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APRESENTAÇÃO

A Educação inserida na sociedade da informação faz com que docentes e discentes
desenvolvam novos recursos para a promoção do processo de ensino-aprendizagem.
Diante disso, a presente obra traz reflexões sobre os novos desafios presentes na
Educação atual, buscando para isso, conhecer as práticas docentes, bem como as suas
reflexões, perspectivas, além de novas ideias que possam ser usadas por outros
profissionais da área e também pelos próprios estudantes.
A obra pretende ser uma fonte de inspiração para outros professores, além de ser
uma ferramenta capaz de motivar novas práticas e a inserção de elementos inovadores na
sala de aula.
Desta forma, esta publicação tem como um dos objetivos, garantir a reunião e
visibilidade destes conteúdos científicos por meio de um canal de comunicação preferível
de muitos leitores.
Este e-book conta com trabalhos científicos de diferentes áreas da Educação,
contabilizando contribuições de diversos autores. É possível verificar a utilização de
muitas metodologias de pesquisa aplicadas, assim como uma variedade de objetos de
estudo.
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Capítulo 1

LETRAMENTOS DA FRONTEIRA-SUL:
MARGEANDO UMA RODA DE PROSA
FRONTEIRIÇA
Lindomar Cavalcante de Lacerda Lima
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LETRAMENTOS DA FRONTEIRA-SUL: MARGEANDO UMA RODA DE
PROSA FRONTEIRIÇA

Lindomar Cavalcante de Lacerda Lima
Doutorando, PPGEL-UFMS
E-mail: lindomarcllima@gmail.com

Resumo. A arte e a literatura, juntamente com os estudos culturais sao o ponto de partida
privilegiado para a formaçao de leitores. Nessa perspectiva a linguagem ultrapassa as
margens de conceitos gramaticais, pois a língua se realiza no seu uso, nas praticas sociais
nas quais os indivíduos se apropriam dos conteudos, transformando-os em conhecimento.
Para tanto, e necessario que este aprendiz conheça e utilize elementos constitutivos da
linguagem de forma reflexiva, funcional, jogando com a multimodalizaçao da linguagem
de uma forma criativa, teatral e crítica. Isso posto, convido para a minha prosa alguns
intelectuais como Mignolo (2019), Said (2002), Palermo (2008), Monte Mor (2012),
Giroux(2002), Cope e Kalantzis, (2000), Lankshear e Knobel 2003) Castells (1999) e por
fim Kress (2003). Com isso, pensamos que podemos inserir os letramentos críticos ao
mundo literario, dando aos alunos a oportunidade tanto de interiorizar a experiencia de
saber da vida por meio da experiencia do/com o outro. Do ponto de vista educacional
manter uma prosa entre os novos letramentos, letramentos críticos, letramento teatral
crítico, sobre uma otica decolonial corroborara para criarmos nos alunos um pensamento
crítico-interpretativo em resposta ao pensamento linear globalizado que o ensino de
línguas, mais especificamente, o ensino padrao tem apregoado.
Palavra-chaves: Língua Inglesa. Teatro. Decolonialidade
Abstract. Art and literature, together with cultural studies, are the preference starting
point for the formation of readers. From this perspective, language goes beyond the
margins of grammatical concepts, as language takes place in its use, in social practices in
which individuals appropriate content, transforming them into knowledge. Therefore, it
is necessary for this learner to know and use elements that constitute language in a
reflective, functional, playing with the multimodalization of language in a creative,
theatrical and critical way.. That said, I invite to my prose some intellectuals such as
Mignolo (2019), Said (2002), Palermo (2008), Monte Mor (2012), Giroux(2002), Cope and
Kalantzis, (2000), Lankshear and Knobel 2003) Castells (1999) and finally Kress (2003).
). With this, we think that we can insert critical literacies into the literary world, giving
students the opportunity to internalize the experience of knowing life through the
experience of/with the other. From an educational point of view, maintaining a prose
between the new literacies, critical literacies, critical theatrical literacy, from a decolonial
perspective will corroborate to create in students a critical-interpretative thinking in
response to the globalized linear thinking that language teaching, more specifically, the
standard teaching has touted.
Keywords: English language. Theater. Decoloniality.
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1. INTRODUÇÃO
A arte e a literatura, juntamente com os estudos culturais sao o ponto de partida
privilegiado para a formaçao de leitores. Nessa perspectiva a linguagem ultrapassa as
margens de conceitos gramaticais, pois a língua se realiza no seu uso, nas praticas sociais
nas quais os indivíduos se apropriam dos conteudos, transformando-os em conhecimento.
Dessa forma, um ensino efetivo da linguagem significa nao so capacitar o aluno a
utilizar a língua em diversas situaçoes, mas resgatar a cultura da pratica de contar e ouvir
historias, recitar poesias, despertando o gosto pela leitura e escrita. Para tanto, e
necessario que este conheça e utilize elementos constitutivos da linguagem de forma
reflexiva e funcional. Isso posto, convido para a minha prosa alguns intelectuais como
Walter Mignolo, Edward W. Said, Miguel Angel Porrua,
Y esta problematica general era la ecuacion entre legados coloniales y
teorizacion poscolonial,que no solo ganaba terreno en la academia
norteamericana, sino que tambien se escribía en ingles, sobre la
experiencia paradigmatica del colonialismo de la Commonwealth (
MIGNOLO, 2011, p.117).

Com isso, penso que podemos inserir os letramentos críticos no mundo literario,
letrado, dando ao aluno oportunidade tanto de interiorizarem a experiencia de saber da
vida por meio da experiencia do outro, como tambem “a reflexao pos-colonial foi processada
como uma tendencia crítica nos estudos literario e cultural, e nao como o começo de uma mudança
paradigmatica" (MIGNOLO, 2003, p.117).

Ensejo a luz dessa consciencia, por uma educaçao linguística crítica, cidadao e
ampliada esta tese propoe descolonizar o ensino de língua inglesa partindo da
organizaçao de uma produçao de conhecimento suleando uma epistemologia fronteiriça
em que haja uma reflexao ( filosofica, literaria, ensaística), incorporada as historias locais,
para assim encontrarmos o seu lugar no desenvolvimento global das ciencias sociais.
Como pesquisador ocupo-me de relaçoes dialogicas entre o que sou, vejo, ouço e faço
relacionando tudo isso com as singularidades e regularidades que precisam ser explicadas no meu
exercício científico. Nesse sentido, na esteira das reflexoes que as epígrafes sugerem,

descortina-se a necessidade de contrapor essas teorias em um debate teorico fronteiriço,
habitar a fronteira e isso, e estarmos em contato com a cultura e com as diversas variantes
linguísticas marcadas pela colonialidade.
Assim, desenvolver o gosto pela leitura e a capacidade de escrita atraves da rica
cultura popular brasileira. A literatura fronteiriça conta de maneira simples a vida das
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pessoas humildes de nosso país, mas que sao ricas em conhecimentos, historias, vivencias,
e exemplos de vida,
Existem outras formaçoes que nao tiveram a mesma sorte no consumo,
mas eles sao igualmente importantes para o projeto profissional das
críticas aos legados coloniais em vista de uma contínua descolonizaçao
intelectual que contribui para mudanças em projetos educacionais,
intervençoes intelectuais na esfera publica e na orientaçao de políticas
culturais. (MIGNOLO, 2013, p.118).

Os estudos nas areas dos letramentos críticos podem corroborar com o exposto ate
agora, no sentido de explorar essas questoes com os alunos, ampliando o seu horizonte de
expectativa, por exemplo, qual seria a funçao da educaçao e da escola e da sociedade? Os
cursos de formaçao de professores atendem as necessidades dos alunos para essa nova
sociedade em que vivem? Em meio a todos esses questionamentos Monte Mor esclarece,
O desinteresse dos jovens de 15 a 17 anos se revela como a grande razao para
evasao escolar, em índice de 40,1%. Os investigadores justificam o desinteresse
ao descrever uma escola que esta distante de suas necessidades e que trabalha
conteudos que ja nao correspondem aos interesses desses jovens ou os façam
sentir social ou culturalmente incluídos em seus meios. (MONTE MOR, 2012, p.2)

Desse modo, pautando-me em consideraçoes como de Monte Mor e consciente que
depois da ultima fronteira os passaros para alcançarem o ultimo ceu terao que ter uma
preparaçao intelectual para isso.
A feiçao disso, autores como Giroux (2005) Cope e Kalantzis (2000) Lankshear e
Knobel (2003), Castells (1999), Kress (2003) entre outros, ha muito tempo teorizam sobre
as mudanças perceptíveis na sociedade no que tange a area das linguagens, do
conhecimento, do trabalho, da participaçao social e como essas mudanças influenciam o
comportamento dos alunos, mas nao sao trabalhadas em sala de aula.
Do ponto de vista educacional manter uma prosa entre os novos letramentos,
letramentos críticos, multiletramentos sobre uma otica descolonial corrobora para
criarmos nos alunos um pensamento crítico-interpretativo em resposta ao pensamento
linear globalizado que o ensino de línguas, mais especificamente, o ensino padrao prega,
conforme explica Castro-Gomes,
A reorganizaçao da produçao de conhecimento desde uma perspectiva pos
ocidentalista, tende a formular uma epistemologia fronteiriça na qual a reflexao
(filosofica literaria, ensaística), incorporada nas historias locais, encontra seu
lugar no conhecimento desincorporado da globalizaçao. (CASTRO-GOMES, sp,
1988)
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Numa perspectiva, híbrida e impura, no sentido de nao homogenea o ensino da
língua inglesa deve desconstruir, desmistificar, desmascarar ilusoes e tabus, conceitos,
preconceitos e condicionamentos numa abordagem de temas e problemas sociopolíticos
e culturais, fazendo emergir atraves de diferentes níveis os silencios e as omissoes, sem
gerar ambiguidades. Assim, toda mudança deve suscitar uma desobediencia, tanto
política quanto epistemica, quanto a isso Mignolo assevera,
A desobediencia civil pregada por Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr.
foram de fato grandes mudanças, porem, a desobediencia civil sem
desobediencia epistemica permanecera presa em jogos controlados pela teoria
política e pela economia política eurocentrica. (MIGNOLO, 2007, p. 287).

Isso posto, o ensino da língua inglesa deve converter-se em um lugar a partir do
qual construir-se-a uma desobediencia colonial, mas sem que isso suponha uma
obediencia epistemica. Para um ensino, efetivamente, descolonial, devemos ser
desobedientes epistemicamente.
As paisagens biograficas em todo o mundo estao mudando, repensar as
possibilidades de integrar a universidade e a escola basica (escolas primarias e
secundarias) parece ser congruente com as crescentes demandas do conhecimento atual
e da sociedade digital. Essa representaçao biografica das paisagens atua como uma forma
epistematica, como Bessa-Oliveira pondera,
A partir da noçao de paisagens-biograficas como episteme para uma arte
descolonial do ser, sentir, saber-bio-sujeito, go-espaço, grafias-narrativas
biogeografias fronteiriças. Ou seja, que todo o lugar -geografico- faz emergir arte,
cultura e conhecimento a partir do sujeito-bio-e que essas nao sao melhores nem
piores que outras praticas, sujeitos e lugares, mas diferentes graças as suas
especificaçoes biogeograficas. (BESSA-OLIVEIRA, p.32, 2018).

No entanto, nem todas as alteraçoes caracterizam uma forma revitalizada de
cidadania dentro de relaçoes desiguais de poder. Temos que pensar no ensino de língua
inglesa em regiao de fronteira, pensar-a-fronteira para alem dos limites estabelecidos.
Nesse sentido, os discursos hegemonicos políticos e economicos engessam e
aprisionam os demais discursos sociais, principalmente, os discursos que tangenciam o
conhecimento: as artes, a educaçao, as filosofias. Isso traz em evidencia características
que estao implícitas nessas praticas, sujeitos e lugares como Bessa-Oliveira (2018, p. 31)
nomeia de biografias fronteiriças,
O fim da fronteira do mundo, como repositorio cultural e como
reprodutorio de cultura como controle da cultura local sul-matogrossense nesse espaço historico e geografico (Brasil/Paraguai/Bolívia),
a partir da noçao de paisagens biograficas como episteme para uma arte
descolonial do ser. (BESSA-OLIVEIRA, p.32, 2018)
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Ensejo, a luz dessa consciencia outra e valendo-me de algumas consideraçoes feitas
em meu anteprojeto de doutorado, O teatro nas aulas de ingles da perspectiva dos
letramentos críticos. Surge o questionamento: a escola esta inserida nesse debate de uma
fronteira globalizada? Acompanha o desenvolvimento das novas epistemes fronteiriças?
Qual o lugar que o professor destina para alteridade no ambiente de sala de aula? Isso
posto, cria um paradigma para o leitor, que deve estar pensando, o que a educaçao e o
ensino de língua inglesa tem a ver com um texto que explora a cultura?
Língua e cultura estao intimamente interligadas, nao se pode ensinar uma língua
sem passar pela cultura, como tambem nao podemos apreender os produtos culturais sem
estarmos inseridos na língua, ambas línguas e cultura caminham juntas, sao
imbricamentos do mesmo orgao social.
Desse modo, me pautando na perspectiva das teorias sem-disciplina e na nao
supremacia de uma teoria sobre outra, que convido para essa conversa epistemicaensaísta, o meu orientador, o professor Rosivaldo Gomes,
nao pode deixar de considerar os saberes linguísticos da língua a ser
ensinada, mas deve levar em conta, tambem, questoes relativas a
identidades sociais de genero, raça, sexualidades, classe social, cultura
etc., das/os alunas/os que habitam/frequentam nossas salas de aulas.
Considero, portanto, que essas questoes estao relacionadas diretamente
ao ensino, a aprendizagem e a formaçao de professores/as de
língua(gens). Com o segundo objetivo, (GOMES, 2021, p.1)

Um prefixo viria a fazer a diferença em nossa educaçao linguística, ou seja, alter, de
alteridade. Uma alteridade constituída, com base na fala de Gomes (2021) ilustrada pelo
fragmento, que atraves de relaçoes de contraste, distinçao, diferença, algo como, o entre o
lugar ocidente/Europa e o lugar da civilizaçao, da aceitaçao, e a inferioridade esta nas
fronteiras, na periferia.
Partindo dessas consideraçoes, a America Latina e grande fronteira, mais uma
fronteira mais ao sul, onde esta o selvagem, a inferioridade. “Se o oriente e para o ocidente
o lugar da alteridade, o selvagem e o lugar da inferioridade. O selvagem e a diferença
incapaz de se constituir em alteridade. Nao e o outro porque nao e sequer plenamente
humano.” (SANTOS, 2011, p. 181-190).
A linguagem do mundo privilegia modalidades diferentes para o ensino de línguas,
portanto, tais modalidades devem ser vistas sob uma nova perspectiva, ser alocadas em
um novo lugar, por fazerem parte de um novo-letramento. Esse lugar-periferico, mas
13
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específicos, requer pensar uma nova forma de pensamento crítico-biografico, um
pensamento centrado na subalternidade, Nolasco (2013) argumenta,
Lugares perifericos sao sempre lugares específicos, mas nem todos os
lugares sao perifericos. Pensar a partir da periferia implica pensar a partir
dos projetos globais que se cristalizam, de forma hegemonica, na cultura;
significa, tambem, em transculturar tais projetos globais em projetos
locais perifericos que façam sentido para a cultura periferica; significa
ainda, sobretudo, em rearticular os saberes e os discursos todos de uma
perspectiva da crítica subalterna. (NOLASCO,2013, p.87).

Essas modalidades tornam-se, cada vez mais, apenas um dos modos de
representaçao cultural. Mesmo ao considerar a pluralidade de linguagens, em termos de
estudos linguísticos, o que se verifica e o enfoque na escrita, que nao basta mais para
revelar a totalidade dos usos da língua e de seus fenomenos. “Novos tempos pedem novos
letramentos”, afirmou, certa vez, Rojo (2009).
2. A MULTIMODALIZAÇÃO E O ENSINO DE LÍNGUAS.
Essas mudanças significativas trazem a tona um novo tipo de texto, e com isso uma
nova abordagem para o ensino de línguas, abordagem bastante recorrente nas praticas
sociais pos-modernas: o texto multimodal. Para a teoria da multimodalidade, o texto
multimodal e aquele cujo significado se realiza por mais de um codigo semiotico, ou seja,
segundo Kress & van Leeuwen (2001),
Um conjunto de modos semioticos esta envolvido em toda produçao ou
leitura dos textos; cada modalidade tem suas potencialidades de
representaçao e de comunicaçao, produzidas culturalmente; tanto os
produtores quanto os leitores tem poder sobre esses textos; o interesse
do produtor implica a convergencia de um complexo de fatores; historias
sociais e culturais, contextos sociais atuais, inclusive perspectivas do
produtor do signo sobre o contexto comunicativo. (Kress & Van Leeuwen,
2001, p.38).

