienced by these subjects. 

Keywords: Homoaffective family; Homoaffective adoption; Scientific Production; Social Service.  
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INTRODUÇÃO  

 

Ao pensarmos sobre o processo de adoção, destacamos inicialmente os avanços 

pertinentes na legislação. Atualmente, os casais homoafetivos deparam-se durante o 

processo de adoção com entraves por parte da sociedade. Esses percalços variam desde o 

equívoco de considerarem incapazes de cuidar de uma criança ou que irão influenciar na 

orientação sexual dela e que poderão sofrer preconceitos por ser filho de homoafetivos.  

Diante dos inúmeros desafios, nos debruçamos a pesquisar sobre o trabalho do 

assistente social no processo de adoção de crianças e adolescentes por casais homoafetivos 

no contexto da sociedade brasileira, tendo como objetivo principal apontar os desafios do 

trabalho do assistente social no processo de adoção de crianças e adolescentes por casais 

homoafetivos na sociedade brasileira, além de identificar os mecanismos legais para os 

casais homoafetivos que desejam adotar no Brasil, compreender os empecilhos ou desafios 

que os casais homoafetivos encontram no processo de adoção e relatar a atuação do assistente 

social no processo de adoção no Brasil por casais homoafetivos.  

Com o intuito de atingir os objetivos propostos utilizamos o método qualitativo, por 

meio da pesquisa bibliográfica, como ponto de partida na construção efetiva da pesquisa. 

Isto é, após a escolha de um assunto que é necessário criar uma revisão bibliográfica do 

assunto. Ao consideramos a pesquisa bibliográfica, tivemos como o universo de pesquisa a 

produção científica dos Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) de 2016 e 2019 

e do Encontro Nacional de Pesquisadores de Serviço Social (ENPESS) de 2016 e 2018, 

totalizando seis trabalhos, a fim de verificar como o tema adoção homoafetivo é abordado 

pelo Serviço Social.  

 

A ADOÇÃO HOMOAFETIVA SOB A PERSPECTIVA DO SERVIÇO SOCIAL  

 

Desejando me aproximar dos objetivos definidos, optamos pela pesquisa 

bibliográfica, considerando inicialmente realizar uma revisão da literatura sobre a adoção 

homoafetiva, tendo como universo de pesquisa a produção recente trazidas nos encontros 

significativos da categoria, a destacar: o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) 
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e o Encontro Nacional de Pesquisadores de Serviço Social (ENPESS) realizados em 2016 e 

2019 e os Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social (NPESS) de 2016 e 

2018. O recorte se deve à relevância dos eventos, seu caráter científico e acadêmico, 

constituindo-se em espaços privilegiados para intercâmbio de pesquisas e produções 

acadêmicas. O que se pretende analisar nos artigos é a evolução do conceito de família até a 

contemporaneidade com a inserção da família homoafetiva, as dificuldades para os casais 

homoafetivos e a atuação e intervenção do assistente social no processo de adoção de 

crianças e adolescentes por casais homoafetivos.  

 

Quadro 1 – Trabalho apresentados nos CBAS e ENPESS: 

Fonte: Elaboração pelas autoras.  

 

A fim de mostrar os resultados científicos do Serviço Social sobre a adoção 

homoafetiva que encontramos e selecionamos, analisamos todos os artigos que foram 

expostos anteriormente a partir de três eixos de análises, a saber: Família, família 

homoafetiva; Adoção, adoção homoafetiva; e Atuação do Serviço Social.  

 

ANÁLISE SOBRE CATEGORIA FAMÍLIA E FAMÍLIA HOMOAFETIVA  

 

Moraes (2016), na trajetória histórica sobre a concepção de família evidencia a 

família na tradição romana que se concentrou na figura do pai, pois representava a hierarquia 

superior da casa, isto é, ele exerceu poder para mulheres, crianças e escravos. Nesta família 

Evento/Ano Título 

CBAS-2016. Família homoafetiva: conhecendo trajetórias da adoção. 

ENPESS- 2016 
Adoção por casais homoafetivos: uma visão sobre o conceito de 

família. 

ENPESS- 2018. 
Novos arranjos familiares: compromisso ético político na intervenção 

profissional. 

ENPESS-2018. 
Família e homoparentalidade no ordenamento jurídico brasileiro 

(2009-2017) 

CBAS- 2019. Famílias homoafetivas: reconhecer direitos e superar limites. 

CBAS- 2019 A intervenção da/o assistente social no processo de adoção. 
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ocidental, a família patriarcal, o pai era a única e responsável exclusivamente da propriedade 

da família, representava o domínio de sua família. E nesse período, a Igreja Católica tinha 

uma grande influência na concepção da família, uma vez que considerava famílias sob o 

modelo da Sagrada Família.  

Em 1988, a Constituição Federal Brasileira inseriu a entidade familiar, no entanto, 

com características de uma família nuclear, que ainda representava a forma patriarcal, muito 

diferente da família nos anos 20, porque com a regulação do divórcio poderia haver 

mudanças na constituição de família instituída. O divórcio ocasionou as famílias monetárias, 

e igualdade sexual, no entanto, vale a pena mencionar que a sociedade patriarcal ainda é 

refletida na sociedade de hoje.  

Segundo Silva e Dionízio (2018), na atualidade, deve-se compreender a realidade do 

arranjo familiar e suas as reais necessidades para o melhor aproveitamento dos recursos 

sociais disponíveis e contribui para a construção de políticas públicas, projetos, programas 

e serviços na rede de assistência social.  

Para Cagliari e Rodrigues (2016), a família homoafetiva é uma união estável de 

pessoas do mesmo sexo. Embora a possibilidade de estruturação e expressividade familiar 

esteja aumentando nas atuais circunstâncias, as famílias que fogem de padrões socialmente 

reconhecidos e aceitos são estigmatizadas e se tornaram alvo de preconceitos nas sociedades 

tradicionais e conservadoras da história.  

Barros, Freitas e Barros (2018) afirmam que a família homoafetiva ao longo do 

tempo vem aumentando de acordo com os estudos do IBGE. Mesmo com a legalização do 

casamento de pessoas homoafetivas, eles ainda lutam pelo direito da adoção sendo 

necessário que os profissionais da área de direito compreendam esse novo arranjo familiar.  

Mediante ao que foi exposto é possível observar que as autoras trazem conceituação 

de família e família homoafetiva e essas conceituações são convergentes. Concordo com a 

colocação das autoras Cagliari e Rodrigues (2016), pois é evidente que as famílias 

homoafetivas ainda têm muito a conquistar para terem respeito e legislações voltadas para o 

combate ao preconceito. Registramos que as autoras Fontonele, Miranda e Silva (2019), não 

conceituam em seu artigo a definição de família e família homoafetiva.  
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AS DIFICULDADES PARA A ADOÇÃO DOS CASAIS HOMOAFETIVOS  

 

As autoras Barros, Freitas e Barros (2018), mencionam que devido à dificuldade 

desses casais adotarem, muitas optam pela reprodução assistida que foi assegurado pelo 

Conselho de Medicina por meio da Resolução 2.013/2013, porém eles não podiam registrar 

seus filhos. Posteriormente, em 14 de março de 2016, o Conselho Nacional de Justiça editou 

um provimento (N° 52), onde foi concebido o direito desses casais registrarem seus filhos. 

Outra possibilidade é a adoção monoparental, onde somente um adota a criança e o outro 

não terá vínculos civis com essa criança. Isso devido à falta de legislações que permitam a 

adoção por esses casais e o posicionamento dos juízes baseados em seus valores morais.  

Em conformidade, Oliveira e Melo (2019) destacam a importância de reconhecer a 

variedade de regulamentos familiares e tratá-los dentro da sociedade. Neste contexto, o 

Estado deve ser invocado na responsabilidade do seu cumprimento no reconhecimento e nos 

requisitos de todas as famílias. O Estado, na sua secularização, não pode permitir a 

interferência religiosa e nem atender aos requisitos de certos grupos sociais.  

Segundo Cagliari e Rodrigues (2016), o não reconhecimento da família homoafetiva 

e o desenvolvimento psicossocial da criança e do adolescente atrapalham a legitimidade e a 

aceitação social dessas famílias e podem prejudicar o processo de adoção ao expor os 

preconceitos e receios de diversos profissionais que permeiam todo o processo.  

Ao complementar, Oliveira e Melo (2019) afirmam que mesmo que os direitos 

sociais sejam aprimorados, ainda é possível verificar os preconceitos existentes contra 

pessoas que não se enquadram nas normas de diferentes padrões culturais. Embora muitas 

mudanças tenham ocorrido na família nuclear, uma cultura conservadora ainda existe 

fortemente, levando a um aumento da violência contra as pessoas LGBT.  

As autoras Fontonele, Miranda e Silva (2019); Moraes (2016) e Silva e Dionízio 

(2018) em seus textos não abordam sobre as dificuldades para a adoção por casais 

homoafetivos. Em virtude dos fatos mencionados sobre o que as autoras apresentam 

podemos notar que são diversas as dificuldades que os casais homoafetivos enfrentam no 

processo de adoção de crianças e adolescentes devido a não reconhecimento dessa família 
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por parte da sociedade e Estado e a falta de legislação que deem a essas famílias o direito de 

adotar.  
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A ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS PCN  
 

Lauro Igor Metz  39 

Wagner Rodrigues Valente  40 

 
RESUMO  

 

O objetivo do estudo é provocar uma reflexão sobre o tempo estipulado para a elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para os primeiros anos escolares e a quantidade dos pareceres 

elaborados por especialistas, a pedido do governo federal, sobre a versão preliminar de tal 

documento. Trata-se de uma pesquisa em perspectiva histórica que se apoia em Barros (2017) e 

Burke (2016). Teoricamente, fundamenta-se em Hofstetter e Schneuwly (2017) e Valente (2019), ao 

tratar de aspectos da profissionalização docente. O problema da pesquisa busca descobrir qual o 

prazo estipulado pelo governo federal para elaboração, distribuição da versão preliminar dos PCN e 

análise dos pareceres confeccionados a partir de tal documento. Conclui-se que a aceleração do 

processo de elaboração de tal documento interferiu em uma ação mais participativa da sociedade 

sobre o assunto. 

Palavras-chave: Parâmetros Curriculares; Ensino; Matemática.  

 

THE ORGANIZATION IN THE NCP PREPARATION PROCESS  

 
ABSTRACT  

 

The objective of the study is to provoke a reflection about stipulated time for the elaboration of the 

National Curriculum Parameters for the first school years and the quantity of opinions elaborated by 

specialists, at the request of the federal government, about the preliminary version of such document. 

It is a research in a historical perspective that is supported by Barros (2017) and Burke (2016). 

Theoretically, it is based on Hofstetter and Schneuwly (2017) and Valente (2019) when dealing with 

aspects of teacher professionalization. The research problem seeks to discover the deadline stipulated 

by the federal government for the preparation, distribution of the preliminary version of the NCP, 

and analysis of the opinions made from such document. It is concluded that the acceleration of the 

elaboration process of such document interfered in a more participative action of the society on the 

subject.  

Keywords: Curriculum Parameters; Teaching; Math.  
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INTRODUÇÃO  

 

No final da década de 1990, o governo brasileiro, por meio do Ministério da 

Educação, publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para as primeiras séries do 

Ensino Fundamental com a pretensão de orientar professores, secretarias estaduais e 

municipais na elaboração de propostas curriculares para tais etapas de ensino e, também, em 

cumprimento de acordos internacionais para a liberação de investimentos. O objetivo do 

estudo é provocar uma reflexão sobre o tempo estipulado para a elaboração dos PCN para 

os primeiros anos escolares e a quantidade dos pareceres elaborados por especialistas, a 

pedido do governo federal, sobre a versão preliminar de tal documento. A metodologia 

empregada em sua realização é a da pesquisa histórica, com auxílio da técnica da análise 

documental. A investigação está sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 

Educação e Saúde na Infância e Adolescência da Unifesp e busca, por meio da história da 

educação matemática, compreender os envoltos que influenciaram a sistematização dos 

conteúdos matemáticos propostos nos PCN nos primeiros anos escolares.  

O desenvolvimento do trabalho justifica-se pela sua contribuição no entendimento 

de aspectos relacionados com a formação dos professores que ensinam matemática nos 

primeiros anos escolares. Sob uma perspectiva histórica, apoiada em Barros (2017) e Burke 

(2016), busca-se fazer interpretações de fatos que influenciaram o surgimento de novas 

concepção a respeito do ensino de matemática, não limitando-se apenas a fazer a descrição 

dos fatos. A pesquisa tem estreita relação com a formação de professores e sustenta-se 

teoricamente nas investigações que vem sendo desenvolvidas por Hofstetter e Schneuwly 

(2017), integrantes do grupo de Pesquisa em História das Ciências da Educação (ERHISE) 

da Universidade de Genebra, na Suíça e em Valente (2019), pesquisador brasileiro integrante 

do Grupo de Estudos da História da Educação Matemática no Brasil (GHEMAT)  

 

A PESQUISA HISTÓRICA E OS SABERES DOCENTES  

 

A pesquisa histórica tem papel de relevância na formação de professores e 

proporciona o avanço da profissionalidade docente. O viés da investigação utiliza-se da 
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pesquisa histórica na busca da compreensão da forma com que os PCN foram elaborados, 

seguindo os preceitos de Burke (2016) e atenta-se a um novo olhar do passado para o 

entendimento do presente. O foco da pesquisa não se limita a descrição de fatos, busca-se 

fazer interpretações para compreender os fatos ocorridos (BARROSS, 2017).  

Para estabelecer relações entre fatos históricos e profissionalização docente, adota-

se a existência de diferentes saberes, que, com suas especificidades, contribuem no processo 

formativo do professor, nomeados como saberes a ensinar e saberes para ensinar. Os saberes 

a ensinar têm sua relação com as ciências de referência e os saberes para ensinar têm estreita 

relação com saberes pedagógicos, didáticos e profissionais compondo as ferramentas do 

trabalho do professor (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017). Tem-se, assim, que os 

saberes a ensinar estão voltados para o campo disciplinar e os saberes para ensinar 

vinculados ao exercício da profissão (VALENTE, 2019). O entendimento da articulação e 

da distinção entre tais saberes permite perceber a relevância e a participação dos PCN no 

processo formativo do professor, após a década de 1997, de como entender o processo de 

sistematização dos conteúdos matemáticos para os primeiros anos escolares.  

 

A ORIGEM DOS PCN  

 

Os PCN, para as primeiras séries do ensino fundamental, foi publicado pela 

Secretaria de Educação Fundamental no ano de 1997 e é composto por uma coletânea de 10 

(dez) volumes sendo: um deles o documento de introdução, seis referentes a áreas distintas 

de conhecimento e três referentes aos temas transversais que abordam questões relacionados 

a ética, pluralidade cultural, orientação sexual, meio ambiente e saúde. O documento foi 

distribuído gratuitamente para cada educador brasileiro da rede pública entre os anos de 1997 

e 1998. O volume 3 dos PCN trata-se, especificamente, da área de Matemática e divide-se 

em duas partes, a primeira delas aborda a trajetória das reformas ocorridas na área e seus 

princípios norteadores, apresenta a forma de distribuição dos conteúdos e discute quesitos 

relacionados ao processo avaliativo, a segunda parte, envolve aspectos ligados ao ensino e à 

aprendizagem da Matemática (BRASIL, 1997). O documento foi publicado em decorrência 

de compromissos assumidos pelo governo brasileiro na Conferência Mundial de Educação 
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para Todos, que aconteceu em Jomtien na Tailândia em 1990 (BRASIL, 1997). A elaboração 

dos PCN foi decorrente da necessidade de os governantes brasileiros melhorarem 

estatisticamente os resultados da educação básica para conseguir investimentos no país 

(LESSA, 2012). Exigia-se do Brasil a diminuição do analfabetismo e melhores notas em 

avaliações internacionais (GUILLEN; MIGUEL, 2020).  

Antes da versão final, publicada no final de 1997, houve a distribuição de uma versão 

preliminar, enviada para professores de universidades, representantes municipais e estaduais 

de educação e demais entidades ligadas ao magistério (BRASIL, 1997). Essa versão veio ao 

público no final do ano de 1995 quando foi encaminhada para consulta e avaliação de 

professores e acadêmicos de diferentes instituições brasileiras (BONAMINO; MARTINEZ, 

2002). A versão preliminar foi distribuída para docentes de universidades, técnicos de 

secretarias municipais e estaduais e resultou no recebimento de aproximadamente 700 

(setecentos) pareceres, os quais foram objetos de referência na reelaboração da versão final 

do documento (BRASIL, 1997). Os pareceres contemplam sugestões e críticas ao material 

produzido entre as discussões e têm-se a real finalidade do documento e a capacidade técnica 

das pessoas envolvidas em sua elaboração (METZ, 2021). Conforme descrição do Parecer 

n. 03/97, a versão de agosto de 1996 dos PCN foi submetida a Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação para avaliação em 10 de setembro de 1996 e aprovada 

em 12 de março de 1997.  

 

CONCLUSÃO  

 

A instituição dos PCN como referência na construção de propostas curriculares é um 

marco histórico da educação brasileira, no que se refere ao ensino da matemática. O 

documento propõe transformações em aspectos organizacionais dos conteúdos a ser 

ensinados e contempla, juntamente com os blocos de conteúdos, números e operações, 

espaço e forma, grandezas e medidas, e um novo bloco nomeado Tratamento de Informação, 

que aborda conceitos de probabilidade e estatística.  

Nas descrições feitas, observam-se duas relações relacionadas com a forma com que 

os PCN foram elaborados, a primeira delas relacionada no tempo de análise da versão 
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preliminar, verifica-se que a distribuição da versão preliminar iniciou em dezembro de 1995 

e o retorno dos Pareceres aconteceu até agosto de 1996 exatamente, considerando que a 

versão final enviada ao MEC se trata da versão de agosto de 1996. A segunda, está 

relacionada com a quantidade de pareceres, quando imaginamos o recebimento de 700 

(setecentos) pareceres, precisamos levar em conta que estamos tratando de uma coletânea 

que envolve seis áreas distintas de conhecimento e que, as análises de tais pareceres, foram 

feitas por equipes distintas, baseado no quantitativo apresentado entende-se que foram 

recebidos em torno de 140 (cento e quarenta) pareceres por área para serem analisados.  

Em resumo, concluímos que a aceleração do processo de elaboração e aprovação dos 

PCN, dos primeiros anos escolares, resultou em um documento com pouca participação da 

sociedade brasileira visto que, o tempo de nove meses entre distribuição, elaboração de 

pareceres, suas análises e, também, a quantidade de pareceres produzidos pelas Instituições, 

professores de nível superior, técnicos das secretarias municipais e estaduais de educação 

não é significativo no que se refere a sua quantidade. Posto que, no ano de 1997, o Brasil 

possuía 4974 (quatro mil novecentos e setenta e quatro) municípios sendo, 498 (quatrocentos 

e noventa e oito) deles com mais de 50 mil habitantes (IBGE, 1998), segundo o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, no ano de 1997, existiam 900 (novecentas) 

Universidades, 76 (setenta e seis) Faculdades Integradas e Centros Universitários e 659 

(seiscentos e cinquenta e nove) estabelecimentos Isolados de Ensino Superior, o Brasil 

contava com 45482 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e dois) docentes mestres 

e 31073 (trinta e um mil e setenta e três) doutores atuando no Ensino Superior (INEP, 1999).  
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O PEDAGOGO HOSPITALAR:  

percepção da equipe clínica de um hospital público do interior de SP  
 

Silvia Milena Miranda da Costa  41 

Amalia Neide Covic  42 

 
RESUMO 

 

O estudo aqui apresentado é uma pesquisa de mestrado em andamento, debruça-se sobre o direito da 

criança impossibilitada por motivo de saúde à educação escolar com o objetivo de ressaltar as 

implicações da atuação do Pedagogo em Classe Hospitalar. Será desenvolvida por meio de 

entrevistas realizadas com membros da equipe clínica e multidisciplinar que trabalham dentro de um 

hospital público localizado no interior de São Paulo, a pesquisa qualitativa e exploratória busca obter 

uma percepção geral de como é o processo de escolarização no ambiente de Classe Hospitalar, com 

profissionais da equipe clínica e profissionais da equipe multidisciplinar do referido hospital 

juntamente com professora da Classe Hospitalar que atua através da Secretaria Municipal de 

Educação. Tem-se, como pergunta disparadora: Quais as implicações da atuação de um pedagogo 

em Classe Hospitalar no processo de escolarização do aluno-paciente na percepção dos profissionais 

da equipe clínica e da equipe multidisciplinar?  

Palavras-chave: Classe Hospitalar; Atuação do Pedagogo; Aluno enfermo.  

 

THE HOSPITAL PEDAGOGUE:  

perception of the clinical team of a public hospital in the interior of SP  

 
ABSTRACT 

 

The study presented here is an ongoing master’s research that focuses on the right of the child who 

cannot attend regular schools due to their health conditions by highlighting the implications of the 

Educator’s performance in Hospital Classes. It will be developed through interviews carried out with 

members of the clinical and multidisciplinary team who work in a public hospital located in the 

interior of São Paulo. The qualitative and exploratory research seeks to obtain a general perception 

of how the schooling process is in the Hospital Class environment, with professionals from the 

clinical team and professionals from the multidisciplinary team of the referred hospital, along with 

an educator from the Hospital Class who works for the Municipal Education Secretary. The 

triggering question is: What are the implications of the role of an educator in a Hospital Class in the 

student-patient schooling process in the perception of professionals in the clinical team and the 

multidisciplinary team?  

Keywords: Hospital Class; Role of the Hospital Educator; Sick student.  
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INTRODUÇÃO  

 

A apresentação deste projeto insere-se na interface do diálogo entre as áreas da saúde 

e da educação, buscando identificar quais são as implicações da atuação de um pedagogo em 

Classe Hospitalar no processo de escolarização do aluno-paciente na percepção dos 

profissionais da equipe clínica e da equipe multidisciplinar em um hospital público 

localizado no interior do estado de São Paulo.  