Ha pouco mais de uma decada, o ensino de língua inglesa vem tentando se
ressignificar e se reorganizar. A Base Curricular Nacional Comum (BNCC, 2018)
recomenda, a partir desse momento, a leitura, a escrita, a analise linguística e a oralidade
como os eixos que determinam o processo de estudo, analise e compreensao dos mais
variados textos que circulam na sociedade.
Pode-se dizer que essa orientaçao propiciou a disseminaçao de um novo objeto de
ensino – os generos textuais –, alem de ter promovido boa parte das pesquisas no campo

14

EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

da Linguística Aplicada, direcionadas a contramao da historia que o ensino de línguas
revela.
O ensino baseado da língua estrangeira pautado em uma metodologia de
gramatica e traduçao, surgiu como um interesse pela cultura classica greco-latina, o que
favoreceu a leitura e a traduçao, ou seja, um ensino eurocentrico,
Uma das muitas soluçoes plausíveis para o dilema eurocentrico versus
fundamentalista e aquilo a que Walter Mignolo, inspirado em pensadores
chicano (as) como Gloria Anzaldua (1987) e Jose Saldivar (1997), chamou
de 'pensamento crítico de frontera' (Mignolo, 2000). O pensamento crítico
de fronteira e a resposta epistemica do subalterno ao projeto
eurocentrico da modernidade.” (SANTOS & MENEZES, 2010, p. 455)

Isso posto, o pensamento crítico de fronteira, age como um aliado hospitaleiro no
ensino de língua estrangeira, ao que tange uma abordagem crítica no processo de
letramento crítico, e tem como objetivo a formaçao de cidadaos que se tornem agentes em
um mundo mais justo por meio da crítica aos atuais problemas políticos e sociais
mediante questionamentos das desigualdades, com incentivo de açoes que visem a
mudanças e soluçoes pautadas na justiça e na igualdade. Tal crítica se da por meio da
leitura, reflexao e questionamento das mensagens dos diferentes textos a que os
estudantes/leitores sao expostos.
No Brasil um dos precursores do letramento crítico foi Paulo Freire, sempre
incentivando as praticas de letramento crítico em suas obras. Ele acreditava que um
estado de justiça social, primeiramente, se construía na alfabetizaçao, na liberdade e
igualdade construída nessas relaçoes.
Paulo Freire assevera que os professores enxergam os estudantes como seres
sociais, dotados de uma bagagem cultural que precisa ser considerada em uma relaçao
dialogica. Por meio da problematizaçao caracterizada por perguntas críticas sobre a
realidade em que os estudantes/leitores vivem em comparaçao com o texto lido, sobre a
isso Santos & Menezes (2010) conceituam,
A epistemologia do sul, enquanto projeto, significa, ao mesmo tempo, uma
descontinuidade radical com o projeto, significa, ao mesmo tempo, uma
descotinuidade radical com o projeto moderno da epistemologia e uma
reconstruçao da reflexao sobre os saberes que, como veremos, torna
reconhecíveis os limites das críticas da epistemologia tal como elas tem
emergido num quadro ainda condicionado pela ciencia moderna como
referencia para a crítica de todos os saberes, (SANTOS & MENEZES 2010,
p. 261).
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Nas palavras do autor, “a leitura da palavra nao e apenas precedida pela leitura do
mundo, mas por uma certa forma de ‘escreve-lo’ ou de ‘reescreve-lo’, quer dizer, de
transforma-lo atraves de nossa pratica consciente”. (FREIRE, 1989, p. 13).
A produçao de conhecimento científico significativo que se tem projetado da
universidade para a sala de aula, muitas vezes nao contempla o avanço das tecnologias
digitais, com a globalizaçao, tem-se acesso a um enorme acervo cultural advindo de
diferentes lugares (por meio de vídeos do YouTube, blogs, sites, etc.).
Esse contato permite um novo olhar para o mundo, novas perspectivas, afetando e
influenciando os interesses das pessoas, as formas como pensam e agem. Porem, torna-se
evidente a importancia de considerar a nao neutralidade da língua e questionar as
mensagens recebidas pelos diferentes meios de comunicaçao.
Nesse contexto, o ensino deve seguir um caminho descolonial, nao pensarmos mais
a partir da Grecia, abandonarmos as influencias da metropole. Esta na hora de
assumirmos a nossa maturidade e tomarmos as redeas da nossa episteme, e partirmos
para a produçao de nosso proprio conhecimento.
E contra as bases dessa missao civilizadora, educadora, pseudo messianica,
evidenciada pelas escrevivencias de Mignolo no cerne de uma tradiçao educacional
costurada por retalhos de teorias, sem dialogo entre si e nem com os orgaos de educaçao,
quanto mais com os professores e com os alunos, que minhas teorizaçoes bios-fronteiriças
enquanto praticas educacionais de prezar pelo ensino, que esse texto emerge e disseminase. Evidencio, ademais, nos escritos de Mignolo (2007) que,
A opçao decolonial pensa nao a partir da Grecia, e sim a partir do
momento em que as historias locais do mundo foram interrompidas pela
historia local da Europa, que se apresenta a si mesma como projeto
universal. A criaçao de uma ideia de America 'Latina' e parte desse
processo de expansao universal (por exemplo, uma America Latina em
vez de Crista e Hispanica como foi o ideal da colonizaçao castelhana).
Essa ideia esta em processo de 'desmontagem 'precisamente porque
foram negados a sua integraçao na colonialidade (MIGNOLO,2008, p.201).

Mignolo nos ensina que partilhar de uma política universalista da semelhança
(somos todos iguais, precisamos das mesmas coisas e temos as mesmas necessidades)
coteja a supressao das diferenças coloniais que sao tornadas inexistentes. Desse modo,
destaca-se a importancia do professor assumir uma postura mais autonoma, valorizando
seus proprios saberes, entendendo seu contexto local como espaço onde se podem
construir a sua bio com conhecimentos validos e pertinentes para sua propria pratica
linguística, contribuindo assim para o seu contexto pedagogico.
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Resta-me dizer, com isso, que minha opçao por essa bios epistemica, nao e apenas
uma escolha de vida, mas uma condiçao teorica, “[o meu corpo], faz de mim, sempre, um
homem que se interrogue!” (FANON, 2008, p.187) para que eu pense a partir do meu
biolocus de professor de língua inglesa, latino, negro, índio, brasileiro, sul-fronteiriço, que
escre(vi)ve, inscre-vi-vendos.
Usando a definiçao de linguagem de Becker, o semiologo argentino Walter Mignolo
(2000) nos lembra que a linguagem nao e um fato, um sistema de regras sintaticas,
semanticas e foneticas.

3. O LETRAMENTO TEATRAL CRÍTICO SULEANDO O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA.
Pelo contrario, diz Mignolo, a linguagem e "pensar e escrever entre idiomas" e
"falar e escrever sao estrategias para orientar e manipular domínios sociais de interaçao”.
A referencia de Mignolo a "manipulaçao" nos lembra que toda a lentidao esta enredada
em sistemas de poder e, portanto, pode ser opressivo ou libertador, dependendo do
posicionamento dos alto-falantes e de suas agencias, como Anzaldua esclarece,
A fronteira entre os Estados Unidos e o Mexico e uma ferida aberta, onde
o terceiro mundo arranha contra o primeiro e sangra. E antes de que se
forme uma casca, vira hemorragia, a seiva de vida dos mundos que se
funde para formar um terceiro país, uma cultura de fronteira. As
fronteiras estao desenhadas para definir os lugares que sao seguros e os
que nao sao, para distinguir quem somos nos e quem sao eles. Uma
fronteira e uma linha divisoria, uma fina faixa ao longo de uma borda
íngreme. Um territorio fronteiriço e um lugar vago e indefinido criado por
um resíduo emocional de uma fronteira nao natural. (ANZALDUA,2016, p.
42).

Anzaldua, pondera que modernos Estados territoriais ja herdaram um espaço
interior compartimentado, porquanto preexistiam aos territorios nacionais uma divisao
espacial do trabalho e uma divisao política do territorio.
Com o desenvolvimento do capitalismo a divisao do mundo em territorios
nacionais se sedimenta, e e com base nesta estrutura que as sociedades politicamente se
enquadram. Neste quadro as fronteiras tem o papel de limites, demarcadores dos distintos
projetos sociopolíticos.
Hoje, em face a globalizaçao, a compartimentaçao do espaço mundial revela duas
facetas contraditorias e solidarias. Por um lado, as fronteiras devem delimitar com clareza
o territorio nacional que consagra a sociedade que nele vive seu abrigo, este e o princípio
da soberania internacional, mas por outro lado a economia transnacionalizada opera
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fluxos financeiros e normativos que atravessam as fronteiras, promovendo um
enfraquecimento de suas funçoes destinadas a proteçao.
As oportunidades de fluidez oferecidas pelo meio tecnico-científico e
informacional Santos, (2007) “as revoluçoes nos transportes e nas comunicaçoes ilustram
sobejamente esse processo”, possibilitaram a unificaçao tecnica do planeta, mas
paradoxalmente, desde o seu surgimento, esse meio geografico testemunha sua maior
compartimentaçao.
Nesta era da velocidade, de encurtamento das distancias geometricas, os
territorios nacionais padecem, em distintos graus, das influencias de um mundo que
efetivamente se globaliza, mas e a partir deles que se efetivam as relaçoes interestatais, e
na sua estrutura que se fundam quadros legais de legitimaçao do poder e reconhecimento
das soberanias.
Santos (2007), por exemplo, critica o que denomina pensamento abissal, o qual
estabelece uma fronteira entre o sul e o norte, um precipício que separa o eu e o outro
conferindo a este ultimo o poder de lançar luzes as trevas do sul, epistemologicamente
falando, a ruptura pode ser feita a partir de pequenos processos, tal como substituir
termos europeizantes, como nortear, que opera um pensamento voltado para o norte
epistemico, um norte nao do ponto de vista geografico, a exemplo de teoricos como Gomes
(2021), ponderam que,
a partir da visao de Moita Lopes (2006a) e Kleiman (2013) sobre “sulear
(orientar para o Sul) o debate questionar a hegemonia ocidental do Norte,
ainda imperante, na definiçao dos nossos problemas de pesquisa”,
apresento outras definiçoes que ampliam a compreensao sobre educaçao
linguística para alem da ideia de saberes linguísticos, textuais e de
competencia comunicativa (GOMES, 2021, p. 1)

Em defesa do cenario apresentado, no excerto, as novas tecnologias de informaçao
e comunicaçao (TIC's) estao presentes no cotidiano da sociedade contemporanea e a
escola nao pode mais evitar sua presença. Neste sentido, Gomes (2022) afirma que as
novas tecnologias criaram novos espaços do conhecimento, e por isso uma “educaçao
linguística se faz necessaria para que as pessoas possam viver bem em uma sociedade e
na cultura que se vincula por uma língua.”
Estes foram impulsionados por novas tecnologias, bem como por uma economia
neoliberal que, com enfase na mercantilizaçao da vida, desestabilizou velhas estruturas
sociais e economicas e produziu novas formas de desigualdades globais. Com interaçoes
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cada vez mais ocorrendo, Mary Louise Pratt (1991) chama de "zonas de contato"
(geralmente virtuais) entre falantes de diferentes origens, experiencias e características.
A linguagem e cada vez menos entendida como um autonomo monolítico, sistema
composto por estruturas discretas (como em Saussure) ou um sistema sem contexto de
gramatica mental (como em Chomsky).
Entramos uma nova maneira de ser no mundo, um mundo com outros espaços que
nao estao aqui nem ali em uma heterotopia como Foucault (1986) os chamou. Aliado a
esse pensamento, Monte Mor (2007a, 2007b) promove uma reflexao que denomina
terceira fase dos letramentos (MONTE MOR, 2007a, 2007b) e desperta a necessidade de
se buscar alternativas para transformar noçoes de alfabetizaçao, leitura e interpretaçao
na formaçao dos estudantes e professores.
Distanciando-se da educaçao reprodutivista de hierarquias, salienta que o
conhecimento “deve ser pensado como uma oportunidade de ser evidenciar que a língua,
bem como os textos e discursos que dela provem, sao marcados ideologicamente por
relaçoes de poder, por disputas e que os textos e discursos nao sao imparciais” (GOMES,
2021, p. 3 apud JANKS, 2016).
Assim, as vias de acesso entre estudantes, professores e qualquer outra autoridade
de qualquer meio profissional da nossa contemporaneidade devem se manter, sempre,
desobstruídas para um dialogo reflexivo e crítico ao que suleia possíveis colaboraçoes
para um entendimento de uma educaçao linguística entre o espaço digital, local-global e a
escola.
Observa-se, assim, novas possibilidades de aplicaçao dos generos textuais
oriundos de outras areas de conhecimento, no caso aqui da minha pesquisa de doutorado
sobre o teatro imbricado ao ensino de língua Inglesa, o que eu denominei de Letramento
Teatral Crítico. No entanto, apesar desses esforços no campo da pesquisa, o conhecimento
a respeito do trabalho didatico com o teatro e com outros generos dramaticos, (fantoches,
danças, mímica, leitura dramatica, et alii) ainda e bem restrito fora do meio academico.
A linguagem do teatro e uma das manifestaçoes primitivas artísticas do homem.
Uma Arte que possui em sua essencia a poetica e a ludicidade, alem disso, e capaz de
integrar outras linguagens (verbal e nao verbal). O teatro tambem se conecta a Educaçao,
isto e, constitui-se numa proposta pedagogica inovadora de construçao da realidade das
relaçoes humanas, por meio de uma educaçao linguística.
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Para povoar o pensamento de outras perguntas, cenas, introspecçoes, reflexoes,
praticas de relaçoes, rodas de conversa e de discussao com os meus alunos, amparei-me
em propostas que extrapolam a dicotomia entre ensinar e aprender a língua inglesa, por
meio de uma pratica teatral.
Nesse sentido, minha bios de pesquisador fronteiriço, direcionou-me a entender
que a minha pratica, a minha bios engajou-me no processo de investigaçao de uma
episteme para o ensino da língua inglesa, por meio de jogos e da encenaçao propriamente
dita, onde o teatro na escola, nas aulas de língua inglesa, promovem um sentimento de
pertencimento do aluno em relaçao a comunidade escolar, como tambem amplia o
universo artístico e cultural, possibilitando um trabalho crítico-interpretativa e reflexivo.
Sem perder o rigor científico, o mergulho numa pratica teatral faz os alunos
enxergarem outras perspectivas, ampliando assim a capacidade de apreciaçao estetica e
consequentemente a formaçao de um ser humano consciente de suas diversas
competencias e habilidades.
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A ATUAÇAO DO INTÉRPRETE DE LIBRAS COM O ALUNO SURDO DO
ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020PANDEMIA COVID-19

Raquel Lopes de Oliveira
Pedagoga, escritora e TILSP – tradutora/ intérprete de Língua de Sinais e Português
Escrito. E-mail: raquelll.lllopes@gmail.com

Resumo: Este artigo busca compartilhar as experiências vivenciadas por uma tradutora/
intérprete de Libras com um aluno surdo do oitavo ano do Ensino Fundamental, de uma
escola pública municipal de Senador Canedo, Goiás, Brasil. O trabalho foi realizado a partir
da análise dos contatos da intérprete de Libras e aluno surdo na escola, somando-se vinte
e nove dias (29) e cento e dezesseis (116) horas de pesquisa para produção deste artigo.
O trabalho foi desenvolvido durante a pandemia Coronavírus – Covid- 19, no segundo
semestre de 2020. A produção deste artigo advém das seguintes problemáticas: Como o
profissional TILSP – tradutor/ intérprete de Língua de Sinais e Português Escrito, trabalha
para a aprendizagem do aluno surdo durante a pandemia? qual é a contribuição para a
comunidade surda, o aluno surdo, o TILSP- tradutor/ intérprete de Língua de Sinais e
Português escrito nesse segundo semestre de 2020 mesmo diante da pandemia da
COVID- 19? Serão observados os procedimentos para a aprendizagem do aluno surdo,
bem como o uso dos recursos visuais para facilitar a aprendizagem. Utilizou-se como
suporte para a aprendizagem o livro O aprender de uma Criança (LOPES, 2018) para o
ensino da Língua Brasileira de Sinais, desenvolvendo atividades com o aluno surdo. Para
responder às questões de pesquisa, foi avaliado o trabalho de tradução e interpretação
em Libras, realizado pela autora desta pesquisa. Como resultado deste trabalho, obtevese a produção de atividades interdisciplinares bilíngues de cada mês (agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro), bem como a sua aplicação e os seus resultados. A
metodologia adotada foi à pesquisa qualitativa, baseada em observações que apontou que
é possível assegurar ao aluno surdo à aprendizagem e o ensino bilíngue, mesmo diante da
pandemia.
Palavras-chave: TILSP – tradutor/ intérprete de Língua de Sinais e Português Escrito.
Surdo. Atividades Interdisciplinares Bilíngues. Pandemia de Covid- 19.