O presente trabalho começa debruçando no contexto das Classes Hospitalares, cujo 

princípio foi sancionado por meio da Constituição Federal Brasileira qual garante que todas 

as pessoas tenham o direito à educação, indistintamente (BRASIL, 1988), ou seja, a pessoa 

terá garantido, por lei, o direito de frequentar a escola.  

Na legislação brasileira, as Classes Hospitalares foram reconhecidas em 1994 na 

Política Nacional de Educação Especial, mas o conceito de Classe Hospitalar foi criado 

somente em 2002, pelo Ministério da Educação, após a compreensão da importância e 

necessidade desse serviço. O documento “Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico 

Domiciliar Estratégias e Orientações” regulamenta a atividade da Classe Hospitalar, 

detalhando pontos como: Princípios, Objetivos, Aspectos Físicos e Pedagógicos; além de 

descrever como deve ocorrer a integração entre a Escola, a Área de Saúde e o Professor.  

A Classe Hospitalar é o “[...] serviço destinado a prover, mediante atendimento 

especializado, a educação escolar a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão 

de tratamento de saúde que implique internação hospitalar ou atendimento ambulatorial” 

(BRASIL, 2001b, p. 51).  

Segundo Gonçalves (2001), o atendimento em CH tem como objetivos impedir o 

desligamento do processo de aprendizagem da criança internada; diminuir o trauma 

hospitalar; ampliar o serviço hospitalar ao fazer a junção da educação com a saúde; contribuir 

para a recuperação da criança; orientar o aluno; além de proporcionar condições para a 

continuidade e alcance da terminalidade escolar, adequadas às características individuais.  

O atendimento pedagógico hospitalar, conforme informações de Oliveira (2013), 

surgiu em meados do século XX na França, mais especificamente após a Segunda Guerra 

Mundial, com crianças hospitalizadas por longos períodos. Para lidar com essa realidade 
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surgiu, então, a Classe Hospital Lar, em 1935, em Paris e, com o incentivo de médicos, 

religiosos e da população em geral, a CH foi conquistando um espaço na sociedade. No 

Brasil, esse atendimento iniciou-se em agosto de 1950, no Hospital Municipal Jesus, 

localizado no Rio de Janeiro. No entanto, existem alguns estudos que discordam desta 

informação e informam que esse atendimento remonta ainda ao Brasil Colônia, na Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo.  

No que diz respeito ao papel do professor no desempenho de suas funções, a literatura 

define que o professor ao atuar dentro do ambiente hospitalar, é um mediador entre o aluno 

e o mundo. Portanto, este profissional deve conhecer as necessidades da criança, 

incentivando a aprendizagem do aluno, focalizando principalmente suas perspectivas de vida 

fora do hospital, e preparando-o, também, para voltar a escola (SÃO PAULO, 2014; 

FONSECA, 2008).  

O profissional responsável pelo atendimento nas classes hospitalares deverá  

 

[...] ter a formação pedagógica preferencialmente em Educação Especial 

ou em cursos de Pedagogia ou licenciaturas, ter noções sobre as doenças e 

condições psicossociais vivenciadas pelos educandos e as características 

delas decorrentes, sejam do ponto de vista clínico, sejam do ponto de vista 

afetivo. Compete ao professor adequar e adaptar o ambiente às atividades 

e os materiais, planejar o dia a dia da turma, registrar e avaliar o trabalho 

pedagógico desenvolvido. (MEC/SEESP, 2002, p. 23).  

 

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Quais as implicações da atuação de um pedagogo em Classe Hospitalar no processo 

de escolarização do aluno-paciente na percepção dos profissionais da equipe clínica e da 

equipe multidisciplinar?  

 

OBJETIVOS  

 

A investigação se propõe a analisar o impacto da Classe Hospitalar no processo de 

escolarização do aluno-paciente. Tem, ainda, enquanto objetivos específicos, verificar o 
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entendimento que os profissionais da equipe clínica e da equipe multidisciplinar possuem 

sobre o acompanhamento pedagógico da Classe Hospitalar; explicar o processo de 

escolarização do aluno-paciente durante o tratamento e após a alta médica; e compreender a 

atuação do professor da Classe Hospitalar.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Diversos estudos abordam o atendimento nas classes hospitalares: Estudos com 

objetivo verificar as contribuições da CH para o aluno em condição hospitalar e importância 

da classe hospitalar (CALEGARI-FALCO, 2015; CARVALHO, 2009; LIMA; NATEL, 

2010); Estudos com objetivo investigar quais atividades destinam-se ao atendimento de 

crianças e adolescentes hospitalizados (SANDRONI, 2011); Propor formação continuada 

para professores da CH (MAZER, 2013); Traçar o perfil das classes hospitalares no Brasil 

(FONSECA,1999; PACCO, 2011), entre outros.  

O serviço da CH do hospital analisado teve início em 2006 quando uma Assistente 

Social desta instituição participou de um encontro e após o referido evento, elaborou um 

projeto em parceria com uma das faculdades da mesma cidade do hospital, onde 

inicialmente, estudantes do curso de Pedagogia iam até ao Hospital para realizar atividades 

lúdicas e reforço escolar com as crianças internadas, tendo como objetivo evitar a exclusão 

escolar devido a hospitalização. Em 2008, encerrou-se a parceria com a faculdade, iniciando 

uma parceria entre o hospital e a prefeitura do município em questão, momento em que uma 

professora efetiva da rede, com formação em Educação Especial, passou a atuar na Classe 

Hospitalar.  

Atualmente, o período de trabalho na Classe Hospital é integral, cumprido por uma 

única professora, realizado na Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico (U.T.I. 

Pediátrica), Unidade de Tratamento de Queimaduras (U.T.Q.) e Pediatria S.U.S.- Sistema 

Único de Saúde. O Hospital em questão é um Hospital Geral que, entre muitas referências, 

é referência no tratamento de queimaduras.  
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Em sua rotina, a referida professora inicia seu trabalho, fazendo um levantamento 

das crianças hospitalizadas por meio dos prontuários e com equipe clínica (enfermagem e 

médicos) do setor. Assim, ela verifica a idade e as patologias e condições clínicas.  

Após esses levantamentos, a professora visita os leitos dos três setores mencionados, 

realizando orientações aos pais/responsáveis e, caso o aluno esteja em condições, recebe 

atendimento pedagógico no leito ou na Classe Hospitalar.  

Preferencialmente, são atendidos alunos em idade escolar da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I. O conteúdo trabalhado é o da grade curricular da escola de origem 

do aluno-paciente ou conteúdos programáticos elaborados pela professora, seguindo o 

currículo do município e respeitando a idade e ano escolar do aluno-paciente. 

Alguns atendimentos dependem do quadro clínico do aluno-paciente e podem ser 

realizados juntamente com os profissionais da equipe multidisciplinar. Após a realização de 

um ou mais destes atendimentos, todas as informações são registradas nas fichas de 

atendimento pedagógico e colocadas no prontuário do aluno. 

 

METODOLOGIA  

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, serão realizadas entrevistas com membros 

da equipe clínica e equipe multidisciplinar que trabalham dentro de um hospital público 

localizado no interior do estado de São Paulo. A amostragem segue o critério de delimitação 

das pesquisas quantitativas, denominado como “bola de neve”, uma forma de amostra não 

probabilística que utiliza cadeias de referência (CR) e a CR será composta por sete (N=7) 

profissionais das áreas clínicas e multiprofissional.  

São considerados participantes da pesquisa, enquanto cadeias de referência (CR), os 

membros da equipe clínica: médico(a), enfermeiro(a) e técnico(a) de enfermagem; e os 

profissionais da equipe multidisciplinar: fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo(a) e psicólogo(a), que atendem nos setores da UTI Pediátrica ou UTQ e ou 

na Pediatria ou seja pertencente a equipe clínica e equipe multidisciplinar que trabalham no 

referido hospital.  
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Esta pesquisa caracteriza-se como um Estudo de Caso que, enquanto método de 

investigação qualitativa, tem sua aplicação quando o pesquisador busca uma compreensão 

extensiva e com mais objetividade e validade conceitual, do que propriamente estatística 

(ROCHA, 2008, s/p).  

Segundo Bardin (2011), no que diz respeito a categorização; “[…] pode ser semântica 

(categorias temáticas), sintáticas (adjetivos, verbos), léxica (classificação das palavras pelo 

seu sentido) e expressiva (categorias que classificam as diversas perturbações da linguagem, 

por exemplo)” (apud FONSECA JUNIOR, 2009, p. 288).  

 

RESULTADOS ESPERADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esse é um projeto em seu momento inicial, em fase de levantamento da literatura da 

implantação de hospitais deste segmento no Brasil, e pode ser observado desde os primórdios 

que sempre existiu uma preocupação do desenvolvimento das relações entre Educação e 

Saúde, e espera-se conhecer como as categorias profissionais envolvidas reconhecem a 

atuação do Pedagogo por Gestores da Educação, Hospital e comunidade em geral.  
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S E S S Ã O  3  

Educação, 

inclusão e  

formação de 

professores 



 

 

Apresentação da sessão  
 

Gisele de Gouvêa 

Patricia Vieira de Oliveira 

Márcia Pereira de Carvalho 

 

Na presente sessão, com temática central em “Educação, inclusão e 

formação de professores”, foram apresentados trabalhos desenvolvidos em 

conformidade com as perspectivas atuais de educação inclusiva no Brasil.  

Esses trabalhos trazem ao debate temas como: a análise do currículo de 

Libras da rede municipal de educação da cidade de São Paulo e a criação de 

escolas municipais bilíngues para surdos sob a égide da legislação; o lugar da 

Língua Brasileira de Sinais na educação pública em uma comunidade do Vale 

do Ribeira; o desafio da inclusão dos alunos com necessidades especiais nos 

institutos federais e as dificuldades concernentes ao ensino de Libras nessas 

instituições.  

Os trabalhos apresentados abordaram também a educação bilíngue para 

surdos, suas práticas e desafios, assim como o uso de imagens na educação de 

surdos como possibilidade para o processo de aprendizagem dos estudantes e a 

perspectiva de pessoas surdas acerca do ensino da língua de sinais. Outro tema 

de igual importância abordado na sessão é o trabalho coletivo para o 

desenvolvimento social e intelectual dos participantes de uma pesquisa sobre 



 

 

um curso de leitura e escrita em inglês por meio da Teoria Sócio-Histórico-

Cultural de Vygotsky. 

De maneira geral, a sessão traz reflexões sobre a educação inclusiva, a 

qual promove um ambiente acolhedor e de possibilidades para que os 

educandos se desenvolvam em diversos ambientes, perspectiva essa, não 

restrita a estudantes com necessidades educacionais especiais, mas estendida 

aos estudantes vindos de outros países.  
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EDUCAÇÃO DE SURDOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:  

análise das EMEBs nos últimos dez anos  
 

Aldeis Paula de Almeida  43 

Claudia Regina Vieira  44 

Marcio Hollosi  45 

 
RESUMO 

 

Após 10 anos da promulgação do Decreto nº 52.785/2011, que cria as Escolas Municipais Bilíngues 

para Surdos (EMEB) na rede municipal de São Paulo, faz-se necessário observar quais foram os 

impactos da promulgação deste decreto na educação de surdos paulistana sob a iniciativa de 

estabelecer uma educação bilíngue para surdos na cidade. A proposta desta pesquisa de mestrado é 

um convite ao diálogo entre as diretrizes estabelecidas pelos documentos oficiais vigentes e a prática 

educacional e pedagógica bilíngue atual. O principal ponto de inquietação é: as escolas para surdos 

do município de São Paulo de fato constituíram uma identidade bilíngue nestes dez últimos anos? 

Para tanto, será realizada uma revisão bibliográfica das bases teóricas que estruturaram a trajetória 

da constituição da identidade da educação bilíngue para surdos na rede municipal de ensino de São 

Paulo e o levantamento das leis que sustentam e norteiam tal proposta. Além disso, será realizada 

entrevista com atores responsáveis pela operacionalização da prática bilíngue efetivamente: 

professores e equipe técnica a respeito da realidade das práticas pedagógicas oferecidas nas salas de 

aula, das facilidades e dificuldades vividas no dia a dia das escolas e as expectativas para a educação 

de surdos no município. Desta forma, pretende-se realizar uma análise entre os documentos que 

configuram as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação para as escolas bilíngues para surdos 

e os resultados das entrevistas que pretendem trazer à tona as práticas desenvolvidas nas EMEBs e 

escolas-polo bilíngues para surdos. A pesquisa encontra-se em fase inicial de estruturação em que 

foi realizada a revisão do projeto apresentado inicialmente, dando origem a este resumo. Não 

contamos com resultados da pesquisa neste momento porque em breve faremos o cadastro no comitê 

de ética da Unifesp e da plataforma Brasil e iniciaremos a efetivação do levantamento bibliográfico.  

Palavras-chave: Educação Bilíngue; EMEB; Identidade.  
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A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS: práticas e desafios  
 

Débora Rodrigues Moura  46 

Sueli Salles Fidalgo  47 

 
RESUMO 

 

O Bilinguismo para Surdos que envolve a aquisição da Libras (Língua Brasileira de Sinais) como 

primeira língua e o ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, na modalidade escrita, como 

segunda língua, difere-se muito do bilinguismo proposto para pessoas ouvintes. A diferença é 

imposta, principalmente, pelas modalidades de línguas envolvidas, a primeira (Libras) visuoespacial 

e a segunda (Língua Portuguesa), oral-auditiva. Em relação a Libras, ressalta-se que se trata de um 

idioma sob o qual a pessoa surda pode ter acesso de modo irrestrito, significativo, natural e, assim, o 

adquire por meio de interações, de modo semelhante e análogo à aquisição da língua oral por 

ouvintes. Já em relação à Língua Portuguesa, sendo esta uma língua que não chega pelo viés auditivo, 

os surdos a aprendem estabelecendo relações diferentes das dos ouvintes, ou seja, não utilizam da 

pauta sonora e nem estabelecem correspondências entre grafemas e fonemas, justamente por não 

ouvirem. Essas questões trazem como decorrência uma multiplicidade de compreensões acerca de 

como ocorre o Bilinguismo para surdos, bem como sobre como considerar as suas particularidades, 

de uma forma que não se paute na maneira ouvinte de aprender e nem se reduza à uma 

correspondência biunívoca entre sinais da Libras e palavras da Língua Portuguesa escrita. Dessa 

forma, este trabalho tem como objetivos investigar práticas pedagógicas que demonstrem como 

ocorre a apropriação da Língua Portuguesa escrita por Surdos; refletir sobre intervenções que 

permitam avanços para se chegar mais próximo à escrita convencional da Língua Portuguesa; e 

analisar quais práticas devem ser cultivadas ou refutadas. Será fundamentado pela pesquisa 

colaborativa, conforme Magalhães e Fidalgo (2010). Insere-se numa perspectiva vygotskyana e está 

ancorado na Teoria Sócio- Histórico-Cultural. Ocorrerá em uma ou duas das seis escolas Bilíngues 

do Município de São Paulo, com professores que dominem a Libras e lecionem para estudantes 

Surdos que estejam na fase de aprendizagem da Língua Portuguesa na modalidade escrita.  

Palavras-chave: Bilinguismo; Surdos; Ensino-Aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Doutoranda, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). E-mail: debora.moura.ifsp@gmail.com.  
47 Doutora, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). E-mail: ssfidalgo@unifesp.br.  

http://lattes.cnpq.br/7945401477055679
http://lattes.cnpq.br/7030396449564631
https://orcid.org/0000-0001-6533-2346


 

54 

LETRAMENTO VISUAL: os desafios no uso das imagens na educação 

de surdos e os desafios presentes nas práticas da escrita no bilinguismo  
 

Dênis Pereira dos Santos 48 

Claudia Regina Vieira  49 

Marcio Hollosi  50 

 
RESUMO 

 

Essa pesquisa é parte de uma pesquisa de mestrado que se propõe a tratar do Letramento Visual, que 

é um processo de aprendizagem que está presente na escolarização de alunos surdos, e tem como 

objetivo de propiciar a capacidade de ler, compreender e interpretar as informações imagéticas em 

suas práticas sociais para além do espaço escolar, podendo contribuir com as práticas de ensino 

bilíngue como uma Pedagogia, Alfabetismo e Alfabetização Visual não só focado nas línguas de 

instrução e registro. Por tudo isso, o objetivo é investigar o uso das imagens nas atividades 

pedagógicas presentes no processo de letramento e alfabetização de alunos surdos e ocorrerá em uma 

escola de educação bilíngue para surdos. O embasamento metodológico utilizado no trabalho é o 

PCCol, através de entrevistas com professores bilíngues fluentes em Libras e Língua Portuguesa que 

lecionam para turmas do terceiro ano do ensino fundamental ciclo I, pois estão em contato com 

diversos gêneros textuais que os anos anteriores, havendo momentos de ações reflexivas e de análise 

das atividades propostas. A hipótese é que quando se utiliza de imagens existe a possibilidade de 

ampliarem suas leituras e conhecimento de mundo, além de propiciar ao docente olhar crítico ao 

escolher as imagens em sua prática pedagógica.  

Palavras-chave: Letramento Visual; Imagens; Educação Bilíngue.  
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VISUALIZANDO O VALE DO RIBEIRA:  
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RESUMO 

 

As lutas em prol ao acesso dos Surdos à educação, sobretudo nas duas últimas décadas, fomentaram 

no Brasil a emergência de dispositivos legais reconhecendo a língua brasileira de sinais – libras e 

delimitando estratégias diversas que situam os surdos no imperativo da inclusão. A presença dos 

Surdos nesses espaços, no entanto, tem sido marcada por entraves que assomam a partir de diferentes 

perspectivas sobre a surdez e sobre o sujeito Surdo e que, por consequência, recaem sobre o modo 

como a língua de sinais é vista e o papel dela na escola. Assim, o que se desdobra adiante como 

pesquisa objetiva investigar as concepções sobre a libras evidenciadas por profissionais tradutores e 

intérpretes do par linguístico libras-língua portuguesa que atuam em escolas públicas de caráter 

inclusivo das redes municipal, estadual e federal localizadas na região sul do estado de São Paulo, 

denominada Vale do Ribeira. Trata-se de uma pesquisa qualitativa ancorada na Teoria Histórico-

Cultural e metodologicamente pensada e construída com base nos pressupostos da Pesquisa Crítica 

de Colaboração – PCCol. Em termos de organização, a coleta de dados foi sistematizada da seguinte 

forma: a) levantamento teórico sobre concepções de línguas sinalizadas a partir de documentos 

históricos e produção bibliográfica voltadas para Educação de Surdos e; b) delimitação do contexto 

local das escolas investigadas, bem como os dispositivos legais e as políticas que nortearam a 

Educação de Surdos na região. A produção de dados, por sua vez, se dará a partir de sessões reflexivas 

realizadas com os tradutores e intérpretes convidados usando as estratégias de seleção do sistema 

Bola de Neve para, colaborativamente, refletir sobre sua atuação, os impactos e políticas que norteiam 

sua presença na escola e as tensões que emergem na relação entre línguas e culturas diferentes em 

contato. As análises e reflexões acerca dos dados produzidos ao longo das sessões ocorrerão a partir 

de ferramentas teóricas de Vygotsky, especificamente os conceitos de sentido, significado e 

mediação. Para além de um mapeamento das políticas e dispositivos legais que marcam a inclusão 

de Surdos na região, esperamos que essas discussões contribuam para uma compreensão mais ampla 

acerca do impacto da presença de tradutores e intérpretes na organização educacional local, seus 

desdobramentos em relação às perspectivas que a comunidade escolar denota sobre as línguas de 

sinais e as influências de suas práticas discursivas na reestruturação de políticas locais voltadas para 

a escolarização de Surdos e da difusão da língua de sinais.  

Palavras-chave: Libras; Vale do Ribeira; PCCol.  
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ENSINO E BARREIRAS DE APRENDIZAGEM:  

perspectivas atuais no ensino de Libras nos institutos federais  
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RESUMO 

 

A pesquisa investiga as características das aulas de Libras no Instituto Federal de São Paulo: 

metodologias, estrutura, gramática, elementos culturais e identitários dos Surdos. Busca analisar os 

motivos da não-aprendizagem plena da Libras por parte dos alunos do Ensino Médio e do Ensino 

Superior: investiga-se os possíveis bloqueios, incluindo metodologias didáticas e aspectos 

emocionais e psicológicos dos alunos. Este trabalho se mostra relevante no sentido de sistematizar 

de forma coerente o ensino dos conteúdos programáticos em Libras, facilitando o aprendizado 

discente, sem interferir na autonomia do professor. Este estudo de cunho qualitativo será realizado a 

partir das ementas das disciplinas, materiais utilizados pelos professores, entrevista com docentes e 

discentes e sessões reflexivas. O referencial teórico está baseado em Vygotsky e a metodologia 

utilizada será a da Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol). Espera-se que esta pesquisa contribua 

para a melhoria no processo ensino-aprendizagem de Libras.  

Palavras-chave: Libras; Ensino; Aprendizagem.  
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EDUCAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS DO ENSINO MÉDIO 

PARA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA  
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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo discutir de que forma as necessidades educacionais específicas de um 

estudante com deficiência intelectual informam a organização de uma orientadora de estudos sobre 

inclusão, de uma professora-pesquisadora e de duas estudantes-pesquisadoras para atuarem em um 

curso de leitura e escrita em inglês. Desenvolvido no Programa de estudos Pós-Graduados em 

Educação e Saúde na Infância e Adolescência da Universidade Federal de São Paulo, este estudo 

ocorre no contexto de uma escola pública de ensino comum em nível Fundamental II e Médio da 

Grande São Paulo. De natureza inclusiva, esta pesquisa trata da criação de possibilidades para que 

os participantes se apropriem de uma linguagem menos excludente ao discutirem as necessidades 

educacionais específicas observadas no contexto escolar (FIDALGO; MAGALHÃES, 2017). A 

discussão aborda a formação e o trabalho coletivo para o desenvolvimento social e intelectual de 

cada um dos participantes por meio da Teoria Sócio-Histórico-Cultural (VYGOTSKY [1934] 1991; 

LEONTIEV, [1979] 2009). Nessa direção, a Pesquisa Crítica de Colaboração (MAGALHÃES, 2011) 

organiza este estudo em que se enfatiza a busca pelo conhecimento não separável da prática, assim 

como a partilha dos conhecimentos entre os participantes, inclusive pesquisadores. Dentre as práticas 

metodológicas, destaca-se o processo de formação por meio de sessões reflexivas pautadas no uso 

da linguagem (SMYTH, 1992) que compreendem a descrição das ações da professora orientadora, 

da professora-pesquisadora, das estudantes-pesquisadoras e do estudante com deficiência intelectual; 

o ato de informar como os envolvidos no contexto de estudo atuam; momentos de confrontação de 

teorias que emergem no contexto em relação às práticas dos participantes; e o processo de 

transformação que ocorre a partir de combinados coletivos. Os dados são produzidos e filmados em 

reuniões semanais e no curso de leitura e escrita que ocorrem no contraturno do horário de estudo 

dos jovens. Para as análises, utiliza-se o conteúdo temático, as sequências discursivas 

(BRONCKART, 1995) e as perguntas como espaço de expansão dialógica (NININ, 2018) para 

compreender as relações entre os participantes, assim como as transformações vividas no contexto 

de pesquisa. Como resultados, esta pesquisa traz ao debate as possibilidades de inclusão por meio da 

formação inicial e contínua em contexto de escola pública, a partir da disciplina de Inglês. Porém, o 

diferencial deste estudo é a possibilidade de envolver duas alunas de Ensino Médio como estudantes-

pesquisadoras para trabalhar com a inclusão. 

Palavras-chave: Deficiência intelectual; Formação de professores de escola pública; Língua inglesa.  
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BREVE PANORAMA DO ENSINO DA LÍNGUA DE SINAIS  

A PARTIR DA PERSPECTIVA DAS PESSOAS SURDAS  
 

Desirée Ferreira Nogueira  57 
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RESUMO 

 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa que está investigando se o estudo da gramática da Libras 

pode favorecer o aprendizado da Língua Portuguesa. O incitamento para a pesquisa foi a persistente 

afirmação da dificuldade que os alunos surdos apresentam para este aprendizado. Ela contempla o 

segmento de surdos que utilizam a Libras. Através de entrevistas realizadas com pessoas surdas, foi 

possível coletar dados sobre o conhecimento delas a respeito de sua língua, como a Libras é abordada 

no Projeto Político Pedagógico de escolas bilíngues e analisar como os profissionais surdos atuam 

no ensino da Libras. Os dados coletados serão estudados com base na teoria histórico-cultural de 

Vygotsky e detalhados através da abordagem microgenética descrita por Góes (2000). Este estudo 

abre uma reflexão sobre a necessidade de iniciar o ensino da Libras para além dos aspectos sociais, 

culturais ou de acesso à informação.  

Palavras-chave: Educação de surdos; Língua Brasileira de Sinais, Ensino de segunda língua.  

 

BRIEF OVERVIEW OF SIGN LANGUAGE TEACHING FROM THE 

PERSPECTIVE OF DEAF PEOPLE 

 
ABSTRACT 

 

This work is an excerpt from a research that is investigating if Libras grammar study can help 

Portuguese language learning. The incitement for research was the persistent affirmative of the 

difficulty deaf students have in this learning process. It includes the deaf segment who use Libras. 

Through interviews conducted with deaf people, it was possible to collect data on their knowledge 

about their language, how Libras is addressed in the Political Pedagogical Project of bilingual schools 

and analyze how deaf professionals work in teaching Libras. The collected data will be studied based 

on Vygotsky's cultural-historical theory and detailed through the microgenetic approach described 

by Góes (2000). This study opens a reflection on the need to begin teaching Libras beyond the social, 

cultural or access to information aspects.  

Keywords: Deaf education; Brazilian Sign Language, Second Language Teaching. 
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INTRODUÇÃO  

 

A pessoa surda transita entre duas línguas: a Língua de Sinais (LS) e a língua oficial 

de seu país. A Língua Brasileira de Sinais (Libras) propicia o desenvolvimento psíquico, 

cognitivo, social, educacional, cultural e de formação de identidade da pessoa surda. Ela 

oferece essa condição porque é uma língua plena, em todos os aspectos estruturais e 

linguísticos; é chamada de primeira língua (L1) para a maioria dos surdos. Por estarem 

imersos na língua da Nação, a Língua Portuguesa é a segunda língua (L2) auxiliando no 

acesso ao conhecimento de mundo e seu ensino é obrigatório, pois ela implica na interação 

social entre as pessoas no território nacional. A L2 deve ser ensinada com foco na leitura e 

escrita utilizando estratégias de ensino que envolva recursos visuais, pois conforme Skliar 

(1998, p. 28), “a surdez é uma experiência visual (...), e isso significa que todos os 

mecanismos de processamento da informação, todas as formas de compreender o universo 

em seu entorno, se constroem como experiência visual.” Esta evidência é reforçada por 

Lebedeff (2017, p. 230), quando afirma que “é a experiência visual que deve basilar as 

propostas educacionais para os surdos.” Portanto as propostas de educação bilíngue devem 

contemplar o desenvolvimento das duas línguas com base nas necessidades visuais dos 

alunos surdos.  

O ensino da Língua Portuguesa passa, em algum momento da vida escolar dos 

alunos surdos, a ser angustiante, pois eles são cobrados na L2 conteúdos que desconhecem 

ou não vivenciaram na L1. O sistema educacional ainda não conseguiu estabelecer uma linha 

de atuação para favorecer o seu aprendizado como L2. Pesquisadores começaram a apontar 

para a necessidade de ensinar os aspectos gramaticais da Libras na educação de surdos, pois 

ela tem todos os requisitos necessários para apoiar o ensino e a aprendizagem da leitura e da 

escrita da Língua Portuguesa. Conforme pontua Vieira (2017): “[...] a Libras deve ser vista 

como língua que viabiliza a aprendizagem de conceitos e de mediação desses conceitos; ela 

deve desempenhar o mesmo papel que a língua portuguesa para os ouvintes.” (VIEIRA, 

2017, p. 89). É preciso garantir aos alunos surdos a aprendizagem da gramática da Libras 

para depois serem inseridos na aprendizagem da gramática da Língua Portuguesa.  
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O objetivo deste estudo é verificar qual o conhecimento que as pessoas surdas têm 

da própria língua, como a Libras é abordada no Projeto Político Pedagógico de escolas 

bilíngues e analisar como os profissionais surdos atuam no ensino da Língua de Sinais.  

 

MÉTODO  

 

Para alcançar os objetivos da pesquisa foram realizadas entrevistas de forma 

remota. As pessoas entrevistadas são jovens e adultos surdos, com identidade surda. Residem 

na Grande São Paulo e estudaram em escolas para surdos (especial ou bilíngue). Através das 

entrevistas foi possível obter narrativas de vida, propiciando a construção de um panorama 

sobre o ensino da Libras no contexto escolar. Professores/instrutores surdos também foram 

entrevistados com o intuito de tecer um diagnóstico de como o ensino da Libras é proposto 

nas escolas, se a gramática da língua é prevista no planejamento e as percepções deles sobre 

o ensino desta língua.  

O convite para a participação deste estudo, foi intermediado pelo WhatsApp, por 

chamada de vídeo ou através de troca de mensagens. Em seguida foi enviado um vídeo em 

Libras com os objetivos da pesquisa. Este vídeo contempla os requisitos na formulação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), determinado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal de São Paulo. Para os menores de idade, 

também foi feito contato com os seus responsáveis, para o consentimento da participação de 

seus filhos na pesquisa. Para eles, além do vídeo, foi enviado o Termo de Assentimento Livre 

e Esclarecido (TALE), conforme os critérios do CEP. Com a aceitação de participação, a 

entrevista foi agendada e um questionário em Libras foi encaminhado aos entrevistados para 

o conhecimento prévio dos assuntos referentes a ela. As entrevistas foram realizadas e 

gravadas pela Plataforma Zoom Meetings, de forma síncrona entre as pesquisadoras e os 

entrevistados, de forma individual ou coletiva, de acordo com a disponibilidade dos 

envolvidos.  

Assumimos neste estudo construir os dados por meio da abordagem microgenética, 

fundamentada na proposição histórico-cultural enunciadas por Vygotsky. Para Góes (2000), 

a abordagem microgenética  
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[...] trata-se de uma forma de construção de dados que requer a atenção a 

detalhes e o recorte de episódios interativos, sendo o exame orientado para 

o funcionamento dos sujeitos focais, as relações intersubjetivas e as 

condições sociais da situação, resultando num relato minucioso dos 

acontecimentos. (GÓES, 2000, p. 9).  

 

As gravações estão sendo transcritas para a Língua Portuguesa e analisadas 

criteriosamente para detectar minucias indiciais sobre o ensino da gramática da Libras, 

valorizando as reações dos entrevistados e as mudanças dos discursos influenciados pela 

interação social. Para este recorte da pesquisa, os questionamentos, os dados obtidos e os 

resultados giram em torno do conhecimento que os entrevistados têm sobre a sua língua.  

 

AS ENTREVISTAS  

 

Duas entrevistas coletivas foram realizadas. Os entrevistados foram divididos em 

agrupamentos determinados por faixa etária e nível de escolaridade. O primeiro grupo é 

formado por jovens surdos, entre quinze e dezoito anos e, atualmente, matriculados no 2º 

ano do ensino médio. O segundo grupo, são jovens surdos, entre dezoito e vinte e cinco anos, 

matriculados ou recém-formados no Ensino Superior. Os nomes apresentados são fictícios 

conforme o estabelecido pelo Conselho de Ética em Pesquisa. A sinalização dos 

entrevistados será transcrita por glosasi, traduzidas para o Português pelas pesquisadoras. 

Apresentaremos algumas respostas que permitiram fazer a análise dos dados e realizar 

algumas reflexões. A pergunta norteadora para a coleta dos dados foi:  

Pesquisadora: GRAMÁTICA LÍNGUA-DE-SINAIS VOCÊ CONHECER, O-U 

APRENDER? (Você conhece ou aprendeu a gramática da Língua de Sinais?) 

Os entrevistados do 1º grupo demoraram 15’ (segundos) para responder. Neste 

intervalo de tempo assumiram uma postura pensativa, através de expressões faciais e 

corporais demonstrando insegurança e dúvidas em como respondê-la.  

Rosa tomou a iniciativa e sinalizou: ACHO GRAMÁTICA LÍNGUA-DE-SINAIS 

NÃO. GRAMÁTICA PORTUGUÊS O-K. GRAMÁTICA LÍNGUA-DE-SINAIS NÃO-

LEMBRAR. (Acho que gramática da Língua de Sinais não. Gramática de Português sim, 

mas da Língua de Sinais, não lembro).  
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Violeta e Gérbera fazem referência da gramática da Libras mas apoiadas na 

gramática da Língua Portuguesa, e não conseguem desvincular uma da outra.  

Para os entrevistados do 2º grupo, foi preciso repetir a pergunta quatro vezes para se 

pronunciarem. Foi nítida a perplexidade deles perante a pergunta. 

Hortência: G-R-A-M-Á-T-I-C-A? GRAMÁTICA, NÃO... NÃO-SABER 

(Gramática?soletração Gramática, não! Eu não sei.) 

Petúnia: G-R-A-M-Á-T-I-C-A? ... GRAMÁTICA ISSO VOCÊ FALAR? 

(Gramática?soletração Gramática? É isso que você quer dizer?) 

Margarida: GRAMÁTICA? NOSSA! VERDADE, EU CRESCER, CONHECER 

NÃO. PROFESSOR LIBRAS TER-PASSADO, MAS ENSINAR, NÃO. GRAMÁTICA 

LIBRAS, 0 Z-E-R-O. MAS PROFESSOR NÃO-TER FORMAÇÃO, NOVIDADE. 

(Gramática? Nossa! Verdade, eu cresci e não aprendi. Tinha professor de Libras, mas não 

ensinou. Gramática de Libras, eu zero. Mas os professores não tinham formação. Isso é 

recente!).  

Este agrupamento apresenta mais consciência sobre o significado de gramática, 

consegue separar as estruturas das duas línguas e confirma a ausência do ensino da gramática 

da Libras no período escolar.  

As entrevistas com os profissionais surdos estão sendo realizadas, mas 

apresentaremos alguns resultados. Os entrevistados aprenderam a gramática da Libras no 

Ensino Superior. Várias perguntas foram feitas, mas nos deteremos apenas em uma: 

Pesquisadora: GRAMÁTICA LIBRAS, VOCÊ ENSINAR? (Você ensina a 

gramática da Libras?)  

Lótus: SEI GRAMÁTICA PORQUE ESTUDEI LETRAS-LIBRAS, MAS 

PRECISAR ESTUDAR MAIS. EU ENSINAR ... NÃO, TER-NÃO PROPOSTA. (Eu sei a 

gramática da Libras porque estudei na graduação em Letras-Libras, mas eu precisa voltar a 

estudar. Se eu ensino? Não. Não existe uma proposta de ensino.).  

Cacto: GRAMÁTICA! EU ENSINAR NUNCA. GRAMÁTICA É IMPORTANTE, 

BOM, ALUN@ SURD@. EU APRENDER AGORA. (Gramática! Eu nunca ensinei. Mas 

acho importante; bom para os alunos surdos. Eu aprendi agora.).  
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Ambos declaram que o ensino da gramática da Libras não está presente em seus 

planejamentos, reforçando as informações trazidas pelos demais entrevistados. Em outras 

respostas, os profissionais relatam que desenvolvem alguns conteúdos da gramática da 

Libras, como por exemplo, os parâmetros da Língua de Sinais e classificadores, mas que o 

foco das aulas estão voltados à discussão sobre a identidade, cultura, história da comunidade 

surda, bem como literatura, contação de história, utilizando estratégias visuais. A coleta dos 

dados não está concluída; outros profissionais surdos serão entrevistados para fortalecer a 

suspeita que estamos investigando. O terceiro elemento que vai colaborar com a pesquisa, 

será o estudo do Projeto Político Pedagógico de escolas bilíngues para obter informações 

sobre os conteúdos abordados no ensino da Libras.  

 

RESULTADOS  

 

O construto pesquis-a-dor social, criado por Sá (2019, p. 22), diz que “a função do 

pesquisador é empenhar-se pela equidade, pelo bem-estar dos atores envolvidos em sua 

investigação e pela promoção da justiça social.”. Esta pesquisa tem revelado diversos 

desconfortos, e este recorte reflete a dificuldade dos entrevistados com o aprendizado da 

Língua Portuguesa. Os relatos das pessoas surdas que se dispuseram a colaborar nos fazem 

refletir sobre a urgência em provocar modificações concretas no ensino. Conforme as 

proposições de Vygotsky (2009, p. 266), “o ensino de uma língua estrangeira a um aluno 

escolar se funda no conhecimento da língua materna como sua própria base.” A língua, de 

fato, é um elemento crucial para a vida humana. Porém, a ausência do conhecimento da 

estrutura linguística da L1 pode acarretar prejuízo para a aquisição de outras, lembrando que 

os conhecimentos do mundo estão registrados de forma escrita e na estrutura gramatical das 

línguas orais. Dessa forma, é imprescindível que os alunos surdos aprendam a Língua 

Portuguesa apoiados na Língua de Sinais, concepção embasada em Formagio e Lacerda 

(2016) que afirmam que  

 

quanto mais domínio da Libras o aluno surdo tiver, mais instrumentos 

internos ele terá para conhecer o funcionamento do português, para que 
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possa transitar entre ambas as línguas e interpretá-las dentro dos sentidos 

e da amplitude de significações da dimensão social. (FORMAGIO; 

LACERDA, 2016, p. 180).  

 

Contudo, estamos estagnados na legalidade da Libras, na inconsistente compreensão 

da educação bilíngue e na fragilidade do ensino da Língua Portuguesa, fazendo com que as 

propostas de educação se fixem numa formação incompleta. Este momento de crise precisa 

ser superado: é preciso reconhecer os limites da educação bilíngue para avançar em 

proposições de uma formação plena para os alunos surdos.  

________________________ 

i Glosas são palavras da língua oral escritas com letras maiúsculas para representar os sinais manuais.  
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RESUMO  

 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre a inclusão das pessoas com necessidades educacionais 

específicas nos Institutos Federais de educação, Ciência e Tecnologia. A investigação principal foi 

identificar os aspectos históricos e normativos quanto à inclusão dessas pessoas nas instituições de 

ensino ao longo dos últimos anos no Brasil até a garantia de vagas por meio da lei de cotas nos 

institutos Federais de Educação. Para isso, esta pesquisa tem como questão norteadora: Quais são os 

desafios para inclusão dos alunos com necessidades educacionais específicas nos Institutos federais 

de educação, ciência e tecnologia? Foi realizado um estudo bibliográfico e uma análise documental 

que aponta aspectos relacionados aos desafios que os alunos com necessidades educacionais 

específicas vêm enfrentando para frequentar e permanecer na escola de ensino regular. Os resultados 

dessa pesquisa de doutorado revelam a necessidade de garantir além da matrícula o êxito acadêmico, 

permanência e a inclusão. 

Palavras-chave: Inclusão; Necessidades Educacionais Específicas; Instituto Federal de Educação.  

 

THE CHALLENGES OF INCLUDING STUDENTS WITH SPECIFIC 

EDUCATIONAL NEEDS IN THE FEDERAL INSTITUTES OF EDUCATION, 

SCIENCE AND TECHNOLOGY  

 
ABSTRACT  

 

This article aims to reflect on the inclusion of people with specific educational needs in the Federal 

Institutes of Education, Science and Technology. The main investigation was to identify the historical 

and normative aspects regarding the inclusion of these people in educational institutions over the last 

few years in Brazil, up to the guarantee of places through the quota law in the Federal Institutes of 

Education. For that, this research presents a bibliographical study and a documental analysis that 

points out aspects related to the challenges that students with specific educational needs are facing 

in order to attend and remain in regular school. The results of this research reveal the need to ensure 

academic success, permanence and inclusion, in addition to enrollment. 

Keywords: Inclusion; Specific Educational Needs; Federal Institute of Education.  
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INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa apresenta reflexões acerca da inclusão das pessoas com 

necessidades educacionais específicas na sala de aula regular, mais especificamente nos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Quando pensamos no direito à 

matrícula na escola regular de ensino profissional, reconhecemos o desafio das pessoas de 

chegarem até lá, permanecerem e terem uma educação de qualidade, para que possam se 

preparar para o mundo do trabalho e terem melhores condições de vida. Isso deveria se dar 

por meio da participação ativa nos contextos sociais, reivindicando direitos igualitários à 

cidadania, para que ninguém fique à margem desse processo de mudança. De acordo com 

Freire (2018, p. 38), “ quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipótese 

sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com seu 

trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias”. Entendo, portanto, que 

pensar a formação para a cidadania, para o trabalho, é ofertar uma ressignificação para a vida 

social e produtiva das pessoas com necessidades educacionais específicas (NEE).  

 

UM LONGO CAMINHO PERCORRIDO AO DIREITO À EDUCAÇÃO  

 

Infelizmente por muito tempo as pessoas com NEE foram mantidas distantes da 

educação, e muitas vezes, em ambientes de institucionalização, ou seja, em instituições em 

que eram segregadas, impossibilitando a sua formação, suas vivências acadêmicas, e 

dificultando ainda mais a sua participação na sociedade, em virtude da sua condição física 

ou cognitiva. Para Jannuzzi e Caiado (2013, p. 5), “Há uma permanente tensão no dia a dia 

de pessoas com impedimentos. Além disso, ainda que a diferença hoje seja exaltada, elas 

sofrem a exclusão pelo não enquadramento no modelo de homem socialmente desejado”. 

Isso vai ao encontro do que diz Vygotsky ([1924] 1997), quando afirma que a deficiência é 

socialmente construída. Em outras palavras, é socialmente que a pessoa com deficiência se 

compreende como diferente — até como inferior ou menos capaz — do que os demais 

porque é assim que a sociedade a vê. Diante dessa visão, Jannuzzi e Caiado (2013) trazem 

uma reflexão sobre as dificuldades que essas pessoas vivenciam para conquistarem seu 
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espaço como cidadãs. Isso é também o que informa a lei quando nos diz que “[u]m longo 

caminho foi percorrido entre a exclusão e inclusão escolar e social” (BRASIL, 2001), 

ressaltando, portanto, que, em grande medida, a situação da pessoa com deficiência já 

melhorou bastante no país. Entretanto, na prática, ainda percebemos que o país é bastante 

excludente em várias de suas instituições, inclusive na escola, a despeito do número de leis 

e políticas públicas lançadas, desde a Constituição Federal de 1988 (CF), para promover a 

inclusão escolar.  

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 

prescreve o atendimento preferencial das pessoas com NEE na escola regular. No entanto, 

muitos entraram e tiveram que abandonar a escola por falta de condições das instituições 

para acolher com dignidade essas pessoas. Além disso, a CF já recomendou o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) nas escolas regulares. Entretanto, mesmo com o AEE, 

muitas pessoas evadiram das instituições de ensino, pelo fato de estas escolas não estarem 

preparadas para atender a quem tem necessidades específicas. Vale ressaltar que, como parte 

das tentativas de garantir o direito às pessoas com NEE de frequentar a escola regular de 

ensino, em 1990, surge o documento com a garantia do direito à educação das crianças e 

adolescentes: trata-se do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990, p.31) que, 

em seu artigo 53, sublinha a necessidade de ambiente que propicie “pleno desenvolvimento” 

da criança, bem como o “preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho”. O documento ressalta que estes ocorrem mediante “igualdade de condições para 

o acesso e permanência na escola”. Posteriormente, o Estatuto da Juventudei, na Seção II 

(artigo 7, parágrafo 4º), assegura “aos jovens com deficiência a inclusão no ensino regular 

em todos os níveis e modalidades educacionais, incluindo o atendimento educacional 

especializado” (BRASIL, 2013). Dessa forma, a temática da inclusão de alunos com NEE se 

estende aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, já que estes se constituem 

como “instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino” (BRASIL, 2008).  
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O ACESSO À MATRÍCULA NOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 

É necessário refletirmos que o direito à matrícula na instituição de ensino não garante 

a permanência, o êxito acadêmico ou a inclusão. Entende-se por inclusão dos alunos com 

NEE, na escola regular, o oferecimento de possibilidades concretas de aprendizagem a todos 

os alunos, inclusive àqueles com algum tipo de necessidade específica. O direito de 

frequentar a escola é uma conquista importante, mas, é imprescindível também a adequação 

da instituição para a inclusão efetiva desses alunos de modo a que os alunos possam 

desenvolver-se. Para isso, a escola precisa se adaptar. Moldar-se ou adaptar-se ao ambiente 

não deve ser a tarefa da pessoa com NEE. Como parte da adaptação escolar, todos os 

envolvidos na escola precisam de formação. Além disso, é necessário que haja, em todos os 

sentidos, a quebra das barreiras de acesso, sejam elas arquitetônicas, pedagógicas, 

linguísticas etc. Em outras palavras, “[o] convívio escolar [deve permitir] a efetivação das 

relações, e respeitos, identidade e dignidade” (BRASIL, 2001, p. 26), para uma convivência 

harmoniosa com outros estudantes e servidores. Nesse sentido, as Diretrizes Nacionais para 

Educação Especial na Educação Básica alertam que:  

 

Cada aluno vai requerer diferentes estratégias pedagógicas, que lhes 

possibilitem o acesso à herança cultural, ao conhecimento socialmente 

construído e a vida produtiva, condições essenciais para a inclusão social 

e o pleno exercício da cidadania. Entretanto, devemos conceber essas 

estratégias não como medidas compensatórias e pontuais, e sim como parte 

de um projeto educativo e social de caráter emancipatório e global 

(BRASIL, 2001, p. 20).  