INTRODUÇÃO
A oferta de educação bilíngue, bem como classes bilíngues e escolas inclusivas, é
assegurada pela Lei Brasileira de Inclusão (LBI) Nº 13.146 de 6 de julho de 2015 no
objetivo de promover condição de igualdade, visando à inclusão social e à cidadania. Este
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artigo se propõe a responder as seguintes questões: Como o profissional TILSP –
tradutor/ intérprete de Língua de Sinais e Português Escrito trabalha para a
aprendizagem do aluno surdo durante a pandemia? Qual é a contribuição para o surdo e
TILSP tradutor/ intérprete de Língua de Sinais e Português Escrito nesse segundo
semestre de 2020 mesmo diante da pandemia da Covid- 19?
O trabalho foi realizado na análise dos contatos da intérprete de Libras e do aluno
surdo na escola, durante a pandemia da Covid- 19 no segundo semestre de 2020,
somando-se vinte e nove dias (29) e cento e dezesseis (116) horas de pesquisa para a
produção deste artigo.
A pandemia da Covid- 19 fez com que houvesse a necessidade de modificação das
aulas presenciais para aulas on-line durante o ano de 2020. No primeiro semestre, a
maioria dos profissionais da educação fez o trabalho em home office. As aulas continuaram
on-line no segundo semestre e, no município de Senador Canedo, Goiás, Brasil, foram
finalizadas no dia dezesseis (16) de dezembro de 2020. Além disso, no segundo semestre,
houve algumas mudanças nas escolas com alguns profissionais para os cargos
administrativos. Eles tinham escalas feitas pela direção e, em uma semana no mês, o
colaborador ficava na escola no seu período de trabalho.
1 Assistente Educacional - Intérprete de Libras: ações envolvendo o aluno surdo
Diante do cenário da pandemia, a intérprete de Libras, que possui o cargo de
Assistente Educacional - Intérprete de Libras, no município de Senador Canedo, dialogou
com a coordenação pedagógica sobre a possibilidade de a família trazer o aluno surdo
nessas semanas em que ela estivesse na escala. A família consentiu e, assim, ela ensinava
a Língua Brasileira de Sinais para o aluno por meio da aplicação das atividades
interdisciplinares bilíngues, respeitando o potencial e o tempo para a aprendizagem desse
aluno.
Nessa direção, a professora e coordenadora responsável pelos alunos de AEE –
Atendimento Educacional Especial concordou com a ideia, que foi estendida para a família
do aluno surdo. A mãe concordou, pois dominava pouco a Língua de Sinais e esse fato
tornava-se uma das dificuldades do aluno surdo para responder as atividades em casa. A
mãe fazia o curso técnico de Enfermagem e, às vezes, precisava estagiar e trabalhar de
manhã, dificultando o horário para levar o aluno para a escola. Então, por residir próximo
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à escola, ficou combinado com a intérprete de Libras e a mãe do aluno surdo que a
intérprete de Libras pegaria o aluno surdo na residência, levaria para a escola,
desenvolveria as atividades e depois o deixaria novamente em sua residência.
Sumariamente,

nesse

contexto,

eram

desenvolvidas

as

atividades

bilíngues

interdisciplinares pela intérprete de Libras em home office, que eram enviadas para a
professora-coordenadora de AEE. Diante desse processo, ela validava, fazendo as
impressões das atividades. Estas eram deixadas na pasta dos alunos que buscavam as
atividades na escola (por serem alunos de AEE ou por não possuírem internet em casa),
que ficava na secretaria da escola. No corredor da secretaria, eram colocadas duas
cadeiras e uma mesa para atendimento AEE como o aluno surdo. Antes deste
atendimento, eram higienizados os objetos e, do início ao fim, não era retirada a máscara
do aluno surdo e nem do intérprete de Libras. Finalizado o atendimento, a intérprete de
Libras digitalizava as atividades aplicadas e enviava para a professora-coordenadora de
AEE da escola e para a mãe do aluno surdo. Elas colocavam na plataforma do município e,
assim, validavam as atividades desenvolvidas pelo aluno surdo naquele mês.
Dividiremos em cinco partes esse artigo, sendo vinte e nove dias (29) vezes (x)
quatro horas (4) somando um total de (=) cento e dezesseis (116) horas de análise.






Agosto – 5 dias- Análise feita de 10/08/2020 até 14/08/2020 (das 7h às 11h)
Setembro - 5 dias - Análise feita de 08/09/2020 até 14/09/2020 (das 7h às 11h)
Outubro - 5 dias - Análise feita de 15/10/2020 até 21/10/2020 (das 7h às 11h)
Novembro - 10 dias - Análise feita de 17/11 até 30/11/2020( das 7h às 11h)
Dezembro - 04 dias - Análise feita de 11/12/2020 até 16/12/2020 (das 7h às
11h).

1.2 Agosto: Atividades desenvolvidas na escola com o aluno surdo
Iniciamos abordando o tema: Dia dos pais com o objetivo de estimular a aquisição
de vocábulos em L1- Libras e L2- Português escrito por meio das imagens e dos sinais
que poderiam mostrar características do pai do aluno surdo. Tivemos a intenção, também,
de favorecer a atenção e a memória do aluno surdo ao ligar os antônimos e as diferenças
das letras maiúscula e minúscula no caderno de caligrafia. Como resultado, observa-se
que o aluno colocou características que se assemelhavam à aparência do pai, como
também assinalou que o apoiava e o ajudava nas atividades escolares e em casa.
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Em seguida, foi abordado o tema: Lockdown- confinamento - O planeta Terra está
isolado dos outros planetas chorando e com máscara.

Figura 1 – Atividade realizada pelo aluno surdo - Lockdown- confinamento
Fonte: Autoria própria.

Tal ação denota que relembramos os sinais utilizados no primeiro semestre sobre
a pandemia, a fim de estimular à prática e a produção dos sinais, bem como a atenção, a
imaginação, a criatividade e o desenvolvimento da L2 - Português escrito. Como resultado,
observou-se que o aluno sabia todas as formas para evitar o contágio do Coronavírus. E,
ao colorir o Sistema Solar, ele demonstrou apreensão da Geografia em que, no planeta
Terra, foram pintados de verde os continentes e de azul os oceanos.
1.3 Mudanças nas estratégias de interpretações: adaptações para uma abordagem
interdisciplinar e inclusiva
A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, assegura
entre outros, o direito à educação:
Art.27. A educação constitui direito da pessoa deficiente, assegurados sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida,
de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Sobre o pensamento educacional para a educação de surdos no Brasil e as
perspectivas atuais, as autoras Pires e Santos (2020) afirmam:
Embora as pessoas surdas não se sentem deficientes, perante a lei e a concepção
clinica são considerados como tal. Culturalmente as pessoas surdas apenas
possuem uma singularidade linguística e, no ambiente escolar necessitam de
estratégias pedagógicas que condizem com as suas especificidades. (PIRES;
SANTOS, 2020, p. 85).
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Portanto, na atividade desenvolvida, a estratégia pedagógica inicial era observar
os sinais abaixo que estavam em Libras - L1; analisar os desenhos (recurso visual da L1)
e ligar as palavras (L2 - Português escrito).

Figura 2 – Atividade de analisar os desenhos e ligar as palavras.
Fonte: Autoria própria.

Observa-se que o aluno, em cada sinal, relacionou a imagem para depois ligá-la a
palavra, ou seja, foi preciso fazer adaptações para atender às especificidades e
características daquele estudante surdo. A intérprete de Libras sinalizava o sinal de febre
em Libras e o aluno encontrava a imagem que representava a palavra febre; assim, ele
colocava a frente à letra(b) ao lado da imagem febre e em cima da palavra febre em
Português a letra b. Somente depois disso, o aluno fazia a ligação das imagens às palavras.
Para uma aprendizagem significativa, aquela atividade precisou de adaptação e de
mudança de metodologia. Além disso, podemos perceber, também, o uso de Libras como
primeira língua, de recursos visuais e o português escrito como segunda língua para o
aluno surdo. Assim, foi possível respeitar a sua língua, seu ritmo, suas etapas para
assimilação e compreensão do que se pede na atividade, como também o tempo para ele
se organizar, não tornando a atividade cansativa e, desse modo, ele pôde atingir a resposta
com a apreensão necessária ao que foi proposto na atividade, conseguido executá-la com
êxito. Enfatizamos que era um momento de pandemia da Covid-19 e essa mudança só foi
possível pelo fato de o aluno estar na escola. O que, no primeiro semestre, ele não teve
esse contato presencial e havia desenvolvido suas atividades à distância. Desse modo, no
ensino a distância, a família poderia ajudar a responder a atividade, porém, sem esse olhar
diferenciado que considere as potencialidades e dificuldades do estudante, pouco poderia
beneficiar no desempenho acadêmico do aluno surdo.
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Estando na escola, por outro lado, a intérprete percebia, no tempo de resposta após
a tradução do que pedia a atividade, se havia entendimento do surdo. E sendo a Libras um
sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria,
conforme a Lei de Nº 10.436 de 24 de Abril de 2002, a intérprete pode garantir a
promoção do desenvolvimento bilíngue dessa criança, explicando novamente de modo a
contribuir para a resposta da atividade, que fica mais bem estruturada; também, mudouse a estratégia de tradução para, enfim, chegar a esse resultado apresentado.
1.4 Práxis bilíngues para atividades que estabeleçam relações com a vivência do
aluno surdo
Nessa segunda atividade, objetivávamos a construção de vocábulos bilíngues em
L1 e L2. Conforme observado por Quadros e Cruz (2011):
[...] a abordagem bilíngue considera a língua de sinais a primeira língua da
criança surda, pois atendendo aos resultados das pesquisas de aquisição da
linguagem, o acesso a língua de sinais permite o desenvolvimento da linguagem
de forma natural e espontânea, podendo ocorrer de forma análoga ao processo
de crianças adquirindo quaisquer outras línguas. (QUADROS; CRUZ, 2011, p. 34).

Ao adentrar a escola, o aluno estava com máscara, era colocado álcool em gel em
suas mãos e limpadas a mesa e a cadeira para que ele se sentasse. Então, essa era a
realidade daquele momento, palavras que poderiam pedir em Libras - L1 fazendo os
sinais, em lugares que precisasse ir, como também num mercado para compra que
utilizaria a L2 - português escrito, caso a atendente não soubesse Libras.
As seguintes letras representam as etapas: E.S- escrita do surdo; D- dactilologia;
S.S.S- separação de sílaba feita pelo aluno surdo; S.S.D- separação de sílaba feita usando o
dicionário.
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Figura 3 – Atividade estabelecendo relações de vivência do aluno surdo.
Fonte: Autoria própria.

Na primeira imagem, a intérprete de Libras deixa na mesa do aluno surdo o pano
e o álcool em gel. Pedi para fazer o desenho do pano e escrever como ele acha que é escrita
a palavra em L2. Na segunda imagem, é feita a dactilologia desta palavra e o aluno procura
as letras até formar a palavra PANO, escrevendo no caderno.
Quadros e Karnopp (2004, p. 34) explicam sobre a datilologia: “[...] através da
soletração manual (conhecida como datilologia), representa letra por letra enunciados da
língua falada.” Vinculada a essa concepção, ao fazer a soletração manual das letras,
escrevemos a palavra que, juntamente com o sinal, o aluno compreende as duas línguas e
tem uma melhor apreensão da palavra pano. Isso porque ele viu o pano para limpar a
mesa, viu o álcool sendo colocado no pano e fazendo a limpeza, como também utilizou o
álcool para as mãos e tinha a pia e o sabonete líquido para lavar as mãos também, caso se
interessasse.
Na terceira imagem, ele separa do jeito dele as sílabas nesta palavra. Na quarta
imagem, ele copia do dicionário a separação de sílabas desta palavra e também é possível
uma futura memorização da palavra e separação de sílabas por meio da percepção do
erro. O aluno separou para a palavra PANO - PAN- O. Durante a correção, por ser manual,
ele identifica no dicionário o certo e corrige no concreto PA-NO, reforçando a escrita em
seu caderno. Observou-se, também, nesta atividade, uma maior vontade de construir a
frase com as palavras, usando a Língua de Sinais com a intérprete de Libras. Isso
demonstra o seu melhor aproveitamento em ir à escola e fazer a atividade com a
intérprete de Libras. Também, na palavra – álcool, o aluno separou al- cool e depois
corrigiu com o uso do dicionário: ál-co-ol.

30

EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Figura 4 – Desenho de pano e álcool mais escrita das palavras.
Fonte: Autoria própria.

2 Setembro: atividades desenvolvidas na escola com o aluno surdo
Neste mês, o trabalho de agosto na apreensão de vocabulários em L1(Libras) e
L2(Portugues escrito) foi continuado, utilizando o caderno de caligrafia que trabalhava
um alfabeto ilustrado. Das palavras trabalhadas, houve três acertos (mu-ro; pá; ji-pe) na
separação de sílabas das palavras. Primeiro havia a imagem, e é feito o sinal em Libras e
contextualizada a palavra numa frase formulada pela intérprete de Libras. No segundo
passo, o aluno surdo repete esta palavra e copia em letra maiúscula e minúscula esta
mesma palavra no caderno de caligrafia. Em terceiro lugar, a palavra é separada nas peças
de madeiras e, depois, escrita do seu jeito a separação de sílabas. No quarto momento, a
palavra é pesquisada no dicionário e alterada nas peças de madeiras e na escrita na
atividade. Dessa forma, o aluno utiliza o dicionário para resolver as separações entre
palavras; outro fator positivo foi que, mesmo de máscaras, eles interagiam e
contextualizavam as palavras em frases na Língua Brasileira de Sinais.
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Figura 5 – Atividade usando dicionário e alfabeto móvel para escrita das palavras.
Fonte: Autoria própria.

2.1 Analisando o nível de desenvolvimento linguístico do estudante surdo
As autoras Quadros e Cruz (2011) auxiliam, em seu livro Língua de Sinais:
instrumentos de avaliação, os profissionais a identificar o nível de desenvolvimento
linguístico dos sujeitos surdos. As autoras acrescentam:
[...] A grande maioria das crianças surdas e filha de pais ouvintes que
normalmente não conhecem a língua de sinais e muitas vezes nunca viram um
surdo. Esse fator interfere diretamente no processo de aquisição da linguagem
dessas crianças, uma vez que, ate os pais tomarem conhecimento da língua de
sinais e admitirem o seu uso, as crianças ficam praticamente sem o input
linguístico. (QUADROS; CRUZ, 2011, p. 25).

Esse input linguístico é, para as autoras, a entrada a língua (L1-Libras) a qual a
criança esta tendo acesso, vendo ou ouvindo. Dessa forma, os pais destes adolescentes
são ouvintes e não conhecem bem a língua de sinais. A seguir, vamos apresentar o
desenvolvimento dele.
Utilizamos as palavras do caderno de caligrafia usado em setembro/ 2020, no qual
o aluno desenvolveu a escrita em L2 (Português escrito e a separação de sílabas), mas de
uma forma contextualizada. Então, para melhor apreensão, o aluno desenvolvia uma frase
em Libras, escrevia do seu jeito e, depois, ele sinalizava essa frase e a intérprete de Libras
traduzia para a Língua Portuguesa, copiando, assim, na L2 -Frase/Tradução. Foi possível,
também, auxiliar a escrita correta, pois, durante a escrita, com o uso de letra cursiva,
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estando ilegível, pode-se mostrar como se escreve corretamente e, assim, nessa
orientação, o aluno vai apreendendo e melhorando. O exemplo está na palavra –
gotejando; a intérprete fez a escrita novamente da palavra e o aluno copiou e relembrou
a escrita em letra cursiva.

Figura 6 – Atividade de contextualização da palavra - GOTA
Fonte: Autoria própria.

É possível observar que, na escrita da frase feita pelo surdo, o aluno copia a
separação de sílabas dessa palavra. Já a tradução mostra que o aluno compreendeu a
proposta. Ele explica em Libras que na chuva tem raio e gota; que são os chuviscos e,
dependendo da velocidade do sinal, compreenderia uma tempestade. Essa resposta do
aluno (gota-chuva-tempestade) mostra a intensidade do sinal contido dentro do sistema
de transcrição de sinais, explicado em Quadros e Karnopp (2004).
Nessas respostas, é possível ver também a produção espontânea da linguagem
expressiva do aluno surdo, com a produção do sinal (chuva) e o uso de vocabulário
daquele contexto. As autoras Quadros e Cruz (2011) instruem a avaliação da linguagem,
considerando os aspectos linguísticos e discursivos. A seguir, vamos exemplificar esses
níveis nas atividades desenvolvidas pelo aluno surdo, seguindo a orientação das autoras
Quadros e Cruz (2011).
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O primeiro é o Nível Fonológico: “Nesse nível analisamos como os sinais são
produzidos, ou seja, as unidades mínimas ou os parâmetros que compõem o sinal, [...].”

Para servir de exemplo, é utilizado o sinal de bonito

que dependendo da

intensidade e expressão, ele é compreendido como beleza, algo maravilhoso. No artigo
Diversidade: eletiva de Libras no CEPI Lyceu de Goiânia como meio de interação entre surdos
e ouvintes de Soares (2016) a autora apresenta os cincos parâmetros da Libras:
o primeiro parâmetro é a Configuração de Mão - é a forma que a mão se
posiciona na produção do sinal. Ex.:
- abençoar; o segundo é o Ponto de
Articulação - que é o local da mão configurada e esta mão pode tocar parte do corpo
como a cabeça, o tronco, o braço ou ficar num espaço neutro. Ex.:
- filho; o
terceiro é o Movimento - neste o sinal pode ter movimentos com repetições e
também velocidades ou não. Ex.:
- trabalhar; o quarto é a Orientação - que é
a direção que a palma da mão faz durante a produção de um sinal. Pode ser para
cima, para dentro, para frente, para os lados (direito, esquerdo). Ex.:
apoiar.
E, por último as Expressões não manuais - que é a expressão usada na produção
do sinal é também de grande importância, para compreensão de alguns sinais. Ex.:
- triste.
Fonte: Soares (2016).

Segundo as autoras Quadros e Cruz (2011), além do nível fonológico, há o nível
semântico, morfológico e sintático/ discursivo nessa avaliação da linguagem expressiva.
Para o Nível semântico, as autoras afirmam:
Nesse nível, registra-se o significado de vocabulário e das sentenças produzidas
esta de acordo com a narração assistida. Em relação a esse nível de analise, o foco
esta na coerência, ou seja, nas unidades de sentido produzidas pelas crianças e
na sua relação com o texto motivador.

Então, a palavra era GOTA, o texto de contextualização da palavra era: O CANO ESTA
GOTEJANDO. E a frase produzida pelo aluno surdo foi: NA CHUVA TEM RAIO E GOTA. Dessa
forma, ele utilizou o nível semântico de forma adequada, além de estarmos tendo
realmente uma manhã chuvosa naquele dia na escola.
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O terceiro é o Nível Morfológico; Quadros e Cruz (2011, p.66) acrescentam:
“Identificam-se e registram-se as classes dos sinais produzidos pela criança (substantivos,
verbos, advérbios, conjunções). Além disso, é observada a utilização da flexão verbal.[...]”

Figura 7 – Desenho/ palavras/ frase: Atividade representado seu significado a palavra DAR.
Fonte: Autoria própria.