 

Como se pode ver pelo discutido até aqui, a formação dos docentes é necessária para 

que possam organizar o seu planejamento pedagógico de modo a permitir uma educação 

emancipatória dos alunos com NEE. Desse modo, as instituições de ensino devem assumir 

o papel de propiciar ações que favoreçam interações sociais, definindo, em seu currículo, 

uma opção por práticas diversificadas e inclusivas (BRASIL, 2001).  
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Nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) brasileiros, a garantia 

de vagas reservadas às pessoas com NEE aconteceu a partir de 28 de dezembro de 2016, 

quando foi sancionada a Lei n.13.409 (BRASIL, 2016a), que acrescenta a reserva de vagas 

para pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições 

federais de ensino, alterando a Lei n.12.711 (BRASIL, 2012), de 29 de agosto de 2012, 

conhecida como Lei de Cotas (reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas). Com a nova 

lei, metade das cotas permitidas pela lei de 2012 passa a ser reservada para alunos com 

deficiências.  

Anterior ao ano de 2008 as instituições de ensino da rede federal eram chamadas de 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), que se transformou em Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). A partir dessa mudança, amplia-se a oferta a vários 

níveis de educação, desde a educação básica, até a pós-graduação (BRASIL, 2008). A 

educação básica por meio da oferta do ensino médio integrado à formação técnica, cursos 

técnicos em geral, ensino superior de tecnologia, licenciatura e bacharelado, pós-graduação 

lato e stricto sensu. Além da formação inicial e continuada dos trabalhadores brasileiros.  

Os IFs estão presentes em todos os estados brasileiros com mais de seiscentos campi. 

Essas instituições asseguram o desenvolvimento das pessoas por meio de uma educação 

emancipatória profissional para o mundo do trabalho. Pensar na inclusão e no processo de 

ensino-aprendizagem e formação profissional das pessoas com NEE é imprescindível.  

A instituição de ensino considerada inclusiva é aquela que dá oportunidade para 

todos os alunos, inclusive os que têm necessidades educacionais específicas. As pessoas com 

deficiências têm direito, garantido por lei, à educação em escola regular ou comum. 

Independentemente das diferenças individuais, o princípio da inclusão parte do direito de 

que todos tenham acesso à Educação. Esse direito é inspirado nos princípios da Declaração 

de Salamanca (UNESCO, 1994).  

Outros autores têm demonstrado essa dicotomia geradora de grande descompasso 

para professores e estudantes na escola. Especificamente sobre os processos de inclusão em 

IFs brasileiros, Mendes (2017) relata as dificuldades no processo de contratação de 

profissionais para o AEE e como a falta de oferta de formação contínua também é recorrente 

nos dados como uma das adversidades citadas para o atendimento aos estudantes com NEEs. 
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Sob a alegação da necessidade de formação ou da falta do “especialista” em Educação 

Especial, é marcante a prática de busca de parcerias com outras organizações que objetivam 

tanto a oferta de cursos ou tecnologias assistivas quanto à solicitação de suporte técnico por 

parte do IF para instituições com maior experiência no AEE. No estudo da pesquisadora, 

percebe-se a necessidade de ações de formação contínua, bem como o panorama de que, na 

maioria dos IFs brasileiros, só há uma tomada de decisão quanto à formação docente, 

reestruturação arquitetônica e pedagógica quando recebem um aluno com NEE. Porém, 

como a legislação garante o acesso, supõe-se que todos já deveriam estar qualificados. 

Portanto, verifica-se a demanda de cursos de formação contínua e reflexões constantes sobre 

esse público. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para finalizar essa discussão sobre a inclusão das pessoas com necessidades 

educacionais específicas nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

entende-se que a perspectiva da inclusão educacional para acontecer de fato, necessita que a 

instituição crie condições para acolher com dignidade essas pessoas. Considerar o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) como recomenta a legislação. E a formação 

de todos os educadores da instituição para garantir a inclusão, o êxito acadêmico e o processo 

de ensino e aprendizagem.  

________________________ 

i De acordo com o Estatuto da Juventude (Capítulo I, artigo 1, 1ºparágrafo), “são consideradas jovens as pessoas 

com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade” (BRASIL, 2013).  
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RESUMO  

 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar o Currículo de Libras da Cidade de São Paulo, verificando 

a viabilidade do documento e o acesso ao material. Para a realização desta pesquisa, que 

apresentaremos alguns resultados parciais, iniciamos com o levantamento bibliográfico realizado nas 

plataformas Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Scielo 

(Scientific Electronic Library Online) e BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações). No momento estamos exatamente na fase de coleta de informações dos instrutores por 

meio de questionário na plataforma Google Forms, Para realização e análise desta pesquisa, nos 

apoiaremos na Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol). Segundo a Teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural (Vygotsky), a reflexão crítica ocorre no contexto colaborativo onde as partes, 

pesquisador e pesquisado (participantes), refletem suas ações. Como hipótese, acredita-se que o que 

é apresentado no currículo da cidade seja de fácil acesso aos instrutores. Ressaltamos que em virtude 

do problema pandêmico, essas interações serão realizadas online e como resultados parciais 

entendemos que se deve focar mais nestes estudos.  

Palavras-chave: Currículo de Libras; Instrutor Surdo; Educação Bilíngue.  

 

ANALYSIS OF THE LIBRAS CURRICULUM IN THE CITY OF SÃO PAULO: 

does theory reach practice?  

 
ABSTRACT  

 

This research aims to investigate how the City of São Paulo Curriculum for Libras has helped deaf 

instructors and also to verify the feasibility and access to the material. In order to carry out this 

research, we will present some partial results, starting with the bibliographic survey carried out on 

the Capes platforms - Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel, Scielo - 

Scientific Electronic Library Online, and BDTD - Brazilian Digital Library of Theses and 

Dissertations, we are exactly at the phase of collecting information from instructors through a 

questionnaire on the Google Forms platform, which will allow us give us an opportunity to verify if 

what we found in the references materializes in practice on how deaf instructors receive materials 

such as our main document which is the Curriculum of the City from Sao Paulo. To carry out and 

analyze this research, we will rely on the Critical Collaboration Research - PCCol, according to the 

Socio-Historical-Cultural Activity Theory (Vygotsky), critical reflection in the collaborative context 

where the parties, researcher and researched (participants) reflect upon their actions. As a hypothesis, 

what is presented in the Curriculum of the City is believed to be of access to instructors, we 

emphasize that due to the pandemic, these interactions will be carried out online and as partial results, 

we understand that more focus should be placed on these studies.  

Keywords: Libras Curriculum; Deaf Instructor; Bilingual Education.  
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INTRODUÇÃO  

 

Sou surda de nascença, fluente em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Língua 

Portuguesa, professora de educação básica há 34 anos e do ensino superior há 20 anos. Com 

essa experiência de trabalho, esse projeto mostra meu interesse como pessoa surda que quer 

investigar a área referente à educação de surdos, tentando entender se de fato o Currículo de 

Libras da Cidade de São Paulo está sendo utilizado pelos instrutores surdos como material 

de referência para o ensino de Libras em escolas municipais de educação bilíngue para 

surdos (EMEBs) e escolas-polo do município. Além disso, também pretendo investigar se o 

instrutor surdo tem acesso ao material e se recebe alguma orientação no início do seu 

exercício sobre o conteúdo do currículo.  

Para iniciar este trabalho de pesquisa, realizamos um levantamento bibliográfico. 

Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento da bibliografia 

publicada sobre um assunto e tem a finalidade de proporcionar ao pesquisador o contato 

mais estreito com o tema. Ainda conforme as autoras, pode esta etapa se constituir no 

primeiro passo de toda a pesquisa científica. Nosso levantamento ocorreu nas bases de 

pesquisas Plataforma Capes, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e Scientific 

Electronic Library Online (Scielo). Nestas plataformas encontramos um total de 31 trabalhos 

que nos auxiliaram a montar o referencial teórico desta pesquisa. É possível verificar nossos 

resultados através das tabelas abaixo:  

 

Tabela 1 – Pesquisa por período a partir das palavras-chave - Scielo 

Fonte: Elaboração pela autora.  

 

 

Palavras-

chave 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Currículo 

de Libras 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instrutor 

Surdo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educação 

Bilíngue 
0 0 0 1 4 0 3 1 0 0 1 10 
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Tabela 2 – Publicações por categoria - BDTD 

Fonte: Elaboração pela autora.  

 

Tabela 3 – Pesquisa por período a partir das palavras-chave - Capes 

Fonte: Elaboração pela autora.  

 

A partir destes resultados, que podem ser vistos nas tabelas, realizamos a leitura 

completa dos artigos: Educação de Surdos e Proposta Bilíngue: ativação de novos saberes 

sob a ótica da filosofia da diferença; A Constituição de uma Educação Bilíngue e a 

Formação dos Professores de Surdos; Educação Bilíngue nas Políticas Educacionais e 

Linguísticas para Surdos: discursos e estratégias de governamento; Conflicting Language 

Ideologies Concerning Bilingualism and Bilingual Education among Pre-Service Spanish 

Teachers in South Texas; Concepção do Primeiro Curso Online de Pedagogia em uma 

Perspectiva Bilíngue Libras-Português; Why we need signed poetry in bilingual education; 

Por que precisamos de poesia sinalizada em educação bilíngue; Em defesa da escola 

bilíngue para surdos: a história de lutas do movimento surdo brasileiro; 35 anos de 

educação bilíngue de surdos - e então?; Educação bilíngue nos Estados Unidos: uma 

possível transição moral para a cidadania global; Educação bilíngue para surdos: entre 

contextos, concepções e práticas; Escola Bilingue para Surdos: Constituição de Práticas 

que Configuram Espaço Bilíngue; Educação de surdos em Mato Grosso do Sul: desafios da 

Tipos de 

produção 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Dissertação 2 0 1 1 1 5 1 1 0 0 0 12 

Tese 1 0 0 0 3 2 1 3 0 0 1 0 

Palavras-

chave 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Currículo 

de Libras 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Instrutor 

Surdo 
0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 5 

Educação 

Bilíngue 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

Instrutor 

Surdo X 

Educação 

Bilíngue 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
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educação bilíngue e inclusiva; Ensino de ciências numa perspectiva bilíngue para surdos: 

uma proposta usando mídias; O desafio do bilinguismo para alunos surdos no contexto da 

inclusão: o caso de uma escola municipal do Rio de Janeiro; Política de educação do surdo: 

problematizando a inclusão bilíngue em escolas da Rede Municipal de ensino de Benjamin 

Constant – AM; Os desafios da inclusão de surdos no contexto escolar e a aquisição da 

Língua Portuguesa na proposta de Educação Bilíngue; A representação social dos 

professores de surdos sobre o ensino de línguas e língua portuguesa no ensino fundamental 

I; Sinais de escolarização e as repercussões nos projetos de vida: representações sociais de 

universitários surdos; O ser professor nos complexos bilíngues de referência para surdos 

de Natal: vozes em diálogo; Currículo e atendimento educacional especializado na 

Educação Infantil: possibilidades e desafios à inclusão escolar; A institucionalização da 

Língua Brasileira de Sinais no currículo escolar: a experiência da Secretaria Municipal de 

Educação de Castanhal – PA; For a didactics of deaf invention: pedagogical practice in the 

pilot schools of sign bilingual education in the municipality of Rio de Janeiro; O Currículo 

de Libras: um estudo exploratório em uma instituição federal de ensino, no município de 

São Roque, Estado de São Paulo; A relação sujeito/linguagem na construção de identidade 

surda; Política para uma educação bilingue e inclusiva a alunos surdos no município de 

São Paulo; Por um didática da inversão surda: práticas pedagógicas nas escolas-piloto de 

educação bilingue no município do Rio de Janeiro; A proposta bilingue na educação de 

surdos: práticas pedagógicas no processo de alfabetização no munícipio de Colorado do 

Oeste/Rondônia; Um olhar sobre a educação escolarizada de surdos a luz da competência 

em informação. A partir destas leituras, o intuito é alicerçar os conceitos para que, de posse 

da pesquisa com os instrutores, possamos realizar a análise dos dados. É importante ressaltar 

que além destes materiais, este trabalho também se apoia nas legislações, principalmente a 

Lei nº 10.436/02, que reconhece a Libras, e o Decreto 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436/02. Neste decreto são estabelecidas algumas normas para que a Libras seja divulgada, 

valorizada e ensinada, além de determinar a necessidade da presença de professores 

bilíngues, intérpretes, instrutores, tradutores intérpretes e espaços escolares bilíngues. O 

principal documento que apoia a realização deste trabalho é o Currículo da Cidade de São 
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Paulo – Libras. O interesse se dá porque trata-se de uma diretriz para o ensino da Libras nas 

escolas da cidade onde estudantes surdos estão matriculados e instrutores surdos trabalham.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Essa pesquisa está amparada nos princípios da Pesquisa Crítica de Colaboração 

(PCCol). Até o momento, dedicamo-nos à compreensão dos conceitos e ao recolhimento de 

materiais para auxiliar-nos na análise dos dados, considerando as seguintes etapas: 

a) Readequação do projeto original para a realização do cadastro na Plataforma 

Brasil, visto que é uma pesquisa que, mesmo de maneira remota, contará com a contribuição 

de instrutores surdos que serão entrevistados, propondo algumas sessões reflexivas;  

b) Levantamento bibliográfico sobre a temática, bem como sobre legislação, para o 

qual foram utilizados os seguintes descritores na realização das buscas nas plataformas 

escolhidas: Libras, Ensino de Libras, Gramática de Libras, Instrutores Surdos.  

O próximo passo será a realização das entrevistas com os instrutores. As perguntas, 

o TCLE e o questionário em Libras ainda estão em fase de elaboração. De posse dos dados 

coletados, seguiremos com a análise utilizando a base teórica.  

 

RESULTADOS PARCIAIS  

 

Até o momento, as leituras nos ajudaram a pensar nas sessões que comporão o texto 

da qualificação: o memorial, o levantamento bibliográfico, a base de dados (plataformas 

Scielo, Capes e BDTD). Em seguida, um capítulo sobre Libras, onde faremos as 

considerações sobre a língua e sua importância para o desenvolvimento dos surdos. Também 

prevemos a construção de um capítulo sobre o Currículo de Libras da Cidade de São Paulo 

(documento norteador para este trabalho), apresentando como temática reflexões sobre a 

língua de sinais como língua natural para os surdos, e um capítulo para discutir a Formação 

de Instrutores, que serão nossos colaboradores nesta pesquisa, além dos capítulos de 

metodologia sobre a PCCol e as considerações à luz da análise dos dados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É possível afirmar que o processo de pesquisa é bem complexo e exige muito mais 

do que imaginávamos. Realizar as leituras, fazer as anotações pertinentes são tarefas bem 

complexas, isso me faz refletir o quanto pode significar para instrutores surdos possa ser 

complicado cumprir com o que é proposto no Currículo da Cidade de São Paulo – Libras. 

Os dados levantados até o momento com as leituras é que muito precisa ser realizado pela 

área e que pessoas surdas precisam ser estimuladas a realizar pesquisas.  
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Educação, 

saúde,  

infância e 

adolescência 

S E S S Ã O  4  



 

 

Apresentação da sessão  
 

Daniel Ramos de Souza 

Márcia Pereira de Carvalho 

 

Na presente sessão encontram-se mais alguns trabalhos que abordam 

questões concernentes à grande temática “Educação, saúde, infância e 

adolescência”. As discussões ampliam-se em diversificados temas, tais como: 

a práxis de coordenação pedagógica; o histórico da Proposta Curricular de 

Matemática da rede pública estadual de educação; a perspectiva do Serviço 

Social acerca do processo transexualizador; a insatisfação corporal de 

adolescentes brasileiros, e o ensino de classes gramaticais.  

Dentre os trabalhos aqui reunidos também se destacam os que se propõe 

às questões da educação em ambiente hospitalar e que nos convidam a 

refletirmos sobre práticas de escrita, alfabetização de alunos enfermos e os 

diversos contextos de aprendizagem no ambiente em questão.  

A coletânea de trabalhos elucida a consciência atual de socializar os 

conhecimentos produzidos, integrar as áreas e saberes e dar continuidade às 

discussões e reflexões.  
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O ENSINO DAS CLASSES GRAMATICAIS:  

da descrição ao funcionamento das unidades linguísticas  
 

Thatiana Ribeiro Vilela  64 

Márcia Cristina Romero Lopes  65 

 
RESUMO 

 

Não é de hoje que as discussões voltadas ao trabalho gramatical subsidiado pelo texto estão na ordem 

do dia dos estudos com a língua (TRAVAGLIA, 2006; REZENDE, 2008; NEVES, 2010; ROMERO, 

2010). Contudo, de um modo geral, as práticas que envolvem o ensino-aprendizagem das classes de 

palavras em Língua Portuguesa permanecem respaldadas por terminologias e descrições que, embora 

consolidadas, apontam para questões de funcionalidade ainda não resolvidas. Observamos que as 

propostas, quando no âmbito das reflexões sobre os recursos linguísticos mobilizados no texto, são 

frequentemente ordenadas a partir de um conjunto de critérios que não abrem espaço para a 

problematização, uma vez que as categorias e descrições fornecidas são impostas e não construídas 

como se espera. Ao privilegiar o enquadramento das classes de forma tão pouco plástica, 

esquecemo-nos da variação constitutiva da língua para sustentar pontos de estabilidade que, via de 

regra, são ilusórios, sobretudo quando os cotejamos com o que ocorre enunciativamente, usos nos 

quais as unidades linguísticas exprimem os direcionamentos dados para seu próprio funcionamento. 

Dessa forma, com o objetivo de contribuir para o (re)pensar da dinâmica observada na classificação 

gramatical, o estudo semântico-enunciativo do que se conhece por preposição e prefixo (VILELA, 

2021) nos mostrou que, por meio do desenvolvimento de atividades de natureza epilinguística e 

metalinguística que investigam a língua em uso, é possível verificar que marcadores como COM e 

SEM mobilizam um comportamento regular em todos os seus empregos. Para abarcar tal 

regularidade, lançamos mão da hipótese do que chamamos transcategorialidade, pois é justamente 

o que há de invariante que prevê e autoriza a transição das unidades entre variadas funções (ou 

categorias) e sentidos. Como fundamentação teórico-metodológica, apoiamo-nos na Teoria das 

Operações Predicativas e Enunciativas, de Antoine Culioli (1990), nos estudos de Paillard (2003), 

Franckel e Paillard (2007), Donabédian e Mir-Samii (2016) e Ashino, Franckel e Paillard (2017), 

que abordam o funcionamento enunciativo preposicional e prefixal.  

Palavras-chave: Ensino; Classes gramaticais; Atividade de Linguagem.  
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SABERES DOCENTES EM CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM DE 

ALUNOS EM SITUAÇÃO DE ENFERMIDADE NA ESCOLA 

REGULAR  
 

Welington de Andrade Matos  66 

Maria Aparecida de Menezes  67 

 
RESUMO 

 

A elaboração e implementação das políticas públicas na área educacional é um tema complexo, que 

deve ser analisado a partir de contextos sociais, políticos, econômicos e históricos, e que, acima de 

tudo, demanda uma intencionalidade na busca da garantia do direito de educação para todos. 

Destarte, a inclusão é uma tônica nesse debate, podendo apontar para diversas formas, dentre elas o 

acolhimento de alunos com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em seus retornos às escolas 

regulares, após período de enfermidade. Assim, a presente dissertação de mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde da Infância e Adolescência da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp) tem como objetivo apontar quais saberes são necessários ao professor 

dos anos iniciais da educação básica na reintegração do aluno com doença crônica a essas escolas, 

após internação hospitalar, em seus intervalos e/ou durante o tratamento, e a seguinte questão 

norteadora de pesquisa: Quais os saberes o professor dos anos iniciais do ensino fundamental deve 

apropriar-se para o atendimento das necessidades cotidianas escolares dos alunos que estão em 

tratamento de DCNT, após ou nos intervalos de internações, ou ainda por afastamento 

contínuo/intermitente devido à condição de enfermidade? A pesquisa justifica-se pela importância 

da discussão e análise sobre o acolhimento desses alunos como uma das formas de educação inclusiva 

e, consequentemente, da atuação do professor em sala de aula nesses atendimentos, contribuindo não 

apenas para uma melhor aprendizagem, como também na aceitação geral das diferenças individuais, 

inerentes ao processo de inclusão. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, sendo utilizadas 

como instrumento de pesquisa entrevistas semiestruturadas, realizadas em 4 (quatro) escolas da rede 

municipal de ensino da cidade de Guarulhos, São Paulo, especificamente das séries iniciais da 

educação básica. Os principais resultados obtidos no contexto desta pesquisa apontam como saberes 

necessários ao professor: atitudes que envolvam maior relacionamento interpessoal com seus alunos, 

privilegiando a interação a partir da dialogicidade no enfrentamento de situações do cotidiano de sala 

de aula; a necessidade de processos de formação continuada que visem reflexões acerca do 

acolhimento de alunos enfermos; e a importância percebida no compartilhamento de experiências 

dos educadores nas relações com seus pares, objetivando, desta maneira, uma atuação que resulte em 

uma aprendizagem mais eficaz no atendimento de alunos com doenças crônicas, respondendo às 

especificidades desses estudantes a partir de uma concepção inclusiva.  

Palavras-chave: Saberes docentes; Retorno à escola regular; Alunos enfermos; Educação Inclusiva.  
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:  

implicações entre o discurso e a atuação  
 

Ana Carlota Vieira Niero  68 

Rubens Lacerda de Sá  69 

 
RESUMO 

 

Este projeto de pesquisa pretende compreender a dinâmica de atuação dos coordenadores 

pedagógicos da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, a partir das relações 

estabelecidas destes profissionais com a gestão escolar, com os docentes, com os estudantes e suas 

famílias, tendo como base de compreensão o pensamento decolonial. Há possibilidade desta pesquisa 

ser realizada em escolas municipais de Francisco Morato/SP, onde há uma significativa concentração 

de estudantes nascidos em outros países, especialmente na Bolívia. A partir dos relatos dos 

coordenadores pedagógicos envolvidos na pesquisa, pretende-se compreender seus desafios e indicar 

possibilidades de estratégias de aperfeiçoamento profissional para os coordenadores pedagógicos e, 

consequentemente, a melhoria dos processos acadêmicos de responsabilidade deste profissional. 

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica; Análise do Discurso; Decolonialidade.  

 

PEDAGOGICAL COORDINATION:  

implications between discourse and performance  

 
ABSTRACT 

 

This research project intends to understand the dynamics of the performance of pedagogical 

coordinators in Childhood Education and Elementary School early years from the relationship 

established between these professional with school managers, with teachers, with students and their 

families, based on decolonial thinking. There is a possibility of this research being carried out in 

municipal schools in Francisco Morato/SP where there is a significant concentration of students were 

born in other countries, especially in Bolivia. From the testimonials of the pedagogical coordinators 

involved in the research, it is intended to understand their challenges and to indicate possibilities of 

professional improvement strategies for the pedagogical coordinators, and, consequently, the 

improvement of the academic processes under the responsibility of this these professionals. 

Keywords: Pedagogical coordinators; Discourse analysis; Decoloniality.  
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INTRODUÇÃO  

 

Construí meu percurso profissional como educadora numa instituição de ensino 

confessional em São Paulo. Iniciei como professora do Ensino Fundamental Anos Iniciais e, 

após concluir a graduação em Psicologia, fui convidada a assumir a orientação educacional. 

Nesse momento, deparei-me com o desafio de compreender um lugar diferente na 

instituição. Precisei me posicionar na nova função sem estar realmente preparada para isso. 

Na verdade, as referências que eu tinha sobre este lugar vinham da minha experiência como 

docente. Na ocasião, a escola não tinha nenhum registro histórico das atribuições da 

orientação educacional. Empiricamente, eu sabia o que, como professora, sentia falta e foi 

por este caminho que iniciei esta jornada. O que uma professora de chão de sala de aula teria 

a dizer para uma orientadora educacional?  

Como orientadora educacional estava atenta aos estudantes, às suas necessidades 

emocionais, de aprendizagem e seus relacionamentos com os docentes, com a família e 

outros estudantes. A formação em Psicologia ajudou-me bastante e eu encontrei em meu 

supervisor clínico apoio profissional para enfrentar os desafios. Senti necessidade de buscar 

mais conhecimento, desejo de trocar experiência com outros orientadores e orientadoras 

educacionais, mas não havia muitas oportunidades. Não encontrei nenhum curso específico. 

Minha inquietação levou-me à especialização em Psicanálise na Universidade de São Paulo. 

Mais uma vez, tentava encontrar na Psicologia as respostas. E mais uma vez, fui obrigada a 

realizar adaptações do que aprendia para o universo escolar.  

Por que não havia uma grande oferta de cursos de formação para orientadores e 

orientadoras educacionais? Os caminhos da função ao longo das últimas décadas podem ser 

uma pista. Horta (2007), em um estudo sobre o papel do coordenador pedagógico no 

município de São Paulo, descreve as funções desse profissional a partir de um levantamento 

histórico dos cargos da equipe gestora no município de São Paulo. De acordo com a 

pesquisadora, até a década de 1970 havia no município os cargos de assistente pedagógico, 

responsável por acompanhar os docentes no desenvolvimento das atividades curriculares, e 

de orientador educacional, que acompanhava os estudantes com problemas de conduta. Em 

1985 aconteceu a integração das funções desses dois cargos, surgindo a figura do 
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Coordenador Pedagógico. Apenas algumas escolas confessionais permaneceram com a 

orientação educacional em seu quadro de colaboradores. Vale esclarecer, então, que existem 

diferenças nas estruturas organizacionais das instituições de ensino. Em algumas escolas, 

existem os dois cargos e, em outras, como é o caso das públicas estaduais e municipais de 

São Paulo, a coordenação pedagógica se mantem assumindo as funções de ambos os cargos. 

Outra particularidade é em relação à denominação dos cargos, que também muda, podendo 

existir como coordenação pedagógica ou orientação pedagógica.  

Anos mais tarde, assumi um novo desafio: a coordenação do segmento do Ensino 

Fundamental Anos Finais e, alguns anos depois, a coordenação do segmento do Ensino 

Médio. Na prática, como coordenadora de segmento, eu assumi as atribuições de orientadora 

educacional combinadas com a de coordenação pedagógica. Mais uma vez foi necessário 

aprender no dia a dia. Construir o percurso caminhando. Cada dia um desafio diferente: 

promover a formação docente, acompanhar os estudantes, apoiar as famílias, responder às 

expectativas da gestão, além da preocupação com as relações interpessoais que acontecem 

entre os diferentes sujeitos na dinâmica escolar. Enfim, me sentia como uma malabarista 

desenvolvendo a habilidade de equilibrar todos os pratos mantendo-os em movimento.  

Placco e Souza (2012) relatam esse acúmulo de funções em uma pesquisa realizada 

em 2010 e 2011, em âmbito nacional, para compreender o trabalho e a identidade do 

coordenador pedagógico. Neste trabalho, as autoras apontam o excesso de atribuições que 

são conferidas a este profissional pelos professores, gestores e comunidade escolar o que 

interfere na construção de sua identidade como coordenador pedagógico e, de certa maneira, 

retrata minha vivência. 

 

O CP (coordenador pedagógico) tem de atender às demandas do cotidiano, 

do diretor, de professores, de pais e alunos e a possibilidade de sobreviver 

na função é dada pela apropriação do discurso dominante, visto que na 

escola não é aceito que ele se vincule apenas às questões históricas ou às 

trajetórias de experiência profissional, mas deve também vincular-se às 

questões teóricas atuais sobre o que a escola tem que ser e fazer - e sobre 

o que ele mesmo, CP, tem que ser e fazer. Contraditoriamente, exige-se 

dele que atue segundo o modelo antigo, remanescente da função de 

orientação educacional, com primazia para o atendimento de alunos e pais 

e a garantia da aprendizagem e do bom comportamento dos alunos. 

(PLACCO; SOUZA, 2012, p. 16).  
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Nas instituições de ensino da Educação Básica, a coordenação pedagógica integra a 

chamada equipe gestora junto com a direção e a vice-direção. Este lugar coloca o 

coordenador em mais uma situação desafiadora: como se aproximar do docente e envolvê-

lo em momentos de formação, se, muitas vezes, é percebido por ele como “supervisor”, 

alguém que fiscaliza o trabalho, que controla. 

 

O coordenador pedagógico não é visto como um parceiro no trabalho, mas, 

ao contrário, como um personagem do qual os professores, ou melhor, 

professoras, precisam se proteger para não se desmotivar, já que 

geralmente são convidadas para leituras e cursos como alguém muito 

desqualificado, que não pode se expressar, pois pouco se acredita nas suas 

possibilidades de reflexão. (HORTA, 2007, p. 21).  

 

A coordenação pedagógica da Educação Básica é alvo de muitas pesquisas em 

Educação. A partir de uma pequena seleção de artigos e dissertações, identificam-se estudos 

na perspectiva do coordenador pedagógico como responsável ou corresponsável pela 

formação docente, como compreendem Campos e Aragão (2012) e Furlanetto (2012) e como 

componente da equipe gestora escolar, visão apresentada no estudo de Aranha (2015).  

Em pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (ABRUCIO, 2010) com dez 

escolas públicas paulistas, demonstrou que vários fatores interferem na qualidade da 

educação das escolas, dentre elas, destacamos o tipo de liderança exercida pelo gestor escolar 

no papel do diretor. Quando o diretor possui uma visão sistêmica da escola e consegue 

delegar funções para outros membros da equipe como o coordenador pedagógico, observa-

se melhora nos resultados acadêmicos. É importante esclarecer que ao delegar, o gestor 

escolar não está se eximindo de seu papel, pelo contrário, a ideia é criar parceria com a 

coordenação pedagógica. Nota-se que a falta de sintonia e clareza das funções na equipe de 

gestão escolar é um dos fatores que prejudica a qualidade acadêmica, pois, de modo geral, a 

gestão da aprendizagem é deixada de lado.  

Além da complexidade que se configura a atuação do coordenador pedagógico 

envolvendo a formação docente, a participação na gestão escolar, o cuidado para não se 

envolver com questões de organização da escola que fogem à sua alçada, acrescenta-se ainda 

sua subjetividade, suas habilidades socioemocionais para lidar com os desafios e a ausência, 
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muitas vezes, de formação específica. É comum observar que muitos coordenadores 

pedagógicos iniciaram suas atividades na docência onde desempenhavam suas funções com 

êxito e, ao serem recolocados na função de coordenador e coordenadora pedagógica, sentem-

se angustiados e frustrados. Alguns solicitam o retorno às atividades docentes, após algum 

tempo nesta função.  

 

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Diante do exposto, pode-se pensar que os sentimentos despertados nos 

coordenadores e coordenadoras pedagógicos possuem causas diversas que podem ser 

investigadas. De qualquer maneira, a falta de um processo de desenvolvimento profissional 

adequado e em sintonia com as competências e habilidades necessárias para sua atuação 

profissional intensifica esses sentimentos. Liberali (1999) aponta para a escassez de 

trabalhos e processos de formação específicos para o coordenador pedagógico:  

 

Dentre os trabalhos desenvolvidos sobre coordenadores, o estudo do 

processo reflexivo desses praticantes ainda se mostra pouco explorado, 

pois entender como um coordenador reflete sobre como coordenar, embora 

apontado em algumas pesquisas (LIBERALI, 1994; GERVAI, 1995; 

POLIFEMI, 1998; PIRES, 1998), não ocupa lugar central. (LIBERALI, 

1999, p. 2).  

 

Vale ressaltar que, além dos desafios enfrentados pela coordenação pedagógica e já 

apontados neste texto, há desafios específicos de acordo com cada segmento escolar, 

incluindo a presença de estudantes nascidos em outros países que não dominam a língua 

portuguesa. Chamaremos estes estudantes e suas famílias de migrantes, pela compreensão 

de que, por diversos motivos, foram obrigados a deixar seu país natal. Nesse sentido, é 

fundamental que coordenadores pedagógicos compreendam as especificidades do seu grupo 

docente e discente.  

Nesta pesquisa, pretende-se compreender a dinâmica de atuação dos coordenadores 

pedagógicos da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, a partir das relações 
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estabelecidas desses profissionais com a gestão escolar, com os docentes, com os estudantes 

e suas famílias, tendo como base de compreensão o pensamento decolonial.  

Realizar uma pesquisa acadêmica com este grupo específico de profissionais 

possibilitará uma melhor compreensão das possíveis lacunas na formação da coordenação 

pedagógica destes segmentos, assim como, oferecerá reflexões para implantação futura de 

políticas públicas educacionais mais eficazes.  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 

Os discursos produzidos durante a pesquisa serão analisados considerando quem fala, 

como fala e por que fala neste contexto específico e quais as relações de poder que ficam 

evidenciadas no que é dito e não-dito, no que evidencia o permitido e o interditado. Para 

Fairclough (2001), o discurso é a maneira como as pessoas podem agir sobre o mundo e, 

especialmente, sobre os outros. Ele é moldado e restringido pelas estruturas sociais e, ao 

mesmo tempo, é socialmente constitutivo. 

 

O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura 

social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias 

normas e convenções, como também relações, identidades e instituições 

que lhe são subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de 

representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e 

construindo o mundo em significado. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).  

 

RESULTADOS E ANÁLISES  

 

Os elementos que expressam sentimentos, opiniões e atitudes presentes nos discursos 

produzidos durante a pesquisa serão organizados com base no Sistema de Avaliatividade da 

Linguística Sistêmico-Funcional e, posteriormente, analisados a partir de uma concepção 

teórica que explique os dados.  

De qualquer maneira, é importante salientar que não é possível antecipar o que pode 

surgir a partir das entrevistas realizadas com os coordenadores pedagógicos e da análise de 

seus discursos. É preciso permitir que os dados produzidos “falem” com o pesquisador 
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orientando sua busca teórica para a análise dos dados. O pesquisador como participante da 

pesquisa também será levado em conta no momento da análise.  
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JOVENS IMIGRANTES NO PROCESSO MIGRATÓRIO  
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RESUMO 

 

A intensificação dos fluxos imigratórios da população jovem resultou em um aumento expressivo do 

número de matrículas de alunos de outras nacionalidades e encaminhamentos de jovens estrangeiros 

para atendimento psicológico passaram a ser recorrentes. Da mesma forma, na literatura 

internacional, destacam-se publicações em que os deslocamentos dos imigrantes são frequentemente 

relacionados a um sofrimento psicológico, ligado ao percurso migratório e à integração em uma nova 

sociedade. Por isso, esta pesquisa tem como objetivo compreender o fenômeno migratório de jovens 

e os possíveis impactos em sua saúde mental. Este estudo terá uma abordagem metodológica 

qualitativa, por meio de entrevistas individuais com jovens imigrantes estudantes. Verifica-se a 

emergência do tema como uma questão social, pois pouco se sabe sobre o fenômeno migratório dessa 

população e os possíveis impactos na sua saúde mental. 

Palavras-chave: Imigração; Saúde do Adolescente; Juventude.  

 

 YOUNG IMMIGRANTS IN THE MIGRATORY PROCESS 

 
ABSTRACT 

 

The intensification of the immigration flows of the young population resulted in an expressive 

increase in the number of enrollments of students of other nationalities and referrals of young 

foreigners for psychological care, they become recurrent. In the same way, in the international 

literature, highlighting publications in which immigrant relocations are frequently related to a 

psychological distress, linked to the migratory path and to the integration in a new society. For this 

reason, this research aims to understand the migratory phenomenon of young people and the possible 

impacts of their mental health. This study will provide a qualitative methodological approach through 

individual interviews, with young immigrant students. Viewing the emergency of this theme as a 

social issue, because a little is known about the migratory phenomenon of that population and the 

possible impacts on their mental health.  

Keywords: Immigration; Adolescent Health; Youth.  
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INTRODUÇÃO  

 

Um dos fenômenos marcantes do século XXI são as imigrações internacionais, fato 

que, devido a sua grande heterogeneidade em escala global, tem se tornado um tema 

desafiador e complexo. As mobilidades humanas atingiram números elevados nos últimos 

anos: no ano de 2015, havia duzentos e quarenta e quatro milhões de imigrantes no mundo 

(SCAVITTI, 2017); no final de 1970, eram cerca de oitenta e quarto milhões de migrantes 

internacionais. Ou seja, o número global absoluto, referente a migrações forçadas e não 

forçadas, triplicou nos últimos quarenta e cinco anos (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR MIGRATION, 2018). A distribuição desigual de oportunidades 

socioeconômicas e a globalização resultam em muitos deslocamentos para outros países que, 

na maioria das vezes, ocorre de maneira ilegal.  

O Observatório das Migrações Internacionais (OBMIGRA, 2019), que estuda os 

fluxos internacionais no Brasil, aponta que houve um aumento de 18% no número de 

autorizações de residência concedidas em 2018, se comparado com o mesmo período no ano 

anterior. Com relação à faixa etária, houve um aumento de 28% de imigrantes jovens, com 

idades entre vinte e trinta e quatro anos e, também, para menores de vinte anos, na 

comparação com 2017; em contrapartida, tivemos a diminuição das concessões aos 

imigrantes de sessenta e cinco anos ou mais. A intensificação dos fluxos imigratórios da 

população jovem adulta resultou em um aumento expressivo no número de matrículas de 

alunos de outras nacionalidades em escolas brasileiras. De acordo com os dados do Censo 

Escolar 2016 (INEP apud SOUZA; CIEGLINSKI, 2018), foram registradas, em 2008, trinta 

e quatro mil matrículas de imigrantes ou refugiados; em 2016, o número de matriculados era 

de quase setenta e três mil. Segundo este levantamento, a rede pública de ensino é a que mais 

acolhe esses estudantes: 64% do total.  

Tendo em vista o expressivo número de alunos estrangeiros, a Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo desenvolveu documentos para nortear o atendimento e acolhimento 

aos estudantes imigrantes. Esses materiais partiram da demanda das próprias famílias 

imigrantes. Desse modo, em 2016, foi instituída, na cidade de São Paulo, a Política 

Municipal para População Imigrante, a partir do Projeto de Lei Municipal 143/2016, 
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articulado com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Este é um marco 

importante no que se refere à educação e à saúde da população imigrante, pois possibilita a 

garantia do acesso aos serviços, respeitando a diversidade cultural.  

Apesar da criação desta política e da participação dos docentes na integração desses 

alunos, as solicitações de encaminhamentos de crianças e jovens imigrantes às unidades de 

saúde para atendimento psicológico passaram a ser recorrentes no município. Segundo 

Brandalise (2017), não há um levantamento sobre o número de encaminhamentos, mas 

chama a atenção a frequência de pedidos de avaliação para diagnóstico de dislexia, déficit 

de atenção, deficiência de aprendizagem e autismo.  

Estudo sobre a carga global de doenças em adolescentes e jovens entre dez e vinte e 

quatro anos mostrou que, mundialmente, as três principais causas de anos de vida perdidos 

por incapacidade nessa faixa etária são, respectivamente, os transtornos neuropsiquiátricos 

(45,0%), as lesões não intencionais (12,0%) e as doenças infecciosas e parasitárias (10,0%). 

(GORE et al., 2011). Essas situações trazem prejuízos para a vida escolar, para as relações 

familiares e para a convivência social. O período da adolescência até a fase de jovem adulto 

é considerado um período em que os indivíduos constroem sua própria identidade. Para os 

jovens, as pressões sociais podem ser intensificadas pelas demandas dessa fase de 

desenvolvimento e pela adaptação cultural, dando origem a mudanças conflitantes na 

identidade social do indivíduo. No caso dos jovens imigrantes, em especial, esses ainda 

precisam enfrentar a adaptação aos grupos de colegas da escola e a um novo ambiente social 

e cultural (MOTTI-STEFANIDI et al., 2008). Todos esses fatores têm impacto em sua 

identidade (BELHADJ KOUIDER; KOGLIN; PETERMANN, 2015).  

Apesar do intenso fluxo imigratório no Brasil, da população de jovens imigrantes que 

vivem e ocupam a cidade e do grande número de estudantes estrangeiros nas escolas e 

universidades brasileiras, existem, na literatura brasileira, poucos estudos nas áreas de saúde 

e de educação relacionados ao jovem imigrante que reside no Brasil. Dessa forma, as 

necessidades e especificidades dessa população são subestimadas ou ignoradas, tornando-se 

invisíveis. Verifica-se a emergência do tema como uma questão social, pois pouco se sabe 

sobre as questões de saúde mental dos estudantes jovens imigrantes. Este é o debate 

pretendido nesta pesquisa.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

No Brasil, estudos sobre saúde envolvendo imigrantes internacionais têm priorizado 

os imigrantes econômicos (homens e mulheres adultos que estão inseridos em alguma 

atividade laboral e integrando os espaços públicos). Há, também, estudos que visam à 

compreensão, pelos imigrantes, de programas específicos nos serviços de saúde, como os 

portadores de doenças crônicas, doenças infectocontagiosas, gestantes imigrantes e de 

acesso aos serviços de saúde. (AGUIAR, 2013; AGUIAR; MOTA, 2014). Na área da 

educação (escola, imigração e os seus reflexos), dados apontam para uma carência de 

estudos. Em uma pesquisa bibliográfica de crianças e jovens estrangeiros nas escolas 

públicas brasileiras, há estudos que se referem aos desafios e problemáticas de crianças 

bolivianas, produções sobre políticas públicas para estudantes imigrantes e a relação entre 

professores e imigrantes.  

Já na literatura internacional, destacam-se publicações em que os deslocamentos dos 

imigrantes são, frequentemente, relacionados a um sofrimento psicológico, ligado ao 

percurso migratório e à integração em uma nova sociedade. Os sentimentos são provenientes 

da impossibilidade de possuir um lugar de pertença na migração, associado à perda do 

quadro cultural de referência do sujeito, à ruptura de seus laços afetivos significativos e ao 

confronto entre diferentes lógicas de funcionamento na mediação entre o mundo interno e 

externo, desencadeando um estado de non sens, ou seja, de falta de sentido (ACHOTEGUI, 

2008; LECHNER, 2007; RAMOS, 2008; FRANKEN; COUTINHO; RAMOS, 2007). Com 

relação à saúde mental e à qualidade de vida entre crianças e jovens imigrantes na Espanha 

e União Europeia, pesquisas mostram que os problemas mais comuns são a separação 

familiar, a pobreza, o baixo nível educacional, as más condições de trabalho, a discriminação 

e a falta de integração social. Casos como esses estão associados positivamente a fatores de 

risco para transtornos mentais comuns (transtornos depressivos, comportamentais e de 

autoestima). Hernández Quevedo e Jiménez Rubio (2010) e Breslau et al. (2011) mostram 

que os imigrantes têm maiores taxas de transtornos mentais comuns, como depressão e 

ansiedade, do que a população nativa. Além disso, estudos anteriores (BELHADJ 

KOUIDER; KOGLIN; PETERMANN, 2015, HILARIO et al., 2015; STEVENS et al., 
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2015) relataram que os jovens imigrantes mostraram mais problemas emocionais e 

comportamentais do que os jovens nativos.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO  

 

A metodologia qualitativa é considerada a mais pertinente pela pesquisadora, uma 

vez que, ao ouvir os sujeitos que passam pelo processo migratório, se abre uma possibilidade 

de escuta do que é vivido e sentido. No tocante aos estudos sobre imigração, a pesquisa 

qualitativa considera o processo imigratório um mediador subjetivo de relações, sendo 

permeadas pela cultura e pela história de indivíduos que se motivam a imigrar.  