Para essa atividade, utilizou-se o sinal DAR, contido no jogo da memória de
Lopes(2018) onde a criança fez um desenho representando a palavra. No sinal o DAR está
sendo direcionado para outra pessoa. Já o desenho dele, representa a flexão verbal, pois
as pessoas irão dar para ele (dar-me).
Posterior a esta atividade, a imagem dela foi enviada para a mãe a fim de colocar
na plataforma do município e validá-la. E, no atendimento seguinte, a criança já estava
com o relógio novo que queria ganhar ao fazer o desenho. Observe, ainda, que a primeira
frase a criança explicou em Libras o desenho e a intérprete fez a datilologia. Então, ainda
há letras maiúsculas e minúsculas na frase. Já na segunda, ele escreve no caderno de
caligrafia, tendo como apoio um alfabeto ilustrado com as letras maiúsculas e minúsculas
e, assim, escreve a frase de acordo com as regras da língua portuguesa.
Enfatizamos, também, o quão positiva foi à atividade para o aumento do
vocabulário em Libras, pois o estudante conseguiu expressar a ideia no desenho e
mostrou o vocabulário que já adquiriu e pôde somar a outras frases no dia a dia, dando
maiores significados a elas.

Figura 8 – Atividades interdisciplinares para reforçar a escrita e significados da palavra DAR.
Fonte: Autoria própria.
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O quarto é o Nível Sintático/ discursivo. Apresentamos as atividades mostrando
que o aluno desenvolve bem os classificadores, referentes no espaço, a sequência lógica
e os aspectos fonológico, semânticos e morfológicos, conforme descreve as autoras em
seu livro.
[...] Registra-se se o participante utiliza a ordem de sinais licenciada na língua
brasileira de sinais e se utiliza a sintaxe espacial (referências no espaçomovimentos de ombros, posicionamento do corpo, localização com o olhar ou
marcação de pontos no espaço, os espaços real, token e sub-rogado). Alguns
aspectos são observados em detalhes, são eles: os classificadores, a narração, a
organização dos fatos e a quantidade dos fatos. (QUADROS; CRUZ, 2011, p. 66).

Entender- Precisamos entender o trânsito.

Figura 9 –– Desenho, palavras, frase: atividade representado o significado da palavra ENTENDER.
Fonte: Autoria própria.

Grupo- Eu gosto de brincar no grupo de futebol.

Figura 10 –– Desenho, palavras, frase: atividade representado o significado da palavra GRUPO.
Fonte: Autoria própria.
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Nesta frase, o aluno mostrou dificuldades durante a datilologia em escrever o M, N,
T, F. É importante enfatizarmos que se o intérprete está próximo, ele consegue ver essa
dificuldade e orientar. Nesse sentido, ele pode mostrar a configuração da mão correta,
ajudar escrevendo em outra folha de modo que o estudante construa o conhecimento da
forma correta de configuração na Língua de Sinais e escrita correta ao fazer a datilologia
dessa letra para a escrita em Língua Portuguesa.
Dessa forma, observamos que as atividades estimularam o aluno para aprender
Libras com sinais e imagens, como também o português escrito, escrevendo palavras,
separando as sílabas, organizando frases e, assim, adquirindo repertório ortográfico,
gramatical e recursos de sistema de pontuação. Para um trabalho em L2 (Português
escrito), o aluno precisa ter a apreensão da L1(Língua de Sinais). E necessário mostrar o
uso dos parâmetros, as expressões e os sinais para que tenha sentido para que possa
fornecer respostas para as frases, apreendendo o sistema de pontuação. Na atividade
abaixo, as perguntas eram interpretadas pela intérprete de Libras.

a)

A Rayane é uma menina bonita? Atividade
solicitava o ponto de interrogação. Desse modo era explicado para o aluno surdo,
que ela (intérprete de Libras é mãe da Rayane, acha a menina bonita, mas, para
ele, a Rayane poderia ser feia. )

b)

A Rayane é uma criança inteligente. Para a
atividade, era um ponto final, mas, para o aluno surdo, poderia ser uma
interrogação. O que te faz pensar que ela é inteligente? O que seria sua visão de
ser inteligente?!

c)

Os alunos aprendem muito na
escola! Para a atividade é um ponto de exclamação e para ele? Nessa pandemia
eles estão aprendendo na escola? Estão em casa, estudando mesmo!? Fazendo
todas as atividades? !

d)

Eu tenho muitos amigos e... Para essa atividade
ele poderia formar muitas outras frases.
Para finalizar, a próxima atividade mostra que temos características físicas, gostos

e diferentes emoções, dependendo da situação vivenciada. O aluno observaria a fotografia
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da criança Rayane, usada na atividade anterior, que ligaria as palavras que melhor
descrevessem o sentimento expresso nas imagens. A criança surda ligava os sinais às
palavras e, na frente do sinal, escrevia sim ou não (chorar, sorrir, alegre, desconfiada,
triste, assustada e brava).

Figura 11 –– Atividades para apreensão do sistema de pontuação com contextualização das diferenças,
emoções e características individuais.
Fonte: Autoria própria

Neste último exemplo, mostramos a construção da frase, que o aluno surdo fez do
seu jeito. E, já na tradução, ele contextualizou o índio, o espaço em que ele vive, o
movimento no rosto ao pintado, o lançamento da lança na água para pegar o peixe,
acrescentou sobre a moradia, como era a casa de um índio. Então, são experiências de
vida, conhecimentos que ainda não conseguiu escrever em Língua Portuguesa, mas, em
Libras, que é sua primeira língua, ele consegue desenvolver claramente.
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Figura 12 – Atividade de contextualização da palavra – INDIO.
Fonte: Autoria própria.

2.2 Metodologias diferenciadas e formação dos professores em Libras: relações
sociais amplas e significativas com alunos surdos e ouvintes
Os - Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) - Língua Portuguesa (BRASIL,
1997, p.64) orientam que: “ [...] a prática de leitura na escola é necessário para: favorecer
a estabilização de formas ortográficas como permitir a compreensão do funcionamento
comunicativo da escrita: escreve-se para ser lido”. Acresce para essa prática de leitura, as
imagens abaixo com o jogo da memória de alfabetização, utilizado com esse aluno em
2019, na aula de Língua Portuguesa, com o Professor regente Carlos Guimarães Silva,
quando o aluno cursava o sétimo ano. A proposta era a associação realizada pelo aluno
das imagens relacionadas ao alfabeto.
Observa-se que, para a vogal O - ÓCULOS, o aluno após encaixar as peças imagem
e vogal demonstrou para a intérprete de Libras uma expressão do olhar em relação ao
jogo com a posição que fazia, colocando uma das mãos nos lábios. Logo, o aluno associa a
uma ideia que para apresentar para a intérprete de Libras, abre o seu caderno e mostra
um desenho que fez dele usando óculos escuros. O aluno surdo, ainda, pega a peça da
imagem óculos e coloca em cima - associando e, assim, transmitindo sua ideia de que eram
parecidos o desenho do jogo e o desenho que ele havia feito no caderno, fazendo o sinal
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de óculos em Libras. Essas fotos foram mostradas para a mãe do aluno surdo que
comentou em postagens, na rede social, que ele tinha óculos escuros e gostava muito de
usar.

Figura 13 – Trabalho com Jogo da memória de alfabetização(2019)
Fonte: Arquivo de pesquisa da autora.

Em Matemática, outro aluno surdo que estava no nono ano e tinha como professor
regente Flávio de Oliveira Santos, descrito no artigo A Inclusão do Dia Nacional dos Surdos
no PPP da Escola Municipal Celina de Sousa Amaral em Senador Canedo-GO de Lopes
(2019) explica o trabalho desse professor com os alunos em sala de aula como também a
participação e a inclusão do aluno surdo.
[...] O ponto positivo que foi percebido para o desenvolvimento e interesse do
surdo na disciplina de Matemática era que o professor, além do domínio de
conteúdo e de sala, tinha duas aulas seguidas, o que facilita escrever e explicar
na primeira aula e, a segunda dar o tempo para o aluno fazer os cálculos e
corrigir. Também o tratamento homogêneo na sala, que o aluno surdo também
percebe. Ou seja, se era o momento da explicação, qualquer aluno deveria largar
a caneta, parar de escrever e prestar atenção, na aula dele teria o tempo certo
para copiar. Desta forma, o intérprete de Libras, não assume a função do
professor, de chamar atenção, de pedir para parar de escrever, pois o próprio
professor chama a atenção para aquela explicação com todos os alunos presentes
na sala. Conclui ainda a esta disciplina que o aluno surdo tinha os vistos no
caderno, não faltava às aulas, o que assegurava a aprendizagem destes
conteúdos.
Finalizamos destacando o amadurecimento e a autonomia e vontade de
aprender do aluno surdo. Além disso, a intérprete reforçava a fala do professor
em Libras:
- “Atenção! Vai começar a explicação agora!”
O aluno surdo ficava atento a toda tradução do conteúdo e, na atividade,
quando não conseguia desenvolver, olhava para o intérprete de Libras e fazia o
sinal:
- “Vamos!”
Levantando-se e dirigindo com o caderno, lápis e borracha até a mesa do
professor que olhava os cálculos, apagava o erro e direcionava com explicações,
que eram traduzidas para Libras de modo a conseguir, assim, sanar as dúvidas
deste aluno. Atitudes como essas são corretas e comuns no Ensino Médio, pois
os alunos, além da Matemática, têm Química, Física entre outras disciplinas que
exigem atenção para compreensão, execução, práticas e êxitos nos cálculos.
(LOPES, 2019, p. 22).
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Vale ressaltar que, no inicio do ano de 2020, esse professor, estava com o aluno
citado neste artigo, cursando o oitavo ano e juntamente com a sequência da chamada,
fazia algumas perguntas relacionadas à tabuada, e o aluno respondia e ganhava seu mais
com o professor, assemelhando a relação do artigo citado anteriormente. No mês de
setembro de 2020, trabalhou-se no primeiro momento a adição. Percebemos que o aluno
ainda desenvolve as quatro operações com auxílio. Se for para ele montar a operação e
fazer sozinho, apresenta dificuldade. Porém, se montar a operação, ele coloca a mão do
intérprete de Libras nas barras e vai sinalizando as quantidades. Depois, escreve essa
soma na operação e retém em alguns segundos esse resultado para escrever no quadro
de resultados.

Figura 14 – Atividade de Matemática.
Fonte: Arquivo de pesquisa.

Para auxiliar na compreensão que o uso de metodologias diferenciadas beneficia
não só o aluno surdo, mostraremos algumas imagens que desenvolveram as
potencialidades e possibilitaram relações sociais significativas nas atividades com o aluno
surdo e alunos ouvintes em Matemática - professora regente Ana Karoliny do Carmo
Xavier, em 2019, ocasião em que o aluno surdo cursava o sétimo ano.
A primeira imagem mostra uma atividade sequencial dos números de 1 até 100 e
antecessor, número e sucessor. É percebida a dificuldade da criança surda em reter a
sequência, de (4) quatro, passava para (6) seis, esquecendo o número (5) cinco; do (7)
sete, pulava para o (9) nove, esquecendo o número (8) oito. Assim, a professora
desenvolveu diversas atividades, objetivando a memorização dos números e das
quantidades solicitadas. Foram utilizados guloseimas, material dourado e diversas
atividades para que a criança, de forma ordenada, fizesse a sinalização dos números em
Libras com as mãozinhas e depois escrevesse no caderno as respostas.
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Figura 15 – Atividades com material dourado e guloseimas.
Fonte: Arquivo da autora.

Figura 16 – Atividades fazendo cálculos de subtração com jogo da memoria /caderno e material dourado
Fonte: Arquivo da autora.

Figura 17 – Atividade de subtração utilizando material dourado e dinheiro
Fonte: Arquivo da autora.

Figura 18 – Atividade com uso de material dourado, jogo de subtração e calculadora
Fonte: Arquivo da autora.
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Figura 19: Trabalho de Libras para Surdos: Jogos de Matemática- Produção dos alunos ouvintes.
Fonte: Arquivo da autora.

A essas características podem-se acrescentar a necessidade da disciplina de Libras
no Ensino superior. Esta professora teve seu primeiro contato com o aluno surdo em 2018
e sabia o básico que havia aprendido na faculdade. Por causa da escola não ter antes aluno
surdo, demorou um pouco até a chegada do intérprete de Libras e, nesse contato
professor- aluno; o aluno surdo achava o máximo o esforço dela, demonstrando interesse
em aprender Matemática que era explicada em Libras. A presença da primeira intérprete
não deu certo pelo horário da escola e a segunda, ao ver a relação dos dois, sugeriu que a
professora fizesse um curso no CAS - Centro de Apoio ao Surdo em Goiânia. Ela então fez
o processo e foi aprovada, concluindo o curso de Libras em 2020.
Associado a isso, as autoras Pires e Santos (2020) acrescentam:
Com a obrigatoriedade da inserção de Libras como disciplina, as
Instituições de Ensino Superior (IES)tem enfrentado grandes desafios,
tais como: a reformulação das matrizes curriculares, dos acervos
bibliográficos e a contratação de docentes capacitados. (PIRES; SANTOS,
2020, p. 73) .

Ainda de acordo com as autoras Pires e Santos (2020), há uma pesquisa no período
de 2017 – 2019, que foi desenvolvida buscando as matrizes curriculares nos cursos de
licenciatura. Elas concluíram que:
Conforme observa nas matrizes, nos cursos de pedagogia a carga horária para a
disciplina de Libras e equivalente a 4 créditos que correspondem a 80 horas e no
curso de geografia a carga horária oferecida e de 32 h. Com esta carga horária a
disciplina de Libras torna-se insuficiente para formar o professor bilíngue para
atender alunos surdos. Visto que, um professor bilíngue na educação de surdos
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necessita conhecer não só os aspectos históricos, culturais e linguísticos da
língua de sinais, mas também os aspectos fisiológicos e os impactos emocionais
associados à surdez, além da fluência no uso da língua. (PIRES; SANTOS, 2020, p.
80-81).

No caso específico da Professora regente de Matemática - Ana Karoliny do Carmo
Xavier, o contato com o primeiro aluno surdo em 2018 produziu projetos bilíngues para
a classe desse aluno e consequentemente para escola, que foram aplicados em 2018,
depois em 2019 com o segundo aluno. A sua busca por formação especializada motivou a
escolha de um curso de capacitação no CAS - Centro de Apoio ao Surdo em 2018,
finalizando em 2020 e iniciando também uma complementação em Pedagogia. Assim,
podemos afirmar, diante dessa experiência, que mesmo formada há tempos atrás, ela
buscou se capacitar e conhecer mais a fundo os aspectos históricos, culturais e linguísticos
de Libras, que era a primeira língua de seu aluno para atendê-lo com condição de
igualdade. Sua formação hoje é mais um diferencial de seu trabalho, fazendo o uso e a
difusão de Libras e sendo parte, agora, da Comunidade Surda.
3 Outubro - Atividades desenvolvidas na escola com o aluno surdo
Trabalhamos as atividades relacionadas ao Dia das Crianças. Para isso, a intérprete
de Libras buscou arquivos de momentos de brincadeiras e alegrias do aluno surdo na
escola em 2019. E em parceria com o ilustrador Jean Coelho de Sousa, foram
desenvolvidos os desenhos para contextualizar essas brincadeiras e proporcionar recurso
didático atual .

Figura 13: Ilustrações de Jean Coelho de Sousa para o Dia das Crianças- Personagens de Lopes (2018).
Fonte: Arquivo da autora.
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Nas aulas de Educação Física, em 2019, com a professora regente Laís Silva Araújo,
o aluno surdo interagia, demonstrando prazer e muita satisfação. Às vezes gritava nas
comemorações que pareciam ser inéditas para ele. O aluno surdo se movimentava, tendo
segurança física, equilíbrio corporal nas práticas e interação com outros alunos. Mesmo
com os diferentes graus de limitações, havia adaptações da professora, possibilitando a
sua participação. No futebol, a criança ficava no gol e às vezes, por alguns minutos, se
arriscava correndo no meio da quadra, deixando o aparelho auditivo com a intérprete de
Libras. Durante as aulas práticas, era possível ver a inclusão. Os alunos ouvintes
aprendiam alguns sinais para se comunicar com o aluno surdo e, na dúvida, consultavam
a intérprete de Libras, fazendo o uso da língua de sinais.
3.1 Inclusão escolar dos alunos surdos e ouvintes.
Na maioria das vezes, escola, enquanto instituição social, reproduz os anseios da
cultura dominante. Às vezes, a manifesta em autonomia de gestão de uma forma
intelectual, ativa e crítica para estes novos tipos de cidadãos.
Precisamente, estas manifestações de autonomia consistem nas oportunidades
que estão, dentre muitas outras, acrescidas na construção do Projeto Político Pedagógico
(PPP); juntamente com as propostas curriculares que a escola produz e que, aliadas às
atividades extracurriculares, formam e contribuem para o olhar como ser humano, pela
percepção sobre as necessidades do outro, as mudanças, caminhos e a compreensão do
contexto que a escola vive a fim de desenvolver valores e estas identidades. Como bem
assevera Mantoan (2006, p. 40):
A inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernização e
reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas- especialmente
as de nível básico ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são
apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é
ministrado e de como a aprendizagem é concebida e avaliada.

Nesse sentido, para fazer a inclusão escolar, é preciso ampliar os desafios escolares
e adotar medidas inclusivas que podem favorecer a construção de uma atitude digna e de
respeito às especificidades de cada aluno e, na convivência com ele, podem possibilitar a
construção de atitudes de solidariedade, de respeito, de aceitação, sem preconceitos.
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Para melhor compreensão, no capitulo I do livro de Pires e Santos (2020, p. 23) são
descritas as concepções de surdez e o contexto histórico da educação de surdos.
Necessariamente, as autoras afirmam:
Na visão antropológica da surdez, a escola passa a assumir um espaço mais
dialógico de formação humana independente da diversidade nela encontrada. E,
nesse ponto de vista, a surdez é vista como uma condição e não como uma
doença, e o ser deficiente passam a ser visto como sujeito que constrói sua
própria história e passa a se expressar como tal se posicionando como sujeito
politico e multiplicador de diversos artefatos culturais, buscando a linguagem
como forma de expressão, sobretudo com a língua de sinais como meio para se
comunicar com expressividade.

Diante disso, se há contato das línguas, o aluno surdo, o intérprete de Libras e o
professor regente passam a ser exemplos e modelo de atitudes certas aos demais alunos.
E, dia a dia, vai se desenvolvendo a inclusão naquela sala. Os alunos que antes não tinham
contato com a Língua de Sinais, nem com o aluno surdo, vão se adaptando, os conteúdos
também são adaptados, os planejamentos das aulas são construídos com a proposta
bilíngue. Esses contatos produzem igualdade, tanto de acesso às duas línguas (Português
e Libras), quanto em relação ao comprometimento com a inclusão na escola, para uma
acessibilidade ao ensino-aprendizagem de surdos e ouvintes a Língua de Sinais,
proporcionando seu uso e difusão. Tais ações proporcionam, também, visibilidade para a
comunidade escolar e a comunidade local, pois começam a respeitar mais a identidade
Surda. Como exemplos, temos o recreio, os eventos, as apresentações de trabalhos dentro
da sala de aula ou na escola com os alunos se aproximando mais do surdo para dialogar
em Libras; como também, aproximar dele no bairro onde o surdo vive. Nesse sentido, os
alunos comentam com seus pais, que aprendem com seus filhos, garantindo assim o
respeito às línguas, os direitos dos surdos com respeito e equidade.
Desse modo, Shevin (2007, p. 290) descreve como celebrar a diversidade num
currículo que honra as diferenças:
Ensiná-las a perceber as diferenças, a apoiar os outros e as serem agentes ativos
de mudanças, desafiando estruturas que são opressivas aos vários grupos, pode
começar dentro das salas de aula inclusivas. Provavelmente não há melhor
situação- no intuito de ajudar os alunos a experimentar as estruturas
democráticas que capacitam e apoiam todos os participantes- do que uma sala
que trate aberta e diretamente dos interesses, das necessidades e das
possibilidades de todos os membros.
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Figura 20: Ilustrações de Jean Coelho de Sousa para o Dia das Crianças- Personagens de Lopes (2018).
Fonte: Arquivo da pesquisa.

O aluno surdo pintou os desenhos que são personagens do livro O aprender de uma
criança (2018). Uma criança soltando pipa e a outra brincando de cartas. Ele pintou em
cores diferentes os personagens, representando as raças. E também achou o máximo,
contextualizando em Libras, suas experiências na brincadeira de baralho. O olhar da
criança na ilustração, com um olho meio aberto e o outro fechado, sugere a possibilidade
de ter ganhado ou de estar próximo de ganhar.
3.2 As práticas de trabalhos bilíngues
As práticas de trabalhos bilíngues (L1- Libras e L2- Português escrito), inseridas
ao PPP das escolas inclusivas, proporcionam a abertura a outros trabalhos inclusivos, bem
como o trabalho trilíngue (L1 - libras, L2 - Português escrito e L3 - Inglês). Os profissionais
começam a ver os resultados e voltam seus olhares ao surdo, como sua Identidade Surda,
a Libras, a inclusão e, consequentemente, incentiva a busca de formação continuada para
conhecer melhor seu aluno surdo e, no futuro, fazer parte da Comunidade Surda e de uma
educação bilíngue. As autoras Pires e Santos (2020) definem o bilinguismo e a educação
bilíngue:
O termo “bilinguismo”, embora seja encontrado em diferentes concepções, podese dizer que se refere ao contexto de falantes de duas línguas. No contexto escolar
a língua aparece como sendo o principal meio de interação e é a partir dele que
ocorre todo o processo de escolarização, porém para isso e imprescindível que
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os surdos tenham contato com a sua primeira língua o mais cedo possível.
(PIRES; SANTOS, 2020, p. 89)

Podemos verificar essa abertura em outros trabalhos inclusivos e trilíngues, como
o da Professora de Inglês - Simone da Silva Lucindo Bomfim-, que defendeu sua
monografia em 2019, na Faculdade Campos Elíseos, cujo título era: “Didática em Inglês”.
Ela teve contato com o aluno surdo em 2017, ocasião em que presenciou o trabalho: A
Inclusão do Dia Nacional dos Surdos no PPP da Escola Municipal Celina de Sousa Amaral em
Senador Canedo- GO em 2017. Este trabalho esta contido nos ANAIS II FORÚM NACIONAL
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: VIVÊNCIAS SISTÊMICAS.2018. No ano de
2018 e 2019, a professora acolheu o projeto para o Dia Nacional dos Surdos, propiciando
as experiências que resultaram em dois artigos: Inglês, Libras e Português: Uma Prática
Trilíngue no Ensino Fundamental com o Livro O aprender de uma criança” para o Dia
Nacional dos Surdos e Pesquisa, Vivência e Contextualização das Aprendizagens em: Libras,
Inglês, Português e Artes para o Dia Nacional dos Surdos em Senador Canedo- Goiás- 2019.
Nesse período, a professora de Inglês fazia a especialização e leituras de artigos anteriores
da intérprete, como também obras sobre educação de surdos na ideia de escrever sua
prática vivenciada na monografia.
Descreveremos um pouco do artigo dessa magnífica professora a seguir, como
práxis possível de ser realizada em todo Brasil. Em 2018, ela iniciou a pós-graduação.
Assim, Bomfim (2019) acrescenta sobre a literatura como objetivo de estudo para surdos:
O livro trilíngue O APRENDER DE UMA CRIANÇA - THE LEARN OF A CHILD Lopes, Raquel,
(Português, Inglês e Libras) conta a história de Rayane, uma criança muito esperta que adora
brincar e aprender e, a partir de um dicionário encontrado, ela vai descobrir e encontrar-se
numa nova língua chamada LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, fazendo muitas amizades.
Esta história, que foi cuidadosamente pensada para o público de surdos, os permitirá conhecer
a Língua de Sinais, num contexto literário, e não apenas o de interpretar códigos. Na forma
física o livro tem 36 páginas, incluindo contra capa, prefácio e uma fala da autora sobre os 4
pilares da educação. O texto desenvolve na primeira folha a imagem representativa e abaixo o
texto na língua materna no caso o português. Na folha seguinte vem a preservação integra dos
ícones de Libras, e logo abaixo o respectivo texto em língua inglesa. Um trabalho complexo,
mas que traz um conhecimento literário, crítico e autonomia para o aluno surdo. Ao final do
livro encontra-se um glossário de 6 páginas em Libras-Português. (BOMFIM, 2019 ,p.08)
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Figura 21 – Imagem do livro trilingue “O aprender de uma criança- The Learn of a child ”
Fonte: Lopes (2018).

Essa escolha da literatura trilíngue advém da prática por dois anos seguidos na
escola com projetos trilíngues para o Dia Nacional dos Surdos, incluídos ao PPP da Escola
Municipal Professora Celina de Sousa Amaral - Senador Canedo-GO. A escrita dela é uma
satisfação muito grande para a intérprete de Libras que trabalhou com ela e é autora desse
artigo; como também para a comunidade surda, pois é uma experiência que abre estudos
trilíngues com o aluno surdo e com ouvintes em escolas inclusivas.
E para escrever a monografia, compreende-se que não foi necessário apenas a sua
prática na sala de aula, ela precisou estudar sobre surdez com autores da área para ter um
conhecimento mais aprofundado sobre a Libras e a educação de surdos e, assim, escrever
sua monografia. Sobre as atividades práticas com o livro O aprender de uma criança - The
Learn of a child - Lopes (2018), a autora descreve que:
Esta atividade prática com o livro O APRENDER DE UMA CRIANÇA – THE LEARN
OF A CHILD, apresentou uma interação entre um aluno surdo e alunos ouvintes,
realizada com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal
Professora Celina de Sousa Amaral em Senador Canedo – Goiás no ano de 2018.
O estudo mostra o envolvimento dos alunos ouvinte e do aluno surdo com a
leitura do livro, cujo assunto aborda a mudança de comportamento e interesse
de uma criança por livro de Libras e a vontade de aprendê-los, pois ela lembra
que em sua escola tem um amigo que utiliza estes sinais.
A realização desta leitura foi feita por partes. Em uma aula de 50 minutos, a
professora com o uso do quadro e giz, escreveu várias palavras-chave em língua
inglesa, que não se parecem com o português, e orientou para que os alunos com
o uso do dicionário fizessem a tradução destas palavras. Em uma segunda aula
de 50 minutos, dois, dias depois, a professora relembra cada uma daquelas
palavras que foi traduzida juntamente com a turma, trazendo o foco para o livro.
Após é entregue um livro para cada estudante, que começa a realizar uma leitura
visual e textual da capa, título. O livro contém em cada página mensagens curtas
o que permitiu realizar a leitura no mesmo dia. E de forma simultânea em cada
página se deu o processo de leitura. Sequencialmente, leitura visual, língua
materna, sinais em libras onde os alunos repetiam o movimento e a leitura em
língua inglesa.
Uma terceira aula foi necessária para fixação do conhecimento deste livro, o que
também foi utilizado com atividade avaliativa bimestral do 9° ano. Foi preparado
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pela professora de libras um atividade xerocopiada em Libras-Inglês, para que
os alunos fizessem a tradução.
Desta forma foram trabalhadas as frases onde o aluno surdo buscava
compreender, o significado de pelo menos 4 palavras de cada página, totalizando
sua aquisição de compreensão do livro.
A culminância deste trabalho foi realizada no Dia Nacional do Surdo – 26 de
Setembro, a escola possui crianças com múltiplas deficiências onde foram
lembradas com carinho e reconhecidas pelo município através de ações
inclusivas como esta.
A viagem pelo mundo literário, não aconteceu apenas por parte de um aluno
especial, mas também foram incluídos no processo todos os alunos do 9 ano, que
tiveram a oportunidade de adentrar no conhecimento silencioso e rico das
Libras. (BOMFIM, 2019, p.10)

Figura 22 – Prática trilíngue com a literatura ( Lopes, 2018) nos dois 9º ano em 2019.
Fonte: https://raquel--lopes.blogspot.com/2019/07/ingles-libras-e-portugues-uma-pratica_7.html
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Figura 23 – Produções artística referente ao projeto trilíngue, produzidas pelos alunos do 9º ano A e B e
alunos do 5º ano
Fonte: https://raquel--lopes.blogspot.com/2019/07/ingles-libras-e-portugues-uma-pratica_7.html

Figura 24 – Culminância do projeto trilíngue no Dia Nacional dos Surdos- 26 de setembro de 2018
Fonte: https://raquel--lopes.blogspot.com/2019/07/ingles-libras-e-portugues-uma-pratica_7.html
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4 Uma palavra/ um sinal/ uma frase: contextualização (L1 e L2).
Novembro/ 2020- do dia 17/11/ 2020 até 30/10/2020
As atividades do mês de novembro foram desenvolvidas pensando no tema da
Consciência Negra. A intérprete de Libras escolheu algumas palavras do Jogo da Memória
do livro O aprender de uma criança (2018) para desenvolver as atividades. Primeiro, as
palavras estão em Português com seus sinais em Língua Brasileira de Sinais - Libras.
Segundo, para desenvolvimento das frases, a intérprete de Libras criou a frase em
Português, depois a traduziu em Libras e Inglês.
Esse processo é complexo, pois, ao escrever uma frase em Português, na tradução
para Libras, às vezes não se encontra os sinais e, assim, ao aproximar da ideia ou nas
adaptações, muda-se a frase, reescrevendo o Português. E por último, ao considerar
finalizado o Português e a Libras, é feita a tradução para o Inglês, porém necessita ouvir
essa tradução no Google Tradutor e depois ver como ficaria a tradução dessa frase em
Português e, ao observar as línguas, às vezes se pode alterar novamente o Português, pois
as palavras podem ter sido mais bem colocadas dando até um entendimento maior do que
aquele que a intérprete pensou no início da construção. Então, é uma organização
complexa, sim, que demanda tempo, muita atenção. Porém, ela permite que se aprenda as
três línguas (Libras, Português e Inglês) que, nesse trabalho, torna-se desenvolvimento e
aprendizagem para quem produz a atividade e para quem faz a atividade. Vamos
comentar mostrando alguns exemplos da prática.

Figura 25: Atividade Trilíngue- palavra, sinal e frase: contextualizações para produção significativa do
aluno
Fonte: autoria própria.
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A intérprete de Libras abriu a bolsa e mostrou a sua identidade para o surdo.
Depois mostrou a frase em Libras, contextualizando a palavra - LEVAR. Imediatamente o
surdo apontou para direção do ouvido, mostrando o aparelho auditivo. E exemplificando,
assim, sua compreensão a palavra LEVAR e a frase. Ele deixou apresentado o seu
conhecimento e seu ponto de vista na frase. Ou seja, a intérprete precisa levar sempre, já
ele, nem sempre.
Após essa contextualização da palavra, o aluno surdo escreveu abaixo do Inglês
a frase em Portugues. Às vezes pelo pouco espaço da linha, o surdo não escreveu toda
frase, porém, fez uso das duas línguas ( L1- Libras e L2- Português) e viu uma terceira(L3Inglês), treinando também a escrita nessa atividade.

Figura 26: Atividade Trilíngue- palavra, sinal e frase- LEVAR.
Fonte: autoria própria.

Muitas são as formas de um trabalho interdisciplinar trilíngue possível aos alunos
surdos e ouvintes. Na imagem abaixo, contextualizamos a palavra – DICIONÁRIO.
O aluno surdo visualiza no caderno de caligrafia a frase colada na sua primeira
língua – Libras (L1) e escrito pela intérprete de Libras em Inglês. A atividade se resume
na pesquisa no Google Translation de Inglês (L3) para Português (L2). O resultado da
frase mostra que alterações em palavras são normais durante as traduções. Desse modo,
vemos que uma frase em Libras pode se diferenciar ao ser escrita para Português e Inglês,
como vice versa, pois são línguas com suas estruturas próprias e regras de sistemas
linguísticos diferentes. Soma como positivo, também, a mudança didática para a
aprendizagem bem como o uso de tecnologias.
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Figura 27: Atividade Trilíngue- palavra, sinal e frase- DICIONARIO.
Fonte: autoria própria

4.1 Dicionário & tabela de sílabas simples e complexas: recursos para o aluno surdo
e possibilidades interdisciplinares
Utilizamos o dicionário e as peças de madeira do alfabeto nos meses de agosto,
setembro e outubro de 2020. O objetivo era ter um acesso manualmente à palavra
trabalhada e a certificação no dicionário pelo aluno, além da caligrafia. Já no mês de
novembro, trabalhamos a tabela de sílaba simples e complexa para mostrar manualmente
essa correção e possibilitar o auxílio das palavras trabalhadas de uma forma rápida, que
pudesse ser utilizada por ele mesmo.
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Figura 28 - Utilização das tabelas simples e complexas para separar as sílabas das palavras
Fonte: autoria própria.

A intérprete de Libras mostrou o painel da escola, traduzindo a frase: “PrimaveraÉ um jeito da natureza dizer: É

tempo de renascer!” e também traduziu a frase:

“Aprendemos muito usando o dicionário”. Em seguida relacionou as duas, tendo o tempo
uma diversidade de compreensão; pois havia as horas daquele momento no celular,
mostrando o tempo, fazendo-o olhar para as nuvens escuras e a chuva que caia e o tempo
daquela ideia de processo, da plantar uma semente, de crescer, dar flores e dar frutos. Que
na natureza há tamanhos diferentes de plantas, como suas cores, em que, pelo corredor
da escola, podia ver a grama, algumas árvores e também plantas que os alunos haviam
plantado na escola.
Na segunda frase: “A natureza e maravilhosa”, novamente foi possível mostrar o
painel da escola, somando a tradução e contextualização da frase.
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Para mostrar a importância dessas práticas para com o aluno surdo, pedimos para
ele fazer alguns desenhos para mostrar sua compreensão da palavra e o significado que
ele atribui a essa palavra. Essa atividade acrescenta a este aluno vocabulário do
Português, pois vai reescrever e escrever palavras dentro do contexto, como também em
Libras, pois ao explicar o significado da imagem, vai praticar sua língua e,
consequentemente, apreender mais sinais durante o uso e difusão de Libras com a
intérprete de Libras.
São quatro desenhos:
1- MARAVILHOSO(A) - Ele fez o desenho de uma torta, significando que com a
tradução em Libras que era maravilhoso, tanto ver como comer a torta.
2- LEVAR - O aluno fez um desenho de um motoqueiro, uns riscos atrás da moto,
simbolizando a água da chuva na pista e que ele precisava levar o capacete e a capa.
3- GRUPO - O aluno fez o desenho de dois meninos jogando bola. Na tradução,
apontou para a quadra, numa lembrança de grupo na aula de Educação Física.
4- DAR - Ele fez um desenho do que espera que seja dado para ele: relógio, bota e
óculos.
Podemos concluir que houve uma aprendizagem belíssima dessas palavras entre
muitas outras trabalhadas, pois demonstrou a compreensão, aprendizagem, gostos e
desejos do aluno para cada palavra.

Figura 29 - Desenhos e palavras, representando seus significados para o aluno surdo
Fonte: autoria própria.
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4.2 ESCRITA SIGNIFICATIVA DO ALUNO SURDO
Na Foto 30, o aluno surdo está fazendo a cópia da frase que ele desenvolveu ao
produzir o desenho do sinal – LEVAR . O motorista precisa levar o capacete e a capa.
Observe que no desenho tem uns riscos que significam a água. Também o aluno fez a
separação de silabas das palavras: Levar e Precisar. A mesa contém também matérias de
apoio: Conjugação dos verbos; o desenho que ele fez e como foi a sua escrita e o alfabeto
ilustrado com formas de escritas diversas.