Os critérios de inclusão de participantes na pesquisa serão: ter idade entre vinte e 

vinte e quatro anos; ser imigrante; estar no Brasil há um ano, no mínimo, até seis anos, no 

máximo; residir no munícipio de São Paulo; estar matriculado em alguma instituição de 

ensino e ter disponibilidade para participar da entrevista. Serão incluídos até vinte 

participantes na pesquisa. A divulgação do estudo e o recrutamento de participantes serão 

feitos por meio de redes sociais, e-mails e chats de grupos de WhatsApp. Um convite será 

apresentado a esses jovens pela pesquisadora, que tem um convívio social com jovens 

imigrantes e que, devido à pandemia da COVID-19, é facilitado pelas mídias. Será utilizada 

a técnica de amostragem por saturação, cuja ferramenta conceitual é, frequentemente, 

empregada nas pesquisas qualitativas em diferentes áreas no campo da saúde para 

estabelecer o fechamento amostral, como suspensão de inclusão de novos participantes 

quando os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa 

redundância ou repetição, não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados 

(FONTANELLA, 2008). Em função do período pandêmico, será aplicada uma entrevista 

online, individual, gravada através da plataforma Google Meet, com um roteiro de questões 

semiestruturado para obtenção dos dados. As entrevistas serão realizadas conforme a 

disponibilidade de data e horário dos sujeitos, acordado previamente com a pesquisadora, 

com tempo previsto de sessenta minutos, podendo chegar a noventa minutos. As entrevistas 

gravadas serão, posteriormente, transcritas na íntegra para serem submetidas à técnica de 
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análise de conteúdo via Bardin (2016), e a interpretação dos resultados será baseada no 

referencial teórico da Teoria das Representações Sociais (TRS) (MOSCOVICI, 2003). 
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UMA PESQUISA HISTÓRICA: saber profissional da Proposta 

Curricular de Matemática no Estado de São Paulo  
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Wagner Rodrigues Valente  73 

 
RESUMO 

 

O presente resumo expandido é parte da pesquisa doutoral, em desenvolvimento, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação e saúde na Infância e Adolescência da Universidade Federal de São 

Paulo. Este tem como objetivo central os estudos dos processos e das dinâmicas envolvidos nas 

sistematizações na produção de saberes, em movimentos da produção de referências curriculares. 

Nesse sentido, a questão norteadora é: que novos saberes profissionais foram sistematizados a partir 

da Proposta Curricular para o Ensino de Matemática – 1º. Grau? Nossa hipótese de pesquisa é que o 

expert ao elaborar um novo currículo sistematiza saberes e, a partir de suas ações, a nova Proposta 

incorpora-se na expertise que esse professor-expert passa a ter e que antes não tinha. A pesquisa será 

em perspectiva histórica, a metodologia utilizada será a pesquisa documental.  

Palavras-chave: Saberes; Proposta Curricular de Matemática; Expert. 

 

A HISTORICAL RESEARCH: professional knowledge of the Curriculum Proposal 

of Mathematics in São Paulo state 

 
ABSTRACT 

 

This present expanded abstract is part of the doctoral research, under development, of the Post 

Graduated Program in Education and Health in Childhood and Adolescence at Federal University of 

São Paulo. This has as main objective the studies of the processes and the dynamics involved in the 

systematization of knowledge production, in movements of the production of curricular references. 

In this sense, the guiding question is: what new professional knowledges were systematized from the 

Curriculum Proposal for Teaching Mathematics – 1st. Degree? Our research hypothesis is that when 

the expert prepares a new curriculum, s/he systematizes knowledge, and, based on her/his actions, 

the new Proposal is incorporated into the expertise that this teacher-expert starts to have and that he 

did not have before. The research will be from a historical perspective, the methodology used will 

be documentary research.  

Keywords: Knowledges; Mathematics Curriculum Proposal; Expert.  
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INTRODUÇÃO  

 

O presente texto faz parte de uma pesquisa doutoral, em desenvolvimento no 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus Guarulhos. Tal pesquisa faz parte do 

Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil (GHEMAT-SP), de São 

Paulo. O projeto temático de pesquisa intitulado: “A Matemática na Formação de 

Professores e no Ensino: processos e dinâmicas de produção de um saber profissional, 1890-

1990” foi submetido à avaliação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) na modalidade “Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático” e é desenvolvido pela 

seguinte equipe de pesquisadores: Wagner Rodrigues Valente, Luciane de Fátima Bertini, 

Neuza Bertoni Pinto e Rosilda dos Santos Morais.  

O GHEMAT foi criado no ano de 2000 e possui uma característica peculiar: o 

desenvolvimento de projetos coletivos de pesquisa. Os últimos projetos tiveram abrangência 

nacional, contaram com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e estão reunidos sob o título “A constituição dos saberes elementares 

matemáticos: a aritmética, a geometria e o desenho no curso primário em perspectiva 

histórico-comparativa, 1890-1970”.  

A presente pesquisa está localizada no projeto temático, no eixo 1, que trata do 

seguinte tema: “Os experts e os ensinos de matemática nos primeiros anos escolares”. O foco 

está nos personagens (experts), que tiveram participação ativa nos processos e dinâmicas de 

sistematização dos saberes matemáticos para o ensino e formação de professores. O 

subprojeto no qual nossa pesquisa se insere é intitulado “As reformas curriculares e os 

experts: a produção de saberes para o ensino e para a formação de professores”. Nosso estudo 

será embasado na Proposta Curricular de Matemática do Estado de São Paulo, década de 

1980, e abrangerá o levantamento de dados biográficos (obras elaboradas) e os papéis e 

cargos assumidos por experts que deram contribuição significativa para as transformações 

da matemática para os primeiros anos escolares e para a formação de professores.  

Buscamos com a tese responder a seguinte questão norteadora: que novos saberes 

profissionais foram sistematizados a partir da Proposta Curricular para o Ensino de 
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Matemática – 1º grau? Nossa hipótese de pesquisa é que o expert, ao elaborar um novo 

currículo, sistematiza saberes e, a partir de suas ações, a nova proposta incorpora-se na 

expertise que esse professor-expert passa a ter e que não tinha.  

Nossa questão de pesquisa busca entender por que os saberes foram organizados do 

modo como foram apresentados na proposta. Não simplesmente lendo a proposta e a 

descrevendo, mas conhecendo os bastidores e todas as tensões que, ao final de contas, 

tiveram como resultado a proposta consolidada. Por Exemplo: os experts propuseram ciclos, 

os professores queriam séries. Vingaram as séries. Mas, elas vingaram pelas mãos dos 

experts que foram os autores do documento, nas diferentes versões. Coube a eles sistematizar 

o resultado das tensões. Assim, a pergunta que deve permear a tese é: como estudar à 

Proposta Curricular de 1980?  

 

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

Abordaremos a problemática acima mencionada tomando-a como uma caixa-preta 

que necessita ser aberta. Sua abertura significa percorrer etapas anteriores à publicação da 

proposta, buscando a compreensão sobre o movimento de seu fechamento, ou seja, os 

processos e dinâmicas consolidadas nessa referência curricular, bem como o que diz a 

proposta, o que ela tem de diferente da anterior e quais personagens estão envolvidos. 

Quando ocorre o movimento de fechamento da caixa-preta, entendemos aqui como a 

oficialização de um novo documento que solidifica os saberes para o ensino e formação de 

professores. Nas palavras de Valente, Almeida e Silva (2020):  

 

Nesse sentido, como se mencionou acima, toda proposta curricular, objeto 

de análise dos estudos que empreendemos, deverá ser vista como uma 

“caixa-preta” a ser aberta, por mais que haja, como no caso mencionado da 

BNCC, uma quantidade enorme de informações, pareceres, textos com 

diferentes versões etc. (VALENTE; ALMEIDA; SILVA, 2020, p. 80).  

 

Assim, há a necessidade de uma operação histórica, no que tange ao processo de 

abertura dessa caixa e nos cabe pesquisar o passado anterior à publicização do documento 
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analisado. Como estratégia, partimos do estudo dos personagens, os experts que foram 

convocados pelas autoridades do ensino com intenção de elaborar tais propostas.  

Também utilizamos como referencial teórico Hofstetter e Schneuwly (2017), com 

estudos centrado nos saberes objetivados, que em síntese refere-se aos saberes formalizados, 

não sendo expresso por algo subjetivo, ou ligados a um contexto, ou uma situação particular 

do sujeito. É um saber que vive fora do sujeito, não tendo dificuldade na sua comunicação e 

utilização, no que pode ser chamado de um processo de sistematização. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

O percurso metodológico consiste em uma pesquisa documental, em que propomos 

analisar quais saberes profissionais formaram o professor que ensinou matemática na década 

de 1980. Nessa perspectiva, nossa análise será pautada no documento oficial, no caso, a 

Proposta Curricular de Matemática do Estado de São Paulo. Ademais, estudaremos como se 

deu sua elaboração com foco nos personagens, os intitulados experts. Vale ressaltar que a 

pesquisa se encontra em andamento e, no presente momento, estamos entrevistando os 

personagens que fizeram parte de sua elaboração. Sobre o objeto de pesquisa, este será a 

construção desses saberes, a partir de processos e dinâmicas, com base nas experiências 

docentes. Nesse contexto, Gil (2008) vale-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos de 

pesquisa. Além de analisar os documentos de “primeira-mão” (documentos de arquivos, 

igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem, também, aqueles que já foram processados, 

mas que podem receber outras interpretações, como relatórios de empresas, tabelas etc.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base no exposto, pode-se perceber que buscamos, ao longo do texto, aprofundar 

as discussões que tenho realizado acerca da problemática da pesquisa, que terá como 

resultado uma tese. Como já mencionado anteriormente, o objetivo da pesquisa é 

sistematizar os saberes do professor que ensina matemática no ensino primário em 
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documentos oficiais do estado de São Paulo, em particular, a Proposta Curricular de 

Matemática de 1980, por intermédio de experiências docentes. É evidente que temos um 

longo caminho a ser percorrido, uma vez que há muitas fontes a serem analisadas.  
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RESUMO  

 

A imagem corporal pode ser considerada como aquela formada pelo sujeito sobre si e a insatisfação 

corporal uma avaliação negativa de sua forma corporal. Os adolescentes são grupo vulnerável a 

apresentar maior insatisfação corporal e adoção de comportamentos inadequados por isso. Trata-se 

de um estudo transversal realizado com adolescentes de doze a dezoito anos, por meio de pesquisa 

on-line, onde a insatisfação com a imagem corporal foi avaliada por meio da escala de silhuetas. A 

amostra total foi de duzentos e sessenta e um adolescentes de ambos os gêneros. Os resultados 

encontrados se assemelham ao descrito na literatura, em que a maior parte apresentou insatisfação 

corporal, principalmente, as adolescentes do gênero feminino. Achados esses que corroboram com 

outras pesquisas sobre o tema, mostrando o quanto as meninas estão mais suscetíveis e os meninos 

estão na busca por uma silhueta menor. Sendo assim, este estudo reforça a importância de políticas 

públicas de prevenção a insatisfação corporal.  

Palavras-chave: Imagem corporal; Adolescentes; Insatisfação corporal.  

 

BODY DISSATISFACTION OF BRAZILIAN ADOLESCENT: an online study  

 
ABSTRACT  

 

Body shape image can be considered as that formed by the subject about himself/herself, and body 

shape dissatisfaction a negative evaluation of his/her body shape. Adolescents are a vulnerable group 

to present greater body dissatisfaction and adopt inappropriate behavior for this reason. This is a 

cross-sectional study carried out with adolescents aged twelve to eighteen years-old, through an 

online survey, where body shape image dissatisfaction was assessed using the silhouette scale. The 

total sample consisted of two-hundred-sixty--one adolescents of both genders. The found results 

seem like those described in the literature, in which most of them showed body shape dissatisfaction, 

mainly, female adolescents. These findings corroborate other research on the subject, showing how 

much girls are more susceptible, and boys are searching for a smaller silhouette. Therefore, this study 

reinforces the importance of public policies to prevent body shape dissatisfaction. 

Keywords: Body shape image; Adolescents; Body shape dissatisfaction.  
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INTRODUÇÃO  

 

A adolescência é considerada o período dos dez aos dezenove anos de idade, sendo 

um momento marcado por grandes transformações, que serão fundamentais para o 

desenvolvimento na vida adulta. Além de ser um importante momento de adoção de hábitos 

sociais e emocionais que possam lhe garantir seu bem-estar mental. Nessa fase, a mídia 

exerce grande influência na realidade vivida por esse grupo (OPAS, 2018). A população 

adolescente recebe grande influência da mídia. Sendo que além desta, fatores psicológicos, 

biológicos, familiares, insatisfação corporal e desejo por um corpo perfeito, influenciam os 

adolescentes, que passam a não se alimentar de forma correta, podendo seguir dietas 

inapropriadas (MONTEIRO et al., 2014).  

A imagem corporal pode ser definida como uma experiência humana sobre o corpo, 

ou uma imagem mental que os indivíduos possuem do seu corpo e das partes que o 

compõem, além de sentimentos relacionados a ele. E a insatisfação corporal pode ser 

compreendida como uma avaliação subjetiva negativa da imagem corporal. Sendo avaliada 

pela diferença entre a imagem corporal real e a idealizada (CARVALHO; THURM, 2020). 

A imagem corporal exerce influência na autoestima dos adolescentes, pois a aparência é um 

aspecto altamente saliente na formação da identidade destes. Os principais motivos que 

influenciam a imagem corporal dos adolescentes são a estética, a autoestima e a saúde 

(PETROSKI et al., 2012).  

Em diferentes regiões do mundo a insatisfação com a imagem corporal é mais 

evidente em adolescentes. Sendo as constantes transformações relacionadas ao 

desenvolvimento puberal, somadas à emergência da sexualidade, valorização de sua função 

social e dificuldade em estabelecer a própria identidade causam inquietudes e sofrimento, 

justificando o motivo pelo qual a adolescência é considerada um período delicado para o 

desenvolvimento da imagem corporal (DUMITH et al., 2012; BRAGA; MOLINA; 

FIGUEIREDO, 2010). Dados nacionais sobre a insatisfação corporal de adolescentes são 

raros e considera-se que a imagem corporal pode ter um papel fundamental no manejo e na 

manutenção de um peso corporal saudável, além da identificação dos fatores que causam 
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essa imagem distorcida do corpo, que podem ser importantes na promoção de peso saudável 

dessa população (MOEHLECKE et al., 2020).  

A imagem corporal tem sido avaliada em estudos por desenhos de bonecos ou 

questionários, usados para classificar com base na satisfação com o próprio corpo 

(MOEHLECKE et al., 2020). Estudos transversais têm demostrado alta prevalência de 

insatisfação corporal em adolescentes, 71% dos jovens, principalmente, indivíduos do sexo 

feminino e com sobrepeso e/ou obesidade. Em estudos realizados em países desenvolvidos 

é entre 16% e 55% em meninos e de 35% a 81% em meninas (FINATO et al., 2013; 

LAWLER; NIXON, 2011). Sendo assim, faz-se necessário avaliar a insatisfação com a 

imagem corporal de adolescentes, com o objetivo de observar se os dados encontrados 

assemelhassem aos achados da literatura atual.  

 

METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo transversal por meio de pesquisa on-line realizada por 

formulário do Google Forms com adolescente de faixa etária de doze a dezoito anos de idade. 

Dentro dos dados coletados estão: gênero, idade, escolaridade e avaliação da imagem 

corporal por meio da escala de silhuetas propostas por Stunkard et al.(1983) que tem sido 

amplamente utilizada em estudos brasileiros que investigam a satisfação corporal. A coleta 

de dados ocorreu de março a junho de 2021, seguindo os procedimentos para o 

desenvolvimento da pesquisa que respeitou os preceitos estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Saúde. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unifesp sob o CAA: 

39872320.2.0000.5505. No questionário on-line preenchido pelos adolescentes estava a 

escala de silhuetas que é composta por nove silhuetas para as meninas e nove para os 

meninos, que variam desde a figura de extrema magreza (n°01) até a obesidade (n°09), 

seguida pelas perguntas: 1. Qual a silhueta que melhor representa a sua aparência corporal 

atual (real); 2. Qual a silhueta corporal que você gostaria de ter? A variável “insatisfação 

com a imagem corporal” foi definida por meio da diferença entre a pontuação 

correspondente à silhueta que o adolescente julgava ser a sua atual e a que gostaria de se 

parecer. A pontuação negativa indicava desejo de ter silhuetas maiores e a pontuação 
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positiva desejo por ter silhuetas menores. E a pontuação igual a zero indica satisfação com 

a imagem corporal. As análises dos dados foram realizadas pelo programa da Microsoft 

Excel, versão 2016, para estabelecer os valores em percentual e número total.  

 

RESULTADOS  

 

A amostra foi composta por n= de 261 adolescentes, com idade de 12 a 18 anos de 

idade, sendo 73,2% (n=191) do gênero feminino, 26,1% (n=68) masculino e 0,8% (n=02) 

outros. Sobre a faixa etária, 2,3% (n=06) tinham 12 anos, 4,2% (n=11) 13 anos, 4,6% (n=12) 

14 anos, 24,5% (n=64) 15 anos, 34,5% (n=90) 16 anos, 25,7% (n=67) e 4,2% (n=11) 18 

anos. A escolaridade da amostra foi composta por: 0,4% (n=01) 6° ano do ensino 

fundamental, 1,9% (n=05) 7° ano do ensino fundamental, 3,8% (n=10) 9° ano do ensino 

fundamental, 28,4% (n=74) 1° ano do ensino médio, 33% (n=86) 2° ano ensino médio e 

28,7% (n=75) do 3° ano do ensino médio.  

Em relação a imagem corporal avaliada pela escala de silhuetas 29,5% (n=77) foram 

classificados como satisfeitos, e 70,5% (n=184) da amostra apresentou-se insatisfeita com 

sua imagem corporal atual. Ao detalhar os dados de insatisfação corporal da amostra foi 

encontrado que a insatisfação corporal foi maior entre as adolescentes do gênero feminino 

73,9% (n=136), e em menor proporção os adolescentes do gênero masculino 25,0% (n=46) 

e outros 1,1% (n=2). Entre as adolescentes do gênero feminino apenas 28,8% (n=55) e no 

gênero masculino 32,4% (n=22) apresentaram-se satisfeitas com sua imagem corporal atual. 

Os dados sobre desejar uma silhueta maior ou menor das adolescentes do gênero feminino 

estão demostrados na Tabela 1, e dos adolescentes do gênero masculino na Tabela 2.  

 

Tabela 1 Distribuição da insatisfação corporal e busca por silhuetas maiores ou menores em 

adolescentes do gênero feminino  

Classificação Insatisfação 

corporal, segundo silhueta 

N= % 

Silhueta maior 32 23,5 

Silhueta menor  104 76,5 

Total: 136 100 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Tabela 2- Distribuição da insatisfação corporal e busca por silhuetas maiores ou menores em 

adolescentes do gênero masculino 

Classificação Insatisfação 

corporal, segundo silhueta 

N= % 

Silhueta maior 22 47,8 

Silhueta menor  24 52,2 

Total: 46 100 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

DISCUSSÃO  

 

Os resultados de insatisfação corporal do presente estudo se assemelham a outros 

achados nacionais, como encontrado por Justino, Enes, Nucci (2020), que em uma amostra 

com n=200 adolescentes que encontrou uma prevalência de insatisfação com a imagem 

corporal de 76,5%, próximo ao encontrado em neste estudo de 70,5% na amostra total. 

Fazendo a separação da amostra por gêneros, é possível perceber que em ambos os estudos 

as meninas foram as mais insatisfeitas com sua imagem corporal, sendo 72,7% no presente 

estudo e 73,9% no outro estudo. E quando comparado os dados dos meninos se assemelham 

também, sendo em nosso estudo 25% e 27,3% na pesquisa de Justino, Enes e Nucci (2020). 

Um estudo realizado por Lira, Ganen e Alvarenga (2017) com adolescentes do gênero 

feminino também encontram uma prevalência de insatisfação com a imagem corporal alta 

na amostra, de 85,8%.  

Os achados de prevalência da insatisfação corporal deste estudo foram maiores do 

que o encontrado em um estudo nacional, multicêntrico com adolescentes de 12 a 17 anos 

participantes do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (“ERICA”) que 

encontrou 45% da amostra insatisfeita com sua imagem corporal. E obtiveram resultados de 

insatisfação corporal mais frequente em meninas do que em meninos, como ocorrido em 

neste estudo (MOEHLECKE et al., 2020).  

Segundo Justino, Enes, Nucci (2020), o aumento da adiposidade durante a puberdade 

pode estar relacionado ao motivo de insatisfação corporal mais alta em meninas, quando 

comparadas aos meninos. Além da tendencia em desejarem um corpo magro e o medo da 
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rejeição, constituindo elas um grupo mais vulnerável às influências socioculturais e da mídia 

(LIRA; GANEN; ALVARENGA, 2017).  

Estudos têm demostrado que a prevalência de insatisfação com a imagem corporal 

em países desenvolvidos é entre 16% e 55% em meninos e de 35% a 81% em meninas 

(LAWLER; NIXON, 2011). Mostrando assim, que no presente estudo as prevalências 

encontradas foram semelhantes aos parâmetros encontrados em pesquisas de países 

desenvolvidos.  