Figura 30 - Atividade do aluno surdo reforçando a escrita em Língua Portuguesa
Fonte: autoria própria.

Assim, de um desenho do aluno sobre a compreensão da palavra LEVAR; saiu as
palavras capacete e capa. Destas palavras foram feitas a frase e a intérprete de Libras fez
a datilologia para a escrita dele no papel e, por fim, esta frase foi reescrita no caderno de
caligrafia.
Foi possível perceber a aprendizagem do aluno surdo que, ao olhar a sua escrita
com letra cursiva e de forma no papel, corrigia no caderno de caligrafia e cuidava da
estrutura da frase (Inicial maiúscula, letra cursiva e pontuação). Além disso, foi
importante a visualização do alfabeto ilustrado com as letras escritas de diferentes formas
para que ele pudesse comparar, aprender e reescrever.
Desse modo, o aluno pratica o uso da Língua Portuguesa escrita sem desrespeitar
a sua primeira língua - LIBRAS, pois toda construção foi feita em Língua de Sinais. Assim,
tem-se uma frase estruturada com todos os seus elementos.
57

EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Em outras produções o aluno escreveu:

Levar- O motorista precisa levar o capacete e a capa;

como abacate com açúcar.;
entrega.;

Ter- Eu tenho celular.;

Maravilhoso(a)- A torta e maravilhosa. E

Comer- Eu

Fazer- O motoqueiro faz
Não saber- Ela não

sabe dirigir moto.
4.3 Práticas de aprendizagem para maior desenvolvimento individual e intelectual
do aluno surdo
Na Figura 31, observa-se que há material dourado, calendário e sequência
numérica de 1 a 100 para auxiliar na aprendizagem do aluno surdo, pois a proposta iria
até o numero dez. A atividade consistia em desenhar 5 flores em cada floreira. Podemos
observar que ele abre as mãos para fazer os desenhos. Assim, enfatizamos nessa prática a
necessidade do aluno surdo de ter não somente o intérprete de Libras, mas os recursos
visuais, entre outros, que lhe proporcione o desenvolvimento intelectual.

Figura 31 - Atividade de Matemática produzida pelo aluno surdo.
Fonte: autoria própria.
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Na atividade para completar a sequência, o aluno coloca o dedo na sequência
numérica e faz a atividade de modo autônomo, ou seja, se uma adaptação é pensada, bem
planejada, o aluno surdo desenvolve sozinho a atividade.

5 DEZEMBRO/ 2020 do dia 11/12/2020 até 16/12/2020.
Para esse mês, utilizamos como objetivo o tema do NATAL, do qual
mostraremos algumas atividades. Nessa primeira atividade, para a escrita da resposta, a
intérprete de Libras, fez a datilologia da palavra - Jesus. Ao mostrar a letra J no alfabeto
ilustrado, e pedir para fazer novamente; observa-se que o estudante copia o J
corretamente, mas já se confunde em S e 8 .

Figura 32 - Atividade referente ao tema: Natal
Fonte: autoria própria

Esse exemplo mostra que devemos respeitar o ritmo do aluno, pois se aumenta o
tempo ou estende uma atividade com as explicações, o resultado de tradução (LibrasPortugues; Portugues- Libras) pode ser cansativo e isso reflete no resultado do aluno
diante da resposta da atividade. Também o horário da intérprete na escola era das 7h as
11h; e dependendo do desenvolvimento do aluno surdo, ficavam na escola até 10h ou
11h. Era considerado o nível da atividade, a atenção do aluno diante das respostas, como
também a atividade poderia ser finalizada, caso ele demostrasse cansaço. A mãe do aluno
informava se ele queixava de dores musculares ou mesmo uma indisposição por algum
compromisso que o fez não dormir bem a noite. Havia sempre um diálogo (intérprete e
mãe) antes de buscar o aluno, bem como depois com o retorno dele para casa, por
mensagens no celular com observações e progressos daquele dia.
Na segunda atividade, trabalhamos sobre a nova escola, como seria para 2021 a
fim de compreender a ideia do aluno diante daquele contexto. O aluno fez um desenho,
mostrando o uso de máscaras e também um escudo de proteção na mesa, sendo barreiras
para os alunos. Para essa atividade, a intérprete de Libras utilizou como recurso visual as
imagens de aulas e dos alunos que já estavam acontecendo em outros países, mesmo sem
a vacina, tendo a proteção e o distanciamento social.
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Figura 33 - Atividade referente ao tema: Nova escola em 2021
Fonte: autoria própria.

A terceira atividade era sobre o Coronavírus, Covid-19; como seria vista essa
pandemia em 2021. O aluno desenhou a vacinação e a continuação das mortes.

Figura 34 - Atividade referente ao tema: Coronavírus: Como estará a pandemia em 2021?
Fonte: autoria própria

A quarta atividade era sobre como o Papai Noel iria agir no Natal. O aluno colocou
o Papai Noel de máscara e levando os presentes de moto. Ressaltamos também que, em
novembro, ele havia feito o desenho dos seus desejos de Natal (relógio, bota e óculos) e
foi mostrado para a mãe que, em dezembro, o aluno já foi para a escola com o seu relógio
novo.

Figura 35 - Atividade referente ao tema: Natal diferente em 2020.
Fonte: autoria própria.
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Finalizamos com o encerramento de mais um ano letivo dia 16/12/2020 com uma
mensagem aos pais e profissionais do ensino especial pelo grupo de aulas online AEE, em
que a coordenação agradece a parceria, o apoio e a compreensão durante esse período de
aulas/atividades não presenciais, desejando um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Em
seguida, foi colocado o vídeo em Libras, produzido pela intérprete de Libras da escola.
Destacamos também que a intérprete de Libras fez um vídeo (2:56) em casa e ele foi
enviado para a coordenação, juntamente com uma tradução de Libras para Português,
usando o gravador de voz do celular para fazer o áudio a fim de que houvesse o
entendimento geral, pois nem todos têm a fluência em Libras e, também, para melhor
compreensão da família do aluno surdo. E, com o aluno surdo, depois de finalizadas as
atividades, a diretora em Libras sinalizou parabenizando-o pelo esforço, que ele havia
sido aprovado para o nono ano, desejando um feliz Natal e Ano Novo. Durante o caminho
da escola para a casa do aluno, o surdo andava orgulhoso, apresentando-se feliz pela
conclusão de mais um ano letivo.
5.1 Escolas Bilíngues Para Surdos
A presença do intérprete de Libras na escola não é suficiente para o conhecimento
sobre os surdos e a educação de surdos. Se por um lado, na escola bilíngue, todos os
profissionais são bilíngues, nas escolas inclusivas, necessitamos mais da presença de
professores surdos para mostrar os valores da educação de Libras para o aluno surdo,
ensinar aos demais alunos da classe em que ele estuda e expandir em projetos para toda
escola.
Na escola bilíngue, na entrada ao apertar a campainha, e acendido um luz na
secretaria mostrando seja para o profissional surdo ou para o ouvinte que tem alguém no
portão. Ou seja, já mostra na entrada um recurso que os surdos utilizam até em suas casas.
Já nas escolas inclusivas, eles aprendem na relação do aluno surdo com o professor surdo
a identidade surda, assim, se desenvolve e consolida a língua de sinais - sua primeira
língua e aprende a expressar de forma bilíngue as informações e opiniões sobre o que
vivenciou ou está vivenciando. Desse modo, podem interagir com os outros que estão
naquela escola e com o mundo por meio da fluência na língua de sinais e no Português
escrito.
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Verdadeiramente, ainda são poucos os surdos graduados e concursados diante da
demanda nacional para escolas bilíngues. Além disso, muitos municípios ainda não abrem
concursos para professor de Libras e em cada município deveria ter uma escola bilíngue
(todos os profissionais usando a Libras, bem como os professores de seus componentes
curriculares).
Porém, essa proposta já caminha no Brasil, como bem asseveram Pires e Santos
(2020, p.15):
[...] E quero esclarecer, mais uma vez, que a escolas bilíngues ainda não está
sendo posta em prática, principalmente porque a criação da escola bilíngue
demanda trabalho e discussões junto com o governo federal e há trabalhos
burocráticos como na inserção das propostas e sugestões nas diretrizes básicas
do BNCC, do PNE, e muitos outros. E ainda mais, propor as requisições
orçamentais no Congresso Nacional junto com os deputados federais e senadores
para tornar toda proposta em uma prática de verdade. O trabalho ainda está
percorrendo o inicio de seu longo caminho.

A autora Soares (2019, p. 30-31 ressalta a importância dos profissionais de Libras
na escola inclusiva, como também desempenhando o ensino e a aprendizagem para os
alunos surdos e ouvintes.
[...] O primeiro era o professor de Língua Portuguesa para surdos, com formação
em Pedagogia, concursado e lotado na subsecretaria, porém trabalhava em
escolas que tinham surdos.[...], na terça-feira de manhã, em duas aulas seguidas
por semana na Sala de Recursos ministrava gêneros textuais traduzidos em L1
explorando a compreensão do texto e a gramática da L2.

É importante enfatizar que se o professor de Língua Portuguesa estava
desenvolvendo um conto, o professor surdo reforçava as estruturas do conto,
estimulando a produção em Libras de um conto com o aluno surdo, como também ele era
estimulado a produzir um texto escrito para apresentar ao professor regente naquele
bimestre.
A segunda: a professora de Libras com graduação em Letras/Libras e surda,
concursada, ensinava a L1. A professora, lotada na subsecretaria, lecionava duas
aulas seguidas com os surdos na quarta-feira de manhã também na Sala de
Recurso. Quando ela saia da escola, os surdos confirmavam com os intérpretes
se sabiam os respectivos sinais sobre assuntos de grandes repercussões nas
mídias e não sabendo ou tendo mais de um sinal para representar um tema, uma
palavra, eles nos ensinavam. Aproveitavam esse conhecimento para serem
professores de Libras no Protagonismo Juvenil da escola. Eles eram os
professores e ensinavam os alunos ouvintes. Lembrando que nestas aulas, ficava
apenas um Intérprete de Libras para dar um suporte mínimo, sendo que tanto a
aula e quanto o professor eram os alunos surdos.[...]
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Nessa experiência do Professor de Libras, o aluno surdo tinha atualizado as
informações do mundo com este professor surdo. Por exemplo, com o tema copa mundial,
eram ensinados os sinais dos pais, os tipos dos jogos, quando seriam as competições, os
locais etc. Todas essas eram informações importantíssimas para a compreensão de um
jornal, de reportagens do que estava acontecendo naquele momento no mundo.

Terceiro e último: as três Intérpretes de Libras tinham estas quatro aulas para
planejarem, não no sentindo de regência conjunta.[...] O Intérprete de Libras
usava estas quatro aulas no sentido de pesquisar sinais, ler provas, simulados
que seriam aplicados posteriormente, refletirem sobre o tempo, se os alunos
usariam a sala de recurso em tempo adicional ou se conseguiriam produzir com
os demais alunos na sala. Procurar a coordenação pedagógica para ter acesso aos
livros, slides das próximas aulas, procurar nesses acessos, favorecimento de
traduções claras com recursos visuais, imagens que favoreceriam a
aprendizagem significativa dos alunos surdos naquela escola. Dialogavam com
os outros intérpretes sinais específicos das disciplinas. Havia uma Intérprete de
Libras para o primeiro ano, outra Intérprete de Libras no segundo e outra
Intérprete de Libras no terceiro do Ensino Médio. O Intérprete, que estava no
segundo ano, sabia orientar quem estava no primeiro ano, pois já interpretara
estes conteúdos no ano anterior com estes professores; e quem estava no
terceiro, sabia orientar quem estava no segundo. E, às vezes, numa revisão que
envolvia conteúdos do primeiro, do segundo e terceiro ano, as intérpretes
podiam dialogar experiências, com revezamento nas traduções/interpretações
do Pós-Médio, mostrando os recursos visuais que os professores utilizaram,
conhecendo o método, a didática de cada professor naquelas aulas que
facilitavam apreensão dos surdos aos respectivos conteúdos.[...]

Os Professores intérpretes de Libras, em nenhum momento, eram considerados
cargos administrativos. Eles faziam parte do quadro de professores e tinham cursos de
capacitação produzidos pela Secretaria de Educação, os alunos surdos ficavam com os
professores de área e tinham o auxílio dos demais alunos na sala, pois se sentavam ao lado
do outro para copiar, enquanto um professor ditava, podiam fazer as atividades em grupo,
escolhendo quem já estava com maior fluência na Libras. Desse modo, os intérpretes de
Libras estavam em constante aprendizagem com os novos sinais e possíveis temas de uma
maior discussão em Sociologia, Filosofia, Geografia, História, entre outras.
Ressaltamos que essa citação de Soares é de um artigo produzido no ano de 2014
“Diversidade Humana em Centro de Ensino em Período Integral Jose Carlos de Almeida:
Praticas de Ensino da Língua Brasileira de Sinais na Eletiva de Espanhol”. Ou seja, há seis
anos. Além disso, a escola que aconteceu essa prática CEPI JCA, já não existe mais. Porém,
a autora acompanhou a transferência dos alunos que eram do CEPI JCA para o CEPI LYCEU
DE GOIANIA, cujo desenvolvimento desses alunos é ainda mais consolidado no artigo de
2016 da própria autora: Diversidade: eletiva de Libras no CEPI Lyceu de Goiânia como meio
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de interação entre surdos e ouvintes. Diante disso, podemos afirmar que dos seis surdos
daquele Ensino Médio, apenas dois cursaram licenciatura (Letras/Libras e Matemática na
UFG), como os quais a autora ainda tem contato. E também, nessas duas escolas, a autora
trabalhava de contrato com o Estado, então era professor intérprete de Libras e ainda
tinha um adicional por ter especialização. Ou seja, chegava à escola juntamente com os
demais professores, os alunos, que a viam como pertencente ao quadro de professores;
estava nos grupos dos professores, tinha acesso aos projetos internos e externos,
participava da criação dos projetos, bem como produção exclusiva para uso e difusão de
Libras na escola (PROTAGONISMO JUVENIL- JCA), ministrado pelos alunos surdos, tendo
como apoio o Professor- Intérprete de Libras e a ELETIVA DE LIBRAS- CEPI Lyceu de
Goiânia.
Partindo desse viés, reconhecemos a importância de termos ainda escolas
inclusivas com estes profissionais (Professor de Libras, Professor de Língua Portuguesa
escrito (surdo) e Professor - Intérprete de Libras) enquanto não se regulamenta a escola
bilíngue em cada município nesse vasto território nacional. Percebemos, nessas citações,
que a falta desses profissionais fragiliza um ideal de um ensino bilíngue (L1- Libras e L2Língua Portuguesa) para o aluno surdo e os alunos ouvintes que estão nessas escolas
inclusivas. Isso porque, às vezes, num contrato de profissionais de Libras (Professores de
Libras, de Portugues escrito para surdos (profissional surdo) e Professor- Intérprete de
Libras), ao colocá-los em cargos administrativos (Professor surdo como instrutor e
Professor intérprete de Libras como Intérprete de Libras (Ensino Médio), dificulta-se a
sua participação efetiva no quadro pedagógico da escola . Assim, desenvolvem-se projetos
para extensão no próximo ano letivo junto aos alunos e findam-se os contratos ou estes
passam a cumprir carga horária administrativa que desvia do uso e difusão da segunda
língua brasileira, além de um ensino mais aprofundado com o aluno surdo em Libras e
português escrito. Tais características objetivam, com essa presença, um referencial de
identidade surda feito pela presença do professor de Libras, além do respeito na
contratação de professor, graduado em um componente curricular.
Considerações finais
Podemos perceber que houve a contribuição e a aprendizagem do TILSP do aluno
surdo no segundo semestre de 2020, mesmo diante da pandemia. Em especial, as
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aprendizagens interdisciplinares bilíngues e até trilíngues (Libras, Português Escrito e
Inglês), durante todo o segundo semestre na escola. O aluno surdo demostrou capacidade
de expressar suas ideias sobre os temas atuais, envolvendo aquele ano tão diferente de
todos os outros.
Além disso, as respostas do aluno surdo mostram a importância de uma educação
de surdo de qualidade, respeitando a individualidade, os modos diversos de
aprendizagens para um ensino-aprendizagem de qualidade, mesmo durante uma
pandemia. E, para o TILSP-Tradutor/ Intérprete de Língua de Sinais e Português Escrito,
foi um semestre de muitos estudos, devido ao fato dos sinais serem novos, precisando ter
maiores contatos com as postagens feitas pela Comunidade Surda por meio das
universidades, utilizando a internet e rede sociais, para uma apreensão rápida e correta
dos sinais relacionados à Covid-19.
A parceria com o Professor Surdo, Francisco Ferreira de Oliveira - Designer Gráfico
de Libras, foi primordial para a qualidade das atividades desenvolvidas, pois pensava-se
nas respostas do aluno surdo, como também na sua reação e os resultados eram
compartilhados com demais profissionais de Libras para auxílio, adaptações e êxito. Os
sinais relacionados à Covid- 19 foram palavras novas que o professor de Libras/ surdo
desenvolveu, um sinal criado para aquela necessidade. Tais sinais entraram para a Libras
e foram conhecidos em todo o Brasil . Como exemplo:

Figura 36 – Material diferenciado para o ano de 2020
Fonte: autoria própria.