A busca por um corpo mais magro, é normalmente encontrada nas meninas, como o 

observado neste estudo em que 76,5% das insatisfeitas com sua imagem corporal atual 

desejaram uma silhueta menor, o que reforça com os achados na literatura. Enquanto os 

meninos tendem a desejar um corpo mais atlético e musculoso, o que na amostra deste estudo 

foi observado com 47,8% dos adolescentes que desejaram uma silhueta maior 

(HARGREAVES; TIGGEMAM, 2009).  

O Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes (ELANA) 

realizado com adolescentes do Rio de Janeiro encontrou também na sua amostra n=422, que 

41,4% desejavam uma silhueta menor, sendo mais frequente em meninas do que meninos, 

semelhante ao presente estudo (CARVALHO et al., 2020). Esses achados reforçam e 

corroboram com a literatura científica atual, e trazem uma nova problemática em que os 

meninos também desejaram ter uma silhueta menor, como o que ocorre com as meninas. 

Possivelmente, esses dados que foram encontrados mostram o quanto a internalização por 

um corpo “ideal” é uma pressão também entre os meninos, que buscam uma silhueta menor 

para sentirem-se satisfeitos com seus corpos. Sendo importante salientar que este estudo 

corrobora com os achados da literatura científica atual.  

Este estudo possui algumas limitações, que devem ser mencionadas como, ser uma 

amostra não-probabilística e com desenho transversal o que não permite estabelecer relação 

de causa-efeito, o que faz com os dados sejam interpretados com cautela. Além do tamanho 

da amostra e a utilização de questionários autopreenchidos que são sempre passíveis de 

vieses.  
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CONCLUSÃO  

 

Os objetivos do estudo foram alcançados, e puderam corroborar e reforçar com o que 

já está descrito na literatura científica atual, mostrando o quanto é alta a prevalência de 

insatisfação com a imagem corporal de adolescentes brasileiros e partir daí para propor 

programas e políticas públicas que possam colaborar com a diversidade corporal nas mídias 

e a diminuição da pressão estética cada vez mais precoce na busca do corpo que é 

socialmente classificado como “ideal”. Além de demonstrar que os adolescentes do gênero 

masculino estão, também, em busca de uma silhueta menor, diferente de outros achados da 

literatura. Sendo assim, faz-se necessários mais estudos para compreender o que leva a busca 

dos adolescentes do gênero masculino a uma silhueta menor e o quanto isto pode estar 

impactando em sua saúde.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho é fruto das inquietações sobre a atuação do Serviço Social na composição das 

equipes multidisciplinares do processo transexualizador, e a partir de qual olhar este profissional 

produz conhecimento. Para construção dessas reflexões foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

documental, tendo como recorte temporal os anos de 2018 a 2020, para mapear produções científicas 

da categoria quanto a sua atuação no processo transexualizador, tendo como ponto de partida a 

Resolução do CFESS Nº 845/2018, que oficializa e orienta a atuação profissional da/o assistente 

social em relação ao processo transexualizador. Nesse sentido, desejamos vislumbrar trabalhos 

desenvolvidos por assistentes sociais que tenham um olhar para com a sua inserção neste campo, 

identificando seus limites e possibilidades e sua contribuição na viabilização de direitos, além da 

produção de um conhecimento científico pautado em pensamento de fronteira, a partir do olhar dos 

subalternizados nas relações de poder, dentro do sistema mundo capitalista. 

Palavras-chave: Transexualizador; Serviço Social; Colonialidade de Poder.  

 

SOCIAL SERVICE TOGETHER WITH THE TRANSEXUALIZING PROCESS: 

reflections on coloniality power, knowledge and gender, based on the academic 

production of the category  

 
ABSTRACT 

 

The present work is the result of concerns about the role of Social Work in the composition of 

multidisciplinary teams in the transsexualizing process, and from which perspective this professional 

produces knowledge. To build these reflections, a bibliographic and documentary research was 

carried out, with the years 2018 to 2020 as a time frame, to map scientific productions of the category 

as to its role in the transsexualizing process, having as a starting point the CFESS RESOLUTION 

No. 845/2018, which makes it official and guides the professional performance of the social worker 

concerning the transsexualizing process. In this sense, we wish to glimpse works developed by social 

workers who have a look at their insertion in this field, identifying their limits and possibilities and 

their contribution to the feasibility of rights, in addition to the production of scientific knowledge 

based on frontier thinking, from the perspective of the ones subordinated in power relations, within 

the capitalist world system. 

Keywords: Transsexualizer; Social Work; Coloniality of Power.  
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INTRODUÇÃO  

 

O Serviço Social enquanto categoria profissional tem, durante anos, se debruçado 

sobre temáticas que emergem das requisições de seu cotidiano de trabalho, entendendo que 

esse fazer profissional produz conhecimento teórico e prático, com intuito de romper com as 

opressões advindas da perpetuação do processo colonialidade de poder do mundo capitalista, 

sobre as quais é edificada a sociedade brasileira.  

Concernente a isto, ao se pensar na atuação dos(as) assistentes sociais nas equipes 

multidisciplinares que atendem as pessoas que procuram o processo transexualizador, 

desejamos compreender como estes profissionais, por meio de suas atuações, produzem 

conhecimento, tendo como base o olhar das pessoas que procuram estes serviços, que tanto 

são invisibilizadas pelo sistema e no sistema, e que têm o apagamento de suas vidas, 

vinculado aos processos de colonialidade de poder, gênero, saber e ser, muito mencionado 

por autores como Quijano (2005; 2007), Escobar (2005), Grosfoguel (2008), Lugones (2008; 

2014), Walsh (2009), Gonzalez (2020) etc., que se encontram extremamente presentes na 

constituição das sociedades pós-período colonial, determinando o padrão hegemônico de ver 

as pessoas, bem como de polos de produção de conhecimento.  

Colonialidade esta que pode ser vista como a face mais obscura da modernidade, por 

conter em seu cerne a continuidade da matriz colonial de poder, que entende que a expansão 

de um sistema/mundo capitalista depende de “quatro domínios inter-relacionados: controle 

da economia, da autoridade, do gênero e da sexualidade, e do conhecimento e da 

subjetividade” (MIGNOLO, 2017, p.5), que incidiram diretamente sobre as hierarquizações 

racializadas e classistas advindas dos processos de colonização das Américas, mesmo sem a 

presença de uma gerência colonial europeia. Por meio deste processo são calcadas as 

dicotomias entre os sujeitos, hierarquizando-os e classificando-os, onde os colonizados são 

vistos como criaturas bestiais, sempre ligadas ao prazer animalesco; e os colonizadores são 

os que possuem a missão salvífica da sociedade/mundo global, impondo assim a todos um 

padrão universal de gênero, ser e saber (DIMENSTEIN et al., 2020).  

Por isso, ao adotarmos uma visão advinda das análises decoloniais, que emergem de 

forma de ver o processo de colonização como um modo de organização social mundial, e a 
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colonialidade como a perpetuação da perspectiva colonizadora sobre os colonizados, que 

devido à episteme dos pensamentos, práticas e estruturações sociais estariam aprisionadas 

no interior do ocidente “civilizado”, e permanecem reproduzindo no seio dos pensamentos 

e práticas, uma colonialidade de poder/saber. Compreendemos que esta possibilitaria, 

conforme afirma Mignolo (2017):  

 

[...] superar, a lógica da colonialidade por trás da retórica da modernidade, 

a estrutura de administração e controle surgida a partir da transformação 

da economia do Atlântico e o salto de conhecimento ocorrido tanto na 

história interna da Europa como entre a Europa e as suas colônias [...]. 

(MIGNOLO, 2017, p. 6).  

 

Assim, a partir dos estudos decoloniais, pretendemos vislumbrar que uma perspectiva 

advinda da subalternidade, do pensamento fronteiriço, possui contribuição relevante para se 

entender como os saberes são construídos e como algumas práticas profissionais ainda são 

permeadas por visões eurocêntricas sexistas, racistas, machistas e heteronormativas.  

 

TRAVESTILIDADE, TRANSEXUALIDADE E SAÚDE  

 

Versar sobre travestilidade e transexualidade e sua correlação com direito a saúde, é 

eminente antes de qualquer coisa explicitar, o que se entende sobre identidade de gênero, 

como um conjunto de convicções e construtos pelos quais determinadas pessoas se 

identificam como homem ou mulher. (JESUS, 2012).  

Além disso, entender que transexualidade e travestilidade não sinônimos, pelo 

contrário, comportam dois polos de identidade de gênero onde o primeiro se refere à pessoa 

que se reconhece dentro de uma identidade de gênero distinta daquela que lhe foi imputada 

no nascimento, desejando assim, em alguns casos, alcançar o corpo e identidade civil 

atrelada a este reconhecimento, enquanto que a travestilidade representa pessoas cujo gênero 

e identidade social são contestados ao seu sexo biológico, e que convivem diariamente como 

indivíduos de seu gênero de escolha. Por isso alguns autores afirmam que as travestis em 

suas experiências de papéis de gênero feminino, não se colocam em nenhum dos polos 
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dicotômicos de gênero (homem/mulher), ao contrário, estão em trânsito constante entre os 

dois. (JESUS, 2012).  

Por isso, ao se entender a saúde como direito humano e como conquista social, algo 

indispensável para o usufruto de uma vida digna, percebe-se que esta parcela da população 

não possui a garantia desse direito pelo simples fato de sua existência estar atrelada a uma 

perspectiva dissidente de identidade de gênero, ou seja, apartada de padrões eurocêntricos 

heteronormativos que atribuem um caráter dicotômico de gênero entre os seres. (BRASIL, 

2015). Pensar a travestilidade e a transexualidade e seu acesso à saúde requer compreender 

que a concretização do acesso destas pessoas se faz por meio de uma prática social, que em 

muitos momentos pode ser de acolhimento, mas em boa parte dos casos se resume à falta de 

acesso, descaso, discriminação, rechaço e violência institucional.  

Segundo Tagliamento (2015), estas discriminações acontecem principalmente nos 

serviços de saúde por falta de compreensão do que vem a ser travesti e transexual, e por estas 

serem vistas como abjetas e fora dos padrões sexuais e de identidade de gênero construídos 

e baseados no processo de colonização a qual o Brasil e outros países da América Latina 

passaram durante a expansão colonizadora-exploradora.  

 

A transexualidade e a travestilidade, por serem fenômenos que desafiam as 

convenções sociais, pautadas em ideais heteronormativos, tornam-se temas 

bastante complexos, envolvendo corpo, identidade e gênero. Sua 

complexidade atinge ainda as polêmicas e as controvérsias acerca do seu 

campo político, em participações nos movimentos sociais; do conceitual, 

em binarismos, sexualidade, imagem corporal e identificação (BRASIL, 

2015, .p. 83). 

 

Por carregarem identidade de gênero não correlacionadas aos padrões 

cisheteronormativos, as travestis e transexuais carregam ao longo de suas vidas imensa carga 

de preconceitos e discriminações, o que impede que seu direito humano à saúde seja 

respeitado e assegurado, tendo em vista que muitas vezes, ao entrarem no Sistema Único de 

Saúde, sua permanência não lhes é assegurada para além das mudanças corporais que estas 

desejam ou não realizar em seus corpos sociais, ou seja, há de se ter um olhar transcendente 
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sobre essas populações a fim de se compreender que o não-acesso invisibiliza e faz as 

pessoas morrerem.  

Neste concerne, é inviável ver a saúde hoje sem levar em conta as mais diversas 

questões que afligem a vida dos cidadãos. Principalmente aquelas que compõem populações 

atreladas a identidades de gênero dissidentes dos padrões coloniais, para as quais o direito 

humano de acesso digno à saúde é negado a todo o momento durante a trajetória de sua 

existência humana. Portanto, assegurar o acesso equânime e igualitário requer do SUS 

pensar nas populações subalternizadas no sistema/mundo capitalista, devido os processos de 

colonialidade de gênero e poder (neste caso, travestis e transexuais), e perceber os obstáculos 

que estas encaram habitualmente para alcançar os serviços de saúde, com respeito às suas 

especificidades e valorização de suas mais variadas expressões de identidade.  

 

INVISIBILIDADE TRANS E COLONIALIDADE DE GÊNERO, PODER, SABER E 

SER  

 

A Invisibilidade trans no Brasil, está no DNA do país, nas construções sociais da 

sociedade, tendo em vista que as violências cometidas contra essas pessoas em todo território 

nacional é fruto do passado de colonização, que tinha nas populações adversas das europeias, 

a projeção de que estes não possuíam alma ou até mesmo, qualquer tipo de direito, ou até 

mesmo eram vistos como não humanos. (LUGONES, 2014; 2008).  

A partir do entendimento que travestilidade e transexualidade são vivências de 

identidade de gênero, e que estas são permeadas por questões de colonialidade de poder, ou 

seja, dentro das relações sociais de construções de gênero, estas por comportarem em suas 

construções divergentes dos modelos eurocêntricos, que normatizam até hoje os corpos 

sociais.  

Na tradição europeia colonial, o corpo é concebido como algo que necessita estar 

dentro de padrões normativos dicotômicos de gênero e sexualidade. Isto concebendo a 

corporeidade a partir de uma habitação em dois polos (homem x mulher) socialmente 

construídos, do que vem a ser masculino e feminino nas sociedades capitalistas coloniais. 

(LUGONES, 2014; 2008).  
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Lugones (2014) ainda completa que a busca por distinções sexuais, advindas da 

modernidade colonial, provenientes da observação das ações que cada sexo executa na 

organização social, de sociedades colonizadas, resultou em um dimorfismo sexual, que se 

torna práxis estruturante do sistema de gênero no ponto de vista da colonialidade do poder, 

tendo em vista que determina um padrão heteronormativo para homens e mulheres, e aparta 

outras expressões de identidade de gênero e sexualidade que não estejam de acordo com tal 

norma, classificando estes como bestiais, bizarros, anômalos, que sempre devem ser 

julgados, lhes negando assim o estatuto humano.  

Ainda nesta perspectiva, a autora fala do esvaziamento que possui a mulher 

colonizada, tendo em vista que como os homens não eram vistos como homens, e nem como 

humanos, estas não poderiam receber o atributo de mulheres, ou seja, “nenhuma fêmea 

colonizada é mulher.” (LUGONES, 2014, p. 939). Colocando, assim, tudo o que está ligado 

ao feminino colonizado à categorização do não ser, de não pertencimento, o que, trazendo 

para os dias atuais, impõe às pessoas que vivem a travestilidade e transexualidade — devido 

às suas identidades de gênero dissidentes e resistentes aos processos coloniais — a lugares 

abjetos sociais, subalternizados, permeados de humilhação e violência, chegando até mesmo 

à morte.  

Portanto, o que se procura discutir é como a colonialidade de gênero, com seus fios 

invisíveis, perpetua a missão civilizatória cristã opressiva até os dias de hoje, sobre as 

identidades de gênero dissidentes/resistentes ao modelo colonial capitalista, e de que forma 

um pensamento que visa romper com estas questões paradigmáticas possibilitaria pensar 

mudanças nos padrões coloniais de ser, poder, gênero e saber.  

 

O PROCESSO TRANSEXUALIZADOR NO SUS  

 

Faz-se necessário enfatizar que o processo transexualizador não se limita aos 

aspectos cirúrgicos, pois, embora tenham sido autorizadas no país a partir de 1997 pelo 

Conselho Federal de Medicina, ainda se apoiavam na patologização dos sujeitos. Mas, 

anteriormente a isso, há registros da primeira cirurgia vulgarmente chamada de “mudança 

de sexo” datada de 1971, realizada em São Paulo, fazendo com que o médico cirurgião 
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plástico Roberto Farina respondesse judicialmente sob o crime de lesão corporal. (BENTO, 

2008).  

O Ministério da Saúde regulamentou os procedimentos transgenitalizadores ao 

Sistema Único de Saúde por meio da Portaria 1707/2008, ampliando seu processo, 

contemplando as pessoas travestis, homens transexuais, além de incluir os serviços de 

hormonioterapia e cirurgias como mastectomia, histerectomia, plástica mamária, 

tireoplastia, além de acompanhamentos clínico, psicológico e social (BRASIL, 2013). O que 

por si só reforça a discussão trazida por Bento (2008, p. 185), onde o processo 

transexualizador consiste num “conjunto de alterações corporais e sociais que possibilitam 

a passagem do gênero atribuído para o identificado. A cirurgia de transgenitalização não é a 

única etapa desse processo”.  

Muitos foram os percalços sofridos pela população travesti e transexual devido à 

lógica cisgeneronormativa, que se utiliza de argumentos patologizantes e biológicos para 

reproduzir a ordem social vigente. Por isso a necessidade de incorporar o lugar do SUS como 

positivo, e lutar por uma lógica despatologizante, priorizando a autonomia da pessoa trans 

sobre seu corpo e sua vida.  

Neste sentido, a atenção básica exerce papel fundamental, pois é considerada a porta 

de entrada para população em geral, o que inclui as travestis e pessoas trans. Pois, ainda que 

seja garantido legalmente o acolhimento de qualidade, o acesso aos serviços de saúde com 

respeito ao nome social (acesso desde a hormonioterapia até a cirurgia de adequação do 

corpo à identidade de gênero) e o atendimento integral (BRASIL, 2013), sabemos que esse 

segmento da população enfrenta inúmeras violações para que seus direitos sejam 

respeitados. O que faz com que Lionço (2009) considere a inclusão do processo 

transexualizador no SUS como uma conquista parcial. Embora seja visto como avanço, sua 

regulamentação ainda assim esbarra com inúmeros entraves vinculados ao próprio 

reconhecimento enquanto política pública, o que não exime de uma fila de espera para 

ingressar no processo, o convívio com o desrespeito a construção de identidades e a luta 

contra a transfobia.  

Se por um lado avançamos com a instituição de um viés governamental a partir do 

Programa Brasil Sem Homofobia em 2004, com a vinculação do Partido dos Trabalhadores, 
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o que permitiu a interlocução com grupos ativistas LGBTQI+, por outro lado o cenário atual 

depara-se com um governo genocida, LGBTQIfóbico, ultra conservador, o que requer a luta 

constante pelo reconhecimento das identidades e a reafirmação do processo transexualizador 

enquanto política pública.  

 

METODOLOGIA  

 

Propomos como forma de ilustrar essa breve discussão acerca da atuação do Serviço 

Social na composição das equipes multidisciplinares do processo transexualizador e sua 

íntima relação com os conceitos de colonialidade de poder, saber, ser e gênero, advindo do 

processo de colonização, para tanto um percurso metodológico baseado em um levantamento 

de dados de produções científicas relacionadas ao processo transexualizador, com recorte 

temporal entre os anos 2018 a 2020, principalmente em eventos nos quais a categoria 

profissional demonstra seus trabalhos baseados nas vivências profissionais. Isto tendo por 

base a Resolução do CFESS Nº 845/2018, bem como a discussão dos estudos decoloniais 

latino-americanos para analisar tais produções e assim possibilitar o entendimento de como 

os (as) assistentes sociais, produzem seu conhecimento a partir da práxis, com vistas a 

romper com paradigmas eurocêntricos de produção de saber.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A pesquisa aqui apresentada tem como ponto de partida a atuação do Serviço Social 

tendo como marco temporal a regulamentação da Resolução CFESS nº 845/2018, a qual 

destaca a/o assistente social como parte integrante das equipes multidisciplinares que 

compõem o processo transexualizador e por essa razão priorizamos a produção científica da 

categoria que versasse sobre a temática. Elencamos o Encontro Nacional de Pesquisadores 

de Serviço Social (ENPESS) de 2018 e o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 

(CBAS) realizado em 2019 devido à resolução datar de 2018, além de considerar tais 

encontros como lócus privilegiados de debate e socialização de pesquisas, totalizando um 

universo de nove trabalhos. A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) sediou o 
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ENPESS realizado em 2018, sob o tema central: Em tempos de radicalização do capital, 

lutas, resistências e Serviço Social, apresentando cinco trabalhos que discutiram o tema da 

transexualidade e, dentre eles, quatro com ênfase no processo transexualizador.  

 

Quadro 1 – Trabalhos apresentados no ENPESS 2018  

Fonte: Elaboração pelas autoras.  

 

Já o CBAS realizado em Brasília em 2019, considerado um marco para categoria por 

simbolizar “40 anos da Virada do Serviço Social”i obteve dez trabalhos que abordaram a 

transexualidade, sendo cinco deles com destaque no processo transexualizador.  

 

Quadro 2 – Trabalhos apresentados no CBASS 2019  

Fonte: Elaboração pelas autoras.  

Título Palavras-chave 

Produção de conhecimento na estruturação do 

processo transexualizador em hospitais públicos 

Processo Transexualizador;  

Processo Transexualizador no SUS; 

Transgenitalização  

Serviço Social e transexualidade: uma análise das 

ações de requalificação civil de pessoas 

transexuais no estado do Rio de Janeiro 

Transexualidade; Requalificação Civil;  

Serviço Social  

O processo transexualizador no Rio de Janeiro: 

dilemas de uma política personificada 

Processo Transexualizador; Rio de Janeiro; 

Política Pública  

Reflexões sobre o acesso de homens transexuais a 

direitos sociais e civis 

Homens transexuais; Transexualidade; 

Transfobia;  

Acesso a direitos e violações de direitos  

Título Palavras-chave 

Trabalho profissional de uma equipe de 

assistentes sociais no âmbito do processo 

transexualizador 

Assistente social; Formação profissional; 

Transexualidade  

Diversidade de gênero e acesso à saúde: desafios 

para o Atendimento de pessoas transexuais no 

SUS 

Processo Transexualizador; Sistema Único 

de Saúde; Poder Médico; Assistência à 

Saúde; Transexualidade 

Reflexões sobre a importância do assistente social 

no processo transexualizador 

Corpo; Gênero; Transexualidade; Saúde; 

Serviço Social 

Violências e violações de direitos a pessoas 

transexuais: Considerações a partir da experiência 

de estágio em serviço social realizado no Hospital 

Universitário Pedro Ernesto 

Violência; Transexualidade; Serviço Social 

A dificuldade de acesso de usuários (as) do 

processo transexualizador aos serviços de 

hormonioterapia 

Processo Transexualizador; 

Transexualidade; Hormonioterapia;  

Acesso a hormonioterapia 

https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22815
https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22815
https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/28624
https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/28624
https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22289
https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22289
https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/article/view/1087
https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/article/view/1087
https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/article/view/1087
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Com intuito de analisar o processo transexualizador sob a óptica do Serviço Social 

nos debruçamos sobre a produção da categoria e observamos que todos os trabalhos têm 

como foco a discussão do processo no âmbito público, enquanto parte integrante da política 

pública instituída pelo SUS. Podemos perceber que tais trabalhos podem ser analisados sob 

três eixos de análise: sistematização da produção teórica, violação de direitos e atuação do 

Serviço Social.  