Entre tantos outros trabalhos realizados com o aluno surdo, estes foram a marca
para um material diferenciado de 2020. Assim, houve a criação dos sinais de Libras
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realizada pelo professor surdo- Francisco Ferreira de Oliveira e os desenhos produzidos
pelo ilustrador: Jean Coelho de Sousa.
Concluímos que todo trabalho do segundo semestre foi enviado por e-mail para
Coordenadora de Libras do município- SEMEC: Secretaria Municipal de Educação de
Senador Canedo que, juntamente com a professora surda, poderá analisar o
desenvolvimento do aluno surdo e organizar projetos para o atendimento individual no
próximo ano letivo-2021 que, ao que parece, será presencial.
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RESUMO: Esta pesquisa, de cunho qualitativo, objetiva verificar os desafios e
possibilidades vivenciados pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Santa Cruz, no atendimento aos alunos com
deficiência. Pretende-se, ainda, conhecer a dinâmica de atuação e funcionamento do
NAPNE no campus desde sua implantação à sua implementação. Para tanto, se constituiu
em um estudo de caráter exploratório e descritivo, com enfoque na materialização de
Fluxogramas de identificação e de atendimento/acompanhamento do NAPNE, aos alunos
com NEE ao longo de sua permanência na instituição. A coleta de dados ocorreu no mês
de outubro de 2021, através da plataforma Google forms (Google formulário),
encaminhado por meio de um link individualmente a 9 (nove) participantes, entre eles,
membros e colaboradores do NAPNE, no intuito de avaliar o conhecimento acerca da
atuação do núcleo, as ações desenvolvidas e conhecer as práticas educativas vivenciadas
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diariamenteno contexto do IFRN-Campus Santa Cruz. Ao final da pesquisa obtivemos um
total de 8 (oito) questionários respondidos, o que corresponde a 88% de participantes,
facilitando assim a obtenção das respostas almejadas. Verificamos que entre os principais
desafios enfrentados pelo NAPNE no que tange à promoção da cultura da inclusão no
âmbito do IFRN é ressignificar a identidade da escola no que concerne a inclusão. No que
diz respeito às possibilidades, foram realizadas algumas estratégias que favorecem o
processo de inclusão dos alunos com deficiência,como a contratação de uma estagiária
em pedagogia e 3 bolsistas da Tutoria Aprendizagem e Laboratório (TAL), como também
a realização sistemática de momentos nas reuniões pedagógicas, para promover a
formação dos docentes sobre a inclusão.
Palavras-chave: NAPNE. IFRN. Pessoa com Deficiência. Educação Inclusiva.
ABSTRACT: This qualitative research aims to verify the challenges and possibilities
experienced by the Nucleus of Care for People with Specific Educational Needs (NAPNE)
of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte
(IFRN) Campus Santa Cruz in the care of students with disabilities. It is also intended to
know the dynamics of NAPNE's activity and functioning on the campus since your
implementation. To do so, it was constituted in an exploratory and descriptive study,
focusing on the materialization of Flowcharts of identification and of
attendance/accompaniment of NAPNE, to students with NEE throughout their stay in the
institution. The data collection took place in October 2021, with the platform Google forms
(Google form), forwarded through a link individually to 9 (nine) participants, among
them, members and collaborators of NAPNE, in order to evaluate the knowledge about
the nucleus's performance, the actions developed and know the educational practices
experienced daily in the context of the IFRN-Campus Santa Cruz. At the end of the survey
we obtained a total of 8 (eight) questionnaires answered, which corresponds to 88% of
participants, thus making it easier to get the desired answers. We note that among the
main challenges faced by NAPNE in promoting the culture of inclusion in the ambit of the
IFRN is to re-signify the identity of the school in terms of inclusion. With regard to
possibilities, some strategies have been implemented that favor the process of inclusion
of students with disabilities, such as the hiring of a trainee in pedagogy and 3 fellows of
the Teaching and Laboratory Tutoring (TAL), as well as the systematic holding of
moments in the pedagogical meetings, to promote the training of teachers on inclusion.
Keywords: NAPNE. IFRN. Disabled Person. Inclusive Education.

1.

INTRODUÇÃO

Historicamente as pessoas com deficiência foram excluídas e segregadas da
educação escolar. Isso porque a educação escolar era caracterizada e definida como
privilégio de um grupo de pessoas, de maneira que a exclusão era legalizada nas políticas
e práticas educacionais e refletidas na ordem social vigente. Durante o século XX ocorreu
um movimento internacional que preconizava a inserção das pessoas com deficiência nos
espaços da sociedade, entre eles, no espaço escolar. Esse movimento contempla o
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“paradigma da integração”, sob o qual os discentes com deficiência devem se adaptar ao
sistema de ensino. (MINETTO, 2010).
Posteriormente, no final do século XX e início do século XXI, se intensificaram as
discussões em torno do papel que as pessoas com Necessidades Educacionais Específicas
(NEE) ocupavam no âmbito escolar, de maneira que eclodiram movimentos em defesa de
uma educação para todos (MITTLER, 2003).
Dentre os movimentos/documentos internacionais que primavam pela ruptura com
qualquer forma de discriminação por condição social, de gênero, etnia e/ou necessidade
educacional específica cabe citar a Conferência Mundial de Educação Para Todos (1990)
que ocorreu em Jomtien, na Tailândia. E a Declaração de Salamanca (1994), assinada por
92 países, a qual foi proveniente da Conferência Mundial Sobre Necessidades Educativas
Especiais: Acesso e Qualidade, realizada pela UNESCO, na Espanha (MITTLER, 2003).
No Brasil, as discussões acerca do paradigma da inclusão se tornaram mais efetivas
com a aprovação da Constituição Federal de 1988, e no âmbito da educação, com a
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96 (LDB/96), a qual
contempla em seu artigo 59, que as escolas regulares devem não apenas matricular os
alunos com necessidades educacionais específicas, mas devem ofertar uma educação de
qualidade e que possibilite a efetiva participação dos sujeitos em seu processo educativo
(BRASIL, 1996).
No âmbito da Rede Federal de Educação Profissional Científica e TecnológicaRFEPCT, com vistas a atender aos discentes que possuem alguma deficiência, a garantir
condições de acesso e permanência aos alunos com NEE, e também a atender aos preceitos
legais nacionais e às recomendações internacionais, nos anos 2000, foi implantada a
práticada Educação Inclusiva, introduzida e materializada através do Programa Educação,
Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas
(TEC NEP) como política educacional inclusiva (CUNHA, 2015).
Para tanto, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN), desenvolve algumas iniciativas inclusivas, com destaque para o trabalho
que vem sendo realizado pelos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE’s), os quais possuem a característica de serem um
setor deliberativo, que responde pelas ações do Programa TEC NEP dentro da instituição
e tem por finalidades: Definir as diretrizes de inclusão; Promover a cultura da educação
para a convivência e aceitação da diversidade; Integrar os diversos segmentos que
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compõem a comunidade propiciando sentimento de corresponsabilidade na construção
da ação educativa de inclusão na Instituição; Garantir a prática democrática e a inclusão
como diretriz do Campus; Buscar a quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais e
atitudinais na instituição; Adaptar materiais didáticos e apoiar os servidores no
atendimento de pessoas com necessidades educacionais específicas no ambiente escolar.
Diante desse contexto, buscou-se reunir dados/informações com o propósito de
responder ao seguinte problema de pesquisa: quais os desafios e possibilidades
vivenciados pelo NAPNE-IFRN Campus Santa Cruz no atendimento aos alunos com
deficiência?
A pesquisa em questão se justifica, uma vez que traz a realidade desde o
acompanhamento no momento das inscrições para o processo seletivo, das matrículas e
do processo de ensino e aprendizagem de alunos com NEE no âmbito do IFRN-Campus
Santa Cruz, a fim de conhecer esse panorama, diagnosticar suas fragilidades, confrontar
os dados alocados com a revisão bibliográfica e com documentos legais que tratam da
inclusão das pessoas com deficiência nos espaços formativos, assim como, contribuir para
a produção do conhecimento no âmbito da educação profissional e sua interface com as
políticas inclusivas.
Podemos ainda, a partir dos dados da pesquisa e da bibliografia consultada,
encontrar estratégias para contribuir positivamente com as ações desenvolvidas no
âmbito do NAPNE e, consequentemente, melhorar o atendimento, o acompanhamento e
os serviçosque são ofertados aos sujeitos com deficiência.
2. REVISÃO DE LITERATURA

A inclusão escolar na Rede Federal de Educação Profissional diz respeito à garantia
de um processo de escolarização, visando atender às necessidades específicas de cada
aluno, uma educação capaz de acolher a todos, reconhecendo as diferenças e
transformando-se, possibilitando a todos o aprendizado e o pleno desenvolvimento, ou
seja, não basta a escola receber o aluno em sala de aula para efetivamente incluí-lo.
Para melhor compreensão do percurso metodológico do presente estudo utilizamos,
para coleta de dados, um levantamento bibliográfico que teve como base de consulta o
Google acadêmico. Selecionamos os trabalhos tomando por referência os títulos que
continham no mínimo um dos seguintes descritores: “NAPNE” e “Educação Inclusiva” e
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consideramos os estudos publicados no período compreendido de 2017 a 2021, o que
possibilitou localizar alguns trabalhos no que tange às políticas públicas educacionais
para inclusão escolar, com vistas a desvelar os desafios e possibilidades que envolvem a
problemática ora mencionada.
Foram encontrados 6 (seis) trabalhos entre artigos, capítulos de livros, publicação
em revista e dissertação. Após serem descartadas as 2 (duas) pesquisas que não tinham
relação com a temática abordada, nos debruçamos sobre as pesquisas que têm objetivos
variados e estão expostas no Quadro 1, a seguir:
Quadro 1 – Produção científica sobre Educação Inclusiva e implantação do NAPNE
ANO

2016

2017

NOME DA OBRA

AUTOR (A)

O Desafio da criação e
Implantação doNúcleo de Apoio às
Pessoas com Necessidades
Educacionais
Específicas (NAPNE) no
IFRN/CampusMossoró.
Ações exitosas para
permanência eêxito dos
Estudantes com Necessidades
Educacionais Específicas no
IFTM-Campus Patrocínio.

2020

Inclusão escolar e os modos de
Planejamento Educacional
Individualizado nos Institutos
FederaisBrasileiros

2021

Práticas do NAPNE para uma
Educação Inclusiva: AçõesPráticas e
Desafios no Despertar da
ConsciênciaInclusiva

NATUREZA DO
TRABALHO

Marcléia Melo
deSouza
Queiroz, Rachel
de Souza
Maximino

Artigo/Apresentação
em congresso

Ana Lucia Borges,
Jeanne Gonçalves
Rocha,Laila
Lidianeda Costa
Galvão,
Luciano Marcos
Curi
Jessica Rodrigues
Santos

Capítulo de Livro

Alcemir Horácio
Rosa

Dissertação

Artigo/Apresentação
em Seminário

Fonte: elaboração própria (2021).

Queiroz e Maximino (2016) publicaram e apresentaram o artigo, “O desafio da
criação e implantação do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais
Específicas (NAPNE) no IFRN/Campus Mossoró”, no II Congresso Internacional de
Educação Inclusiva. No trabalho, os autores abordam a processo de criação e
implementaçãodo NAPNE no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) no campus
supramencionado. O estudo apresenta uma abordagem investigativa das práticas
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educativas, com foco na educação profissional inclusiva, no qual os fatos são descritos
cronologicamente pelos autores por meio de uma revisão bibliográfica sema realização da
pesquisa de campo.
O estudo contribui com a nossa pesquisa ao tratar das questões relativas às pessoas
com necessidades educacionais específicas e situá-las historicamente, conceituando a
deficiência e o processo de evolução, até o paradigma inclusão que vislumbramos nos dias
hodiernos.
O capítulo do livro, “Ações exitosas para permanência e êxito dos estudantes com
necessidades educacionais específicas no IFTM-Campus Patrocínio”, publicado por
Borges et al (2017), apresentou as ações exitosas em torno das dimensões de estrutura
física institucional, capacitação de servidores, recursos pedagógicos adaptados e saúde
física e mental, desenvolvidas no processo de acompanhamento de discentes com
necessidades educacionais específicas no Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus
Patrocínio (IFTM).
Os autores ressaltam a importância das ações estratégicas do NAPNE, enquanto
experiência exitosa no processo de controle e intervenção nos índices de evasão e de
retenção e concluem que o diferencial foram as articulações do núcleo com instituições
externas as quais têm permitido a consolidação do processo de intervenção de forma
contínua e integrada na busca da superação de barreiras na área da educação inclusiva.
Essas considerações ratificam a importância do nosso objeto de estudo, uma vez que
essas ações têm como finalidade garantir o acesso, a permanência e o sucesso escolar dos
discentes com alguma deficiência e/ou transtornos globais do desenvolvimento. Essa
discussão estará presente ao longo deste trabalho que se debruça sobre os desafios e
possibilidades vivenciados pelo NAPNE-IFRN Campus Santa Cruz no atendimento aos
alunos com deficiência.
A dissertação “Inclusão escolar e os modos de Planejamento Educacional
Individualizado nos Institutos Federais Brasileiros de Santos” (2020), objetivou analisar
os documentos regulatórios para inclusão escolar e o planejamento educacional
individualizado dos estudantes Público-alvo da Educação Especial (PAEE), no contexto
dos NAPNEs dos Institutos Federais brasileiros. Por conseguinte, priorizou documentos,
normativos utilizados pelos NAPNEs e abrangeu os que abordavam guias orientadores,
manuais informativos, fluxogramas de atendimento do NAPNE, relatórios de atividades,
regulamentações gerais para Educação Especial, resoluções de funcionamento dos
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NAPNE, fichas de identificação do estudante PAEE e planos educacionais individualizados
(PEI).
Seus achados revelaram a ausência de uniformização no entendimento do setor,
elucidando que essa diversidade de definições pode se dá em virtude do resultado do
processo de implementação dos núcleos e/ou da grande rotatividade de membros no
setor, o que ressalta a necessidade de contratação de professores efetivos para Educação
Especial,de capacitação dos profissionais do NAPNE para elaboração do PEI focado no
indivíduo, como também, a existência de núcleos atuantes e de núcleos que só existem no
papel.
Os estudos de Santos (2020), suscitaram-nos o interesse em efetuar um diagnóstico
comos membros do NAPNE sobre a concepção destes com relação às políticas públicas de
inclusão no Campus Santa Cruz e as atribuições do NAPNE, a fim de obter dados que
direcione melhoras ações inclusivas no campus, lócus da nossa pesquisa.
O relato de experiência, “Práticas do NAPNE para uma educação inclusiva: açõespráticas e desafios no despertar da consciência inclusiva”, publicado por Rosa (2021),
trata da relação que há entre a inclusão e o serviço prestado pelo NAPNE, com destaque
para as práticas, os avanços e os desafios presentes na rotina institucional. O trabalho
demonstrou as ações que estão sendo desenvolvidas pelo NAPNE no Instituto Federal do
Piauí (IFPI), bem como propôs os caminhos a serem trilhados no intento de uma educação
equitativa. O autor conclui que o NAPNE é importante para o bom desenvolvimento da
educação institucional, visto que é o setor responsável por identificar os alunos e,
consequentemente, buscar estratégias para atender as suas necessidades específicas.
O artigo de Rosa (2021), nos permitiu confirmar a importância do serviço prestado
pelo NAPNE, na busca pela identificação dos alunos com deficiência ou alguma barreira
de aprendizagem, pela capacitação e pelo fortalecimento dos vínculos institucionais que
levama educação inclusiva, participativa democrática e significativa.
2.1 O NAPNE- CAMPUS SANTA CRUZ ENQUANTO ESPAÇO INCLUSIVO

O IFRN tem como função social promover a educação científica, tecnológica e
humanística, visando à formação integral do profissional-cidadão, tornando-o um agente
crítico, ético e reflexivo, tecnicamente competente, efetivamente comprometido com as
transformações sociais, políticas e culturais, e em condições de atuar no mundo do
trabalho soba perspectiva de edificação de uma sociedade mais justa e igualitária.
77

EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Sobre o processo de implantação do NAPNE no Campus Santa Cruz, as discussões
tiveram início no ano de 2013, momento em que o IFRN estava em processo de expansão.
Para o funcionamento do NAPNE, o quadro constitui-se por 08 (oito) membros, devendo
compor, obrigatoriamente, caso esteja lotado no campus, pelo menos 01 (um) discente,
01 (um) docente,01 (um) psicólogo, 01 (um) assistente social, 01 (um) intérprete de
LIBRAS e 01 (um) (a) pedagogo (a) ou Técnico em Assuntos Educacionais (TAE), e 01
(um) representante da comunidade ligado à temática da inclusão social.
No que tange as pessoas com deficiência, de acordo com dados coletados, no Sistema
Unificado de Administração Pública (SUAP), no dia 12 de novembro de 2021, o Campus
Santa Cruz conta com 25 discentes com deficiências ou necessidades específicas, os quais
necessitam de suporte e ações efetivas para garantir além do acesso, a permanência e a
conclusão do curso com êxito.
Para tanto o Campus Santa Cruz, desenvolve algumas iniciativas inclusivas, com
destaque para o trabalho que vem sendo realizado pelos NAPNE’s, os quais possuem a
característica de serem um setor deliberativo, que responde pelas ações do Programa TEC
NEP dentro da instituição.
O NAPNE foi criado pela Portaria Nº 1533/2012 - IFRN e possui como principais
atribuições, as ações tipificadas no artigo a seguir:
Art. 13º – O NAPNE terá como atribuições, além de outras que venham a
serem definidas pelo seu respectivo Campus em concordância com os
membros do núcleo: I. Analisar assuntos concernentes: a. À quebra de
barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais; b. Ao atendimento de
pessoas com necessidades educacionais específicas no Campus; c. À
revisão de documentos visando à inserção de questões relativas à
inclusão no ensino regular, em âmbito interno ou externo; d. A promoção
deeventos que envolvam a sensibilização e capacitação de servidores; e.
A educação para as práticas inclusivas em âmbito institucional. II.
Articular os diversos setores da instituição nas diversas atividades
relativas à inclusão, definindo prioridades de ações, aquisição de
equipamentos, software e material didático-pedagógico a ser utilizado
nas práticas educativas; III. Prestar assessoramento aos dirigentes do
Campus do Instituto Federal do Rio Grande do Norte em questões
relativas à inclusão de Pessoas com Necessidades Educacionais
Específicas.