A presença da sistematização da produção teórica é constatada em três trabalhos: 

Pereira e Zucco (2018), Prestes et al. (2018) e Duarte e Rocon (2019). Os autores traçam o 

estado da arte do processo transexualizador nos hospitais públicos, incluindo as questões 

jurídicas, a estrutura de atendimento público necessário ao atendimento médico às pessoas 

trans. Também focamos na organização e mobilização de organizações para o alcance da 

prestação desses serviços.  

Ao que tange à violação de direitos, é visível o enfoque presente em Souza, Santos e 

Almeida (2019); Almeida et al. (2019) e Moura (2019). Sendo esse último fruto da inserção 

do estágio obrigatório realizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), 

compondo a equipe de Serviço Social da Urologia.  

Duarte e Rocon (2019) e Santos et al. (2019) enfatizam a atuação do Serviço Social, 

seus limites, suas possibilidades e a sistematização do trabalho de uma equipe de assistentes 

sociais em unidades de atenção especializada no processo transexualizador, enquanto 

Tenenblat (2018) enfatiza a atuação do Serviço Social na Defensoria Pública do Rio de 

Janeiro como integrante da equipe multidisciplinar do Núcleo de Defesa da Diversidade 

Sexual e Direitos Homoafetivo (Nudiversis) e suas atribuições mediante às ações de 

requalificação civil.  

De acordo com a Portaria nº 2.736/2014 apenas os seguintes hospitais encontram-se 

habilitados em Unidade de Atenção Especializada no Processo Transexualizador, sendo o 

HUPE sinalizado em três dos trabalhos analisados: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre/RS; Hospital de 

Clínicas da Faculdade de Medicina da USP(FMUSP) – Fundação Faculdade de 

Medicina/MECMPAS, São Paulo/SP; Hospital das Clinicas da Universidade Federal de 
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Goiás (UFG), Goiânia/GO e Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro/RJ.  

Ao analisar os trabalhos entendemos que permanecem os diversos desafios para a 

implementação, fortalecimento e permanência dos serviços prestados e que são necessários, 

mesmos nestes tempos tão tenebrosos a concentração de esforços articulados entre os três 

entes federados, a fim de assegurar por meio do direito à saúde, o acesso ao processo 

transexualizador no âmbito SUS, bem como os demais suportes a população trans e travestis 

em suas solicitudes em saúde.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao analisarmos os trabalhos apresentados nos eventos representativos da categoria, 

observamos pontos convergentes como o resgate da trajetória de luta do movimento LGTB 

na regulamentação do processo transexualizador pelo Sistema Único de Saúde. Outro 

aspecto relevante consiste em sinalizar o papel dos Estados e Municípios e a habilitação de 

Unidades de Atenção Especializada no Processo Transexualizador.  

No que tange ao Serviço Social, foi possível percorrer os avanços a partir da 

Campanha nacional “O amor fala todas as línguas: Assistente Social na luta contra o 

preconceito” e seus desdobramentos como e a Resolução CFESS n° 489/2006, a qual veda 

condutas discriminatórias ou preconceituosas, por orientação e expressão sexual por pessoas 

do mesmo sexo, a inserção da discussão sobre no XIV Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais (CBAS), ocorrido em 2013, tendo pela primeira vez uma registrada em mesas 

simultâneas e posteriormente a realização em 2015 em São Paulo do “1º Seminário Nacional 

Serviço Social e Diversidade Trans: exercício profissional, orientação sexual e diversidade 

de gênero”.  

Diante do exposto, retomamos a necessidade de priorizar a discussão da temática no 

interior da profissão, considerando as lacunas existentes desde a formação acadêmica, o que 

exige o desenvolvimento habilidade e competências para atuar junto às inúmeras demandas 

objetivas e subjetivas do segmento LGBTQI+, e porque não dizer decorrentes do processo 

transexualizador.  
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________________________ 

i O chamado "Congresso da Virada" aconteceu em 1979 em São Paulo num contexto marcado pela ditadura 

militar e, ao contrário de reproduzir a lógica dominante, a categoria se colocou em defesa da democracia, sendo 

visto como um marco histórico e sobretudo político, o qual traz novas diretrizes à categoria.  
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O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE ESCRITA  

NO AMBIENTE HOSPITALAR: potencialidades de uma  

aprendizagem significativa  
 

Victor dos Santos Moraes  79 

Amalia Neide Covic  80 

 
RESUMO 

 

Este estudo é um desdobramento de uma pesquisa de doutorado cuja temática se insere na interface 

entre Educação e Saúde, no contexto da compreensão do desenvolvimento de capacidades de 

alfabetização de uma amostra de 8 alunos em tratamento oncológico e contemplados pelo serviço de 

atendimento escolar hospitalar de um hospital oncológico voltado para o tratamento de crianças e 

jovens. Dentre estas capacidades, a escrita demonstrou-se uma das mais proeminentes e, por isto, foi 

enfocada neste trabalho. Os dados foram coletados da plataforma digital da escola hospitalar que 

contemplava aulas de alfabetização dos sujeitos de pesquisa e estudados a partir da análise de 

conteúdo. Observou-se que a escrita é abordada de uma forma peculiar nas aulas por refletir os 

desafios enfrentados por esses alunos que aliam sua conquista pelo saber em meio à luta pela vida, 

dando sentido ao processo de escolarização vivido no hospital.  

Palavras-chave: Práticas de escrita; Alfabetização; Atendimento escolar hospitalar.  

 

THE DEVELOPMENT OF WRITING PRACTICES IN THE HOSPITAL 

ENVIRONMENT: potential for welcoming learning  

 
ABSTRACT 

 

This study is an unfolding of some doctoral research whose theme is inserted in the interface between 

Education and Health, in the context of understanding the development of literacy skills of a sample 

of 8 students undergoing cancer treatment and covered by the hospital school service of an oncology 

hospital dedicated to the treatment of children and young people. Among these skills, writing proved 

to be one of the most prominent and, therefore, was focused on this work. Data were collected from 

the digital platform of the hospital school that included literacy classes for research subjects and 

studied from content analysis (BARDIN, 2011). It was observed that writing is approached in a 

particular way in classes because it reflects the challenges faced by these students who manage to 

learn as they struggle for life, making the schooling process experienced in the hospital more 

meaningful. 

Keywords: Writing practices; Literacy; Hospital school attendance.  
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INTRODUÇÃO: A QUESTÃO DA PESQUISA EM FOCO  

 

A proposta deste trabalho conjectura-se na interface interdisciplinar entre os campos 

de Educação e Saúde (RANGEL, 2009), no contexto de ensino e aprendizagem de 

capacidades vinculadas ao processo de alfabetização de alunos em tratamento oncológico e 

contemplados pelo serviço de atendimento escolar hospitalar do Instituto de Oncologia 

Pediátrica - Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer/Universidade Federal 

de São Paulo (IOP-GRAACC/UNIFESP).  

O objetivo específico, porém, deste recorte de análise, foi debater, dentre o propósito 

central do estudo sobre como ocorre o processo de alfabetização em uma escola hospitalar, 

acerca da identificação e da descrição das capacidades de escrita e de produção textual 

desenvolvidas nos sujeitos da pesquisa como eixos significativos do processo de 

alfabetização. Além disso, pretendeu-se estabelecer possíveis relações entre essas 

capacidades, a doença e o tratamento realizado por esses alunos, segundo a literatura 

disponível, e desvelando o contexto social relacionado ao início do processo de alfabetização 

dos alunos-pacientes e atentando-se para as especificidades do ambiente hospitalar e a 

cultura escolar da família.  

Ademais, acrescentou-se à intencionalidade desta faceta investigativa selecionada 

para o seminário, a busca pelo entendimento relacional entre as produções escritas das 

crianças em tratamento no hospital e os vínculos pedagógicos estabelecidos num processo 

individual de ensino e aprendizagem que desvela os preceitos de uma educação humanizada 

e validada cientificamente por critérios de ajustamento curricular segundo a literatura 

temática da área (COVIC; OLIVEIRA, 2011). 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 

Neste trabalho, pretendeu-se também tratar sobre a metodologia adotada num estudo 

de educação hospitalar que se envereda pelos critérios da análise de conteúdo preconizados 

por Bardin (2009), explicitando-se pela natureza do material de investigação a partir de 

banco de dados do serviço de atendimento escolar hospitalar dos casos que contemplam 
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aulas no ciclo da alfabetização ministradas e enfocando-se no desenvolvimento de 

capacidades de escrita.  

 A amostragem utilizada para discutir sobre as potencialidades do educador 

interdisciplinar envolveu um número inicial de 8 alunos que estudaram no hospital durante 

o tratamento em 2017/2018 e cujos critérios de inclusão ao quórum dos sujeitos de pesquisa 

envolveram: (a) alunos com faixa etária condizente à matrícula regular no 1º ano do Ensino 

Fundamental, (b) professores hospitalares do IOP-GRAACC que ministraram aulas para 

estes alunos no ciclo inicial da alfabetização durante o período de 2017/2018.  

Justifica-se esse resumo, assim, pela construção de repertório para/na Educação e 

Saúde e a importância do atendimento escolar de crianças e adolescentes gravemente 

enfermos frente aos poucos estudos de campo produzidos até o presente momento.  

 

RESULTADOS E DEBATES  

 

Partindo-se da perspectiva de que a alfabetização depende de várias instâncias, dentre 

elas a das práticas de escrita, pondera-se calcando-se em Kleiman (2002) que este eixo é de 

suma importância para os usos sociais da linguagem contextualizados às situações e 

instituições de que fazem parte para que assim permitam aos alunos: 

 

[...] incorporar na reflexão, de forma coerente, teorias e conceitos sobre a 

língua e a linguagem considerados imprescindíveis para o ensino da escrita 

escolar, como o modelo do contínuo entre a oralidade e escrita ou a teoria 

do gênero textual como instrumento para a prática social da linguagem 

(KLEIMAN, 2002, p. 99). 

 

Desta forma, extraindo-se um dos excertos coletados a partir das fontes documentais 

da escola hospitalar por meio de uma triangulação de dados entre relatórios de aula, áudios 

de professores em reuniões pedagógicos e prontuários médicos dos alunosi, busca-se aqui 

corroborar o entendimento exposto pela autora com as evidências da pesquisa:  

 

A Mari tem 7 anos e ela no meio do processo de alfabetização. Na proposta 

digital eu fui lendo uma história para ela, para conversar um pouco sobre 
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essa história, ver o quê que ela acha e pra pedir pra ela me deixar registrado 

o que entendeu num desenho. Aí pra eu ver como ela “tava” escrevendo, 

eu pedi para ela escrever uma frase. E eu fiquei super feliz, fiquei 

surpreendida, porque ela escreveu de modo autoral e espontâneo, a seu 

modo, atendendo à proposta aberta da atividade e sem esperar em atender 

as minhas expectativas (TRANSCRIÇÃO-ÁUDIO MARI, 2018, p. 7-8).  

 

Nesta breve passagem, percebe-se que a abordagem adotada na relação entre docente 

e aluna busca ressaltar a potencialidade comunicativa que se atinge por meio da escrita, ou 

seja, esta fala exemplifica que os educandos da escola hospitalar são inseridos num processo 

de ensino que valoriza a sua aprendizagem significativa em detrimento de uma cobrança 

avaliativa típica das práticas escolares tradicionais que partem de pressupostos 

padronizadores. Enaltece-se, por fim, nesta pequena análise, que a produção textual neste 

contexto estava voltada para a transmissão da mensagem, atentando-se muito mais ao 

conteúdo textual e ao seu destinatário alvo do que com o cumprimento de uma questão pré-

estabelecida que valide mais a forma estrutural do registro do que a construção do processo 

de aprendizagem.  

________________________ 

i Todos os instrumentos de pesquisa foram eticamente autorizados.  
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REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS 

GRAVEMENTE ENFERMOS: resultados parciais  
 

Wei Mei Hsu  81 

Amalia Neide Covic  82 
RESUMO  

 

Este estudo busca investigar as práticas de ensino centradas no desenvolvimento das habilidades do 

processo de alfabetização em crianças gravemente enfermas. Sendo assim, esta pesquisa, inserida no 

contexto de ensino-aprendizagem das habilidades vinculadas aos processos de alfabetização, propõe 

a aproximação de estudos das áreas de Educação e Saúde, de modo a promover subsídios teóricos 

capazes de assegurar a análise crítica da temática proposta. Para isso, a presente pesquisa, de 

abordagem qualitativa e do tipo exploratória, baseia-se na análise documental de conteúdo de 

publicações de artigos na temática apresentada. A pesquisa permite a construção de um repertório 

pouco produzido até o momento, o de realizar uma interseção entre a Educação e a Saúde, destacando 

a importância de se compreender as estratégias de ensino no contexto da alfabetização no 

atendimento escolar hospitalar de crianças e adolescentes gravemente enfermas. 

Palavras-chave: Representação Social; Alfabetização; Aluno gravemente enfermo. 

 

SOCIAL REPRESENTATION OF SEVERELY SICK STUDENT LITERACY: 

PARTIAL RESULTS 

 
ABSTRACT  

 

This study seeks to investigate teaching practices centered on the development of skills in the literacy 

process in critically ill children. Therefore, this research, inserted in the context of teaching-learning 

of skills linked to literacy processes, it proposes the approach of studies in the areas of Education 

and Health, to promote theoretical subsidies capable of ensuring critical analysis of the proposed 

theme. For this, this research, with a qualitative and exploratory approach, is based on documental 

content analysis of articles published on the subject presented. The research allows the construction 

of a repertoire that has been little produced so far, that of performing an intersection between 

Education and Health, highlighting the importance of the understanding about teaching strategies in 

the context of literacy in hospital school care for critically ill children and adolescents.  

Keywords: Social Representation; Literacy; seriously ill student.  
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INTRODUÇÃO  

 

A proposta desta pesquisa insere-se na interface entre os campos de Educação e de 

Saúde no contexto de ensino-aprendizagem das habilidades vinculadas aos processos de 

alfabetização de alunos gravemente enfermos em tratamento oncológico. Por meio deste 

estudo, intencionamos contribuir com a linha de pesquisa de Desenvolvimento Humano e 

Saúde de um programa de pós-graduação de uma universidade pública localizada no estado 

de São Paulo. O referido programa aborda temáticas nas vertentes da educação, ensino ao 

aluno em tratamento, intervenção escolar em Educação e Saúde e oncologia pediátrica.  

A motivação para esta investigação partiu da experiência da pesquisadora principal, 

pedagoga, que, ao realizar um curso na modalidade residência, ficou imersa por dois anos 

em um hospital especializado, onde teve seu primeiro contato com o processo de 

escolarização de alunos gravemente enfermos. Por meio dessa experiência, os conflitos entre 

as teorias aprendidas na graduação e a prática destoante dos ensinamentos em nível 

acadêmico, fizeram com que a pesquisadora questionasse as estratégias de ensino, 

principalmente da alfabetização para com os alunos gravemente enfermos.  

Epistemologicamente, o presente trabalho trata dos conhecimentos relacionados, 

principalmente, aos alunos gravemente enfermos, as habilidades dos processos de 

alfabetização e a Teoria das Representações Sociais (TRS).  

Dito isso, o aluno gravemente enfermo caracteriza-se por ser aquele que tem direito 

de acesso à educação por meio do atendimento escolar hospitalar (AEH) enquanto realiza 

tratamento e, posteriormente a este, retorna à escola regular. Esse contexto envolve 

mudanças processuais que vão desde aspectos que dizem respeito à imagem do aluno - 

paciente, produzidos por se reconhecer diferente ao período anterior à doença, à 

discriminação social que poderá sofrer, além das alterações, desenvolvimentos e desafios no 

seu processo de ensino-aprendizagem (COVIC; OLIVEIRA, 2011).  

Nessa instância, os arcabouços teóricos brevemente apresentados, proporcionam a 

aproximação de estudos das áreas da Educação e da Saúde, de modo a promover subsídios 

capazes de garantir a argumentação e a reflexão acerca do tema em estudo, sendo 
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assegurados por meio dos embasamentos teóricos por meio das obras de Covic (2003, 2008), 

Mizukami (2002) e Barros (2008).  

Neste estudo, também, foram consideradas as habilidades no processo de 

alfabetização. Habilidades essas consideradas nos documentos oficiais da Educação Básica 

nacional, entre elas a BNCC (2018), atrelada ao desenvolvimento da compreensão das 

diferenças entre escrita e outras formas gráficas (outros sistemas de representação); o 

domínio das convenções gráficas (letras maiúsculas e minúsculas, cursivas e script); a 

familiarização e conhecimento do alfabeto; a compreensão da natureza alfabética do nosso 

sistema de escrita; o domínio das relações entre grafemas e fonemas; o conhecimento das 

decodificações de palavras e textos escritos; o saber ler, reconhecendo globalmente as 

palavras; e a ampliação das sacadas de olhar para as porções maiores de textos que meras 

palavras, desenvolvendo fluência e rapidez na leitura.  

Quanto ao campo epistemológico da Teoria das Representações Sociais (TRS), em 

linhas gerais, ela é um conjunto de ferramentas metodológicas que trazem possibilidades ao 

pesquisador de (re) significar seu objeto de estudo pautado em uma dada realidade, 

auxiliando a compreensão de uma dada representação social. Para esse campo, optou-se, 

teoricamente, por referenciar os principais autores que abordam a TRS: Moscovici (2003), 

Jodelet (1989) e Schilke (2008).  

Assumindo por procedimento metodológico de forma ampla considera-se uma 

pesquisa predominantemente de abordagem qualitativa exploratória e que se baseia na 

análise documental de conteúdo (GIL, 2007) de publicações de artigos na temática da 

interface da Educação e Saúde, de modo a compreender as estratégias de ensino no contexto 

da alfabetização no atendimento escolar hospitalar de crianças e adolescentes gravemente 

enfermas. Desse modo, objetiva-se responder, primordialmente, ao seguinte problema de 

pesquisa: Como são compreendidas as Representações Sociais por meio dos artigos 

científicos quando estes se referem à alfabetização de alunos gravemente enfermos em 

tratamento oncológico?  
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DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Foram selecionados como artigos de análise de pesquisa três publicações encontradas 

na plataforma Google Scholar, sendo estes intitulados como: (a) Pedagogia Hospitalar: Uma 

contribuição saudável no processo de alfabetização de crianças hospitalizadas (SANTANA 

et al., 2013) trazendo abordagens de cunho metodológico, de recursos e estratégias de 

ensino; (b) Usando Softwares para a alfabetização digital no tratamento às crianças com 

câncer ou doenças infectocontagiosas (GOMES; OLIVEIRA, 2020), que contribuem para a 

temática da pesquisa com a alfabetização dada por meio de plataformas digitais que 

proporcionem manipulações com autonomia e dinamismo; e por fim, (c) Educação 

hospitalar e suas intersecções: um enfoque para as práticas de alfabetização (COVIC; 

MORAES, 2020), nas vertentes de abordagens no âmbito das capacidades de alfabetização 

e às práticas pedagógicas dos educadores que atuam no contexto hospitalar.  

Apesar de inúmeras abordagens teóricas ou de relatos de experiências no AEH, 

poucos são os estudos pautados nas questões práticas de ensino nesse espaço de atuação e, 

por isso, devido a essa escassez, é que a análise desta pesquisa está pautada nesses três artigos 

selecionados. Por meio deles e através da metodologia de pesquisa, será possível promover 

subsídios capazes de garantir a argumentação e reflexão dos objetivos aqui propostos, 

justificando a relevância desta discussão na ordem das compreensões por meio das 

Representações Sociais quando estes se referem à alfabetização de alunos gravemente 

enfermos em tratamento oncológico.  

 

OBJETIVOS  

 

O objetivo geral da pesquisa base desta apresentação é compreender, por meio dos 

artigos selecionados, as Representações Sociais da alfabetização no que se refere, 

especificamente, ao atendimento escolar hospitalar para com os alunos gravemente enfermos 

em tratamento oncológico. 

Os objetivos específicos desmembraram-se em reconhecer as compreensões das 

representações sociais na alfabetização de alunos gravemente enfermos; apresentar as 
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estratégias que foram apontadas para o desenvolvimento das habilidades de alfabetização 

dos alunos-pacientes; e relacionar os impactos das representações sociais no processo de 

alfabetização.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

As ações didático-pedagógicas prescritas na fundamentação desta pesquisa repousam 

em uma gama heterogênea de abordagens da área da educação, saúde, linguagem e social. 

Nesse sentido, optou-se por adotar, principalmente, os estudos segundo a Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2018) para dar embasamento às habilidades expressas na 

alfabetização; Frade (2005) e Ferreiro (2013) nos estudos e pesquisas na área da linguagem; 

Moscovici (2003) acerca da TRS e Gil (2007) para dispor das metodologias de análise.  

 

BREVES CONSIDERAÇÕES  

 

Se no ensino regular, tem-se que reconhecer o aluno considerando suas 

especificidades e singularidades como garantia de direitos humanos a fim de proporcionar 

um ensino significativo e efetivo, da mesma forma, esse propósito está sujeito ao aluno-

paciente que está em enfermidade, porém este, com marcas de estratégias de ensino-

aprendizagem ressignificadas, levando em consideração as mais variadas situações às quais 

o aluno gravemente enfermo é exposto. Assim, compreendendo que os processos formativos 

não se esgotam nas escolas e nos espaços formais de ensino-aprendizagem, repensar as 

demandas conceituais e práticas nessa instância para construir e mediar à relação do aluno-

paciente nos aspectos da alfabetização, se faz necessário para garantir o seu direito de acesso 

à educação aliado e atribuído com sentidos e potencialidades.  
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