Todavia, o NAPNE ainda encontra severos obstáculos nos âmbitos: institucional,
administrativo, educacional e familiar, ao mesmo tempo estabelece as possibilidades de
superações destes para atuar de maneira efetiva, para assim lograr êxito na
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implementação dos objetivos propostos na sua regulamentação, de modo que alguns
campi avançam no âmbito da discussão e da execução das atividades propostas, enquanto
outros estão iniciando o processo de luta em torno das correlações de forças que tentam
subtrair a bandeira da inclusão da agenda do dia.

3. METODOLOGIA
De acordo com Silva e Menezes (2005) ao longo da construção de uma pesquisa, é
possível classificá-la quanto à sua natureza, sua maneira de abordar o problema, seus
objetivos e os procedimentos técnicos utilizados.
Nesta perspectiva, esta pesquisa é básica quanto à sua natureza, uma vez queobjetiva
gerar novos conhecimentos acerca dos desafios e possibilidades vivenciados pelo NAPNECampus Santa Cruz no atendimento aos alunos com deficiência (SILVA, MENEZES, 2005).
Quanto à sua maneira de abordar o problema pesquisado, essa pesquisa é
qualitativa, na qual aproxima o sujeito pesquisado do pesquisador, e segundo Minayo
(2001), se baseia na busca da compreensão do objeto de estudo, do sujeito da pesquisa,
no qual o pesquisador participa do processo da pesquisa com suas observações,
manifestações,percepções e conhecimentos acerca do tema.
Dessa maneira, essa pesquisa assume uma roupagem qualitativa, haja vista os dados
coletados através da aplicação do questionário serem interpretados à luz do materialismo
histórico-dialético, o qual prima por uma análise pautada na totalidade social, que não se
detém à aparência do objeto estudado, mas busca desvelar a sua essência, com base em
seus fatores condicionantes e no contexto em que está inserido.
Conforme as classificações apresentadas por Gil (2002) no que concerne aos seus
objetivos, esta pesquisa se configura como exploratória, tendo em vista a constante busca
pela obtenção de uma maior familiaridade com a realidade estudada. Para tanto,
realizaremos um levantamento bibliográfico junto aos autores que tratam da temática
estudada.
De acordo com os escritos de Gil (2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é
desenvolvida com base em material já publicado”. No caso do nosso estudo, a pesquisa
bibliográfica se configura como um momento de apropriação dos conhecimentos
existentes e já produzidos acerca da temática investigada.
Ainda no que concerne aos objetivos, esta pesquisa é descritiva, na medida em que
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objetiva apreender as características de determinada população ou fenômeno, qual seja,
os desafios e possibilidades vivenciados pelo NAPNE-Campus Santa Cruz no atendimento
aosalunos com deficiência.
A partir das ações realizadas pelo NAPNE no IFRN, definiu-se o Campus Santa Cruz
como local de pesquisa. O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo realizada
com os servidores do Campus Santa Cruz (membros e colaboradores1 do NAPNE)
buscando conhecer os desafios encontrados, as perspectivas e possibilidades concebidas
na implantação, implementação e na efetivação da inclusão no IFRN-Campus Santa Cruz.
Para tanto, utilizamos como instrumento de coleta de dados um questionário
eletrônico contendo 14 questões abertas (com respostas livres). Cabe mencionar que o
questionário aplicado como instrumento de coleta de informações, dispensa avaliação
pelo Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos, conforme preconiza a Resolução nº
510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), preservando assim a identidade social
e cultural dos respondentes, sendo consolidado e aprovada a sua execução.
A aplicação do questionário ocorreu no mês de outubro de 2021, ficando disponível
durante 20 dias na versão online, através da plataforma Google forms, encaminhado por
meio de um link individualmente a 9 (nove) participantes, entre eles, membros e
colaboradores do NAPNE do IFRN–Campus Santa Cruz.
Ao final da pesquisa obtivemos um total de 8 (oito) questionários respondidos, o
que corresponde a 88% de participantes, facilitando assim a obtenção das respostas
almejadas. Vale ressaltar que um dos membros do NAPNE, justificou a impossibilidade de
responder o questionário por motivos pessoais e foi respeitado o direito de não participar
do estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

4

De acordo com a pesquisa realizada no IFRN-campus Santa Cruz, foi possível
conhecer a composição, dinâmica de atuação e funcionamento do NAPNE, como também,
a visão dos membros quanto às questões relativas à inclusão, as principais ações
realizadas, os desafios, possibilidades e estratégias que favorecem o processo de inclusão

1

Colaboradores são servidores que não compõem a comissão do NAPNE, ou seja,

cujos nomes não constam na portaria do núcleo, mas atuam contribuindo de forma voluntária.
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no Campus Santa Cruz desde sua implantação e implementação.
O questionário utilizado para obtenção das respostas, foi dividido em dois blocos
sintetizando as informações nos seguintes aspectos, o primeiro bloco, aborda o perfil dos
participantes, o segundo bloco, elucida a visão dos membros do NAPNE quanto as
questões relativas à inclusão no campus Santa Cruz. A fim de facilitar a compreensão dos
dados obtidos ao longo da análise e discussão dos resultados, as perguntas estarão
dispostas em negrito.
Assim, todos os sujeitos pesquisados, o que totaliza 8 pessoas, são do Campus em
estudo. E 50%, ou seja, 4 entrevistados são do sexo feminino e 50% do sexo masculino,
conforme observa-se no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Gênero dos profissionais que atuam no NAPNE campus Santa Cruz.

Fonte: Elaboração própria (2021).

No que se refere ao tempo de atuação dos profissionais no NAPNE, apenas uma
pessoa está no referido núcleo há mais de 6 anos, duas estão há 2 anos, três há 1 ano, uma
há 5meses e outra há 3 meses, o que mostra que, o programa conta com profissionais com
mais tempo de experiência e outros menos, mas que estão em constante busca de
melhores métodos para inserção das pessoas com NEE no ambiente escolar, de acordo
com as respostas coletadas no questionário e ilustrado no gráfico 2.
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Gráfico 2 – Tempo de atuação dos profissionais no NAPNE

Fonte: Elaboração própria (2021).

No que tange a área de formação, os profissionais são bem diversificados, pois conta
com médicos, pedagogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, educadores físicos e outros.
A presença de uma equipe multidisciplinar com tempos de atuação profissional tão
discrepantes, chama a atenção para a inexistência de servidores específicos para os
NAPNEs e revela a necessidade de definição e qualificação dessas equipes, mediante
criação de um programa contínuo de capacitação, não somente para os servidores
queatuam no núcleo, mas para toda a comunidade escolar do campus Santa Cruz,
conforme apresentado no quadro 1.
Quadro 1– Formação Acadêmica dos membros do NAPNE

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Em relação a atividade exercida no NAPNE-IFRN campus Santa Cruz, há entre os
entrevistados, 1 coordenador, 3 membros, 1 pedagogo, 1 psicopedagogo, 1
colaboradora/voluntária e 1 secretária suplente. E eles destinam da sua carga horária, a
seguinte totalidade de horas para o NAPNE: 5 pessoas trabalham 2 horas, uma trabalha 4
horas, outra não tem carga horária definida, e uma pessoa afirmou que nenhuma.
O fato dos membros do NAPNE atuarem em diferentes áreas de conhecimento pode
representar pontos positivo e negativos. Positivo, se considerarmos a diversidade da
formação apresentada pelos profissionais e a amplitude que isso pode trazer para o
trabalho do NAPNE e para a instituição em geral. Negativo, se considerarmos que em sua
maioria membros e colaboradores do NAPNE não possuem formação inicial e/ou
continuada em educação inclusiva, o que demonstra mais uma carência a ser suprida e
ressalta a importância de profissionais especializados para contribuir na construção de
estratégias de ensino e continuidade das ações do núcleo.
Outro fator negativo é a carga horária destinada pelos membros e que não são
dedicadas exclusivamente as atividades do núcleo, pois esses profissionais precisam se
dividir entre essas demandas e outras funções exercidas na instituição, uma vez que, a
equipe é composta por uma comissão formada por profissionais efetivos com formação
distintas e não especificamente para desenvolver o trabalho do NAPNE. Outro fator
complicador é a indisponibilidade de recurso próprio para o NAPNE, o que impossibilita
a realização de processos seletivos específicos para o ingresso dos componentes do
núcleo, fragilizando a atuação, podendo assim, cercear o planejamento e o
desenvolvimento das ações do NAPNE.
A inclusão no campus Santa Cruz, de acordo com os entrevistados é um processo
demudança cultural, e que se encontra em construção, com potencial de engajamento do
coletivo em ações de ensino, pesquisa e extensão. No entanto, os alunos com necessidades
educacionais específicas são vistos como alunos "do NAPNE" e não da instituição como
umtodo, o que precisa ser desmistificado. Percebe-se um movimento e a preocupação em
integrar esses alunos, atendê-los em suas especificidades, porém ele necessita de mais
capacitação dos profissionais que atuam no campus.
A percepção dos membros no que diz respeito aos discentes com NEE serem vistos
como alunos "do NAPNE" e não da instituição como um todo, demostra as fragilidades
quanto a compreensão das atribuições do NAPNE ou até mesmo na maneira como os
respondentes veem o próprio campus. Vale ressaltar que a promoção da inclusão é
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umpapel de toda a comunidade acadêmica, portanto, a responsabilidade com o aluno com
NEE não se restringe apenas ao NAPNE, que apesar de todos os desafios enfrentados,
ainda conta com um quadro escasso de profissionais especializados, isso se dá em virtude
da inexistência de orçamento próprio, que mesmo previsto em regimento interno, não
está explícito no orçamento e planejamento anual do campus, o que dificulta a contratação
de profissionais específicos para atender as demandas do núcleo, inviabilizando o
desenvolvimento das ações que buscam garantir as condições para o acesso, permanência
e êxito desses discentes.
O procedimento adotado pelo núcleo ao identificar um estudante com
necessidade educacional específica é a socialização com a equipe para dar os devidos
encaminhamentos, mas, nem sempre é possível atender devido a não ter profissionais que
atuem especificamente no NAPNE. No entanto, ele encontra-se em vias de organização de
um fluxograma para identificação e acompanhamento do estudante com necessidade
específica, desde seus primeiros contatos com a instituição (matrícula, entrega de
documentos, passagens pelos setores de assistência e orientação acadêmica), assim como
durante o período das aulas e de toda a sua permanência na instituição.
A ideia principal dessa organização é poder identificar as demandas o mais rápido
possível para que o planejamento possa ser feito utilizando os parâmetros mais
completos e, com isso, direcionar com mais eficiência a organização do PEI, uma
orientação junto ao corpo docente, o atendimento ao estudante e as adequações
metodológicas e curriculares que são necessárias para o processo de inclusão na
instituição. Assim, é realizado o exame biomédico, auto declaração, encaminhamento por
professores, reserva de vaga em exame de seleção de novos alunos.
As principais ações realizadas pelo NAPNE-Campus Santa Cruz no transcorrer de
sua implementação no citado campus foi o desenvolvimento de ações/eventos voltados a
inclusão para comunidade interna e externa, além de manter um bom diálogo com a
direção do campus, diálogo esse que vem se fortalecendo para futuras ações, como
também, palestras, reuniões, aquisição de profissionais por contrato temporário,
materiais, divulgação de material em PDF e auxílio na organização dos PEIs, apoio aos
estudantes com deficiência, orientações aos professores e formação que está em
andamento.
No que concerne as principais dificuldades enfrentadas pelo NAPNE para
identificar os discentes com deficiência que ingressam na instituição, de acordo com
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os membros do NAPNE, acredita-se que a inexistência de um fluxograma tem um peso
importante na identificação dos discentes, assim como, ter profissionais que possam
contribuir e compreender as especificidades de cada aluno, porém a falta de uma
comunicação mais próxima e ágil entre os setores/responsáveis pelo processo seletivo,
secretaria, a família do estudante e o NAPNE é outro fator complicador. Uma outra questão
é que muitas vezes o próprio estudante nega a deficiência e prefere não se identificar,
configurando-se como uma barreira, inviabilizando o desenvolvimento e efetivação de
ações inclusivas.
A partir das respostas obtidas, das dificuldades enfrentadas pelo NAPNE e apontadas
nas reuniões periódicas realizadas com a equipe, optamos pela adoção de fluxogramas de
identificação, atendimento individualizado e acompanhamento sistemático aos alunos
com NEE, desde o seu ingresso na instituição como também durante toda a sua trajetória
acadêmica.
Já as principais dificuldades enfrentadas pelo NAPNE para acompanharos
discentes com deficiência que ingressam

na

instituição

é

estruturar

um

organograma que envolve todos os servidores / setores, bem como, profissionais para
atuar com os alunos que possuem algum tipo de necessidade educacional específica, e a
dificuldade reside na quantidade dos recursos humanos facultativos para o
acompanhamento e apoio. As flutuações do número de estudantes que acessam a
instituição podem ter um peso importante na organização internado apoio. Um ponto
fundamental que se soma a issoé o nível de envolvimento do corpo docente e técnico
sobre as questões afetas a inclusão, acredito que um engajamento maior da comunidade
interna pode auxiliar na melhoria dos processos inclusivos. Além da carência de
profissionais e uma formação docente, e a faltade compreensão de alguns docentes sobre
a necessidade de adaptação curricular, utilização de tecnologias assistivas etc.
Deste modo, os principais desafios enfrentados pelo NAPNE no que tange a
promoção da cultura da inclusão no âmbito do IFRN é ressignificar a identidade da
escola no que concerne a inclusão, principalmente, os docentes, o reconhecer / assumir
que não sabem como organizar uma aula que inclua o aluno PCD. Desconstruir conceitos
que estão arraigados na escola desde sempre, além da falta de materiais adaptados na
necessidade de deficiência e falta de conhecimento dos docentes, como utilizar a
metodologia adequada.
Assim, foram realizadas algumas estratégias que favorecem o processo de
85

EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

inclusão dos alunos com deficiência, como a contratação de uma estagiária em pedagogia
e 3 bolsistas da Tutoria de Aprendizagem e Laboratório (TAL), todos com experiência,
bem como o fortalecimento e engajamento da equipe junto aos professores, essa "união",
tem oportunizado um melhor atendimento ao aluno. A organização de uma planilha de
acompanhamento semanal do discente, onde eles recebem apoio de bolsistas e de uma
estagiária em pedagogia. Os usos sistemáticos de momentos nas reuniões pedagógicas,
parapromover a formação do docente sobre temas relevantes relativos à inclusão, para
prestar contas do que é realizado semanalmente.
No entanto, sempre é importante realizar ações preventivas e de sensibilização
com a comunidade acadêmica (servidores e estudantes) quanto a diversidade e respeito
às diferenças, porque existem, de acordo com os respondentes da pesquisa, duas
tendências emrelação aos alunos com deficiência: uma que vê a pessoa com deficiência
como incapaz de aprender e aí se recorre a reprovação, e outra, semelhante a esta, em que
o aluno, também visto como incapaz de aprender, é aprovado compulsoriamente. O que
se busca, no entanto,é que esse estudante tenha direito e acesso à aprendizagem, por meio
de recursos e adaptações que atendam conforme as suas especificidades.
Percebe-se que muitas são as ações desenvolvidas pelo NAPNE no campus Santa
Cruz, mas ainda tem muito a ser feito, uma vez que este é o responsável por assegurar o
acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos sujeitos com NEE e deve focar
em práticas que proporcionem os caminhos necessários para que o processo de ensino e
aprendizagem aconteça. Com esse diagnóstico e diante das fragilidades verificadas no
que diz respeito a um acompanhamento mais efetivo dos alunos com deficiência, e a partir
dos pontos que foram abordados nas reuniões do NAPNE ao longo do ano em curso,
sobretudo, àqueles que tratavam da necessidade de identificação dos alunos que
deveriam ser atendidos pelo NAPNE no ato da matrícula, poderemos propor indicadores
de melhorias e monitoramento das atribuições do NAPNE, considerando a legislação que
fundamenta a política educacional inclusiva.
A partir dos dados coletados planejamos, materializamos e estabelecemos o
Fluxograma como instrumento facilitador para o desenvolvimento e concretude das
açõesdo núcleo, assim como também elaboramos dois fluxogramas que contribuirão de
maneira significativa no que tange a identificação e o acolhimento aos alunos com NEE,
bem como,estabelecer um encaminhamento de forma mais coordenada, eficaz e detalhada
de cada uma das possibilidades de atendimento do NAPNE, tomando por base as
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potencialidades e as fragilidades apresentadas pelos alunos com NEE que ingressam no
IFRN. Os fluxogramas ora mencionados estão dispostos nas figuras 1 e 2, respectivamente:

Figura 1: Fluxograma de Identificação dos alunos com NEE

Fonte: Elaboração própria (2021).

O Fluxograma de Identificação de alunos com Necessidades EducacionaisEspecíficas,
compreende desde a chegada do candidato/aluno no IFRN campus Santa Cruz, para a
realização o processo seletivo e ingresso na instituição, por meio da matrícula na
Secretaria Acadêmica (SEAC) e preenchimento de um questionário para a identificação de
possíveis NEE. Perpassando inicialmente pela junta médica do campus, que procederá
com a avaliação dessas necessidades e poderá encaminhar ao NAPNE, que fará o
acolhimento a esses alunos e inserirá no rol de atendimentos e atividades que serão
desempenhadas pelo NAPNE, dentre elas, a questão do acompanhamento do processo de
ensino aprendizagem desse aluno ao longo da sua permanência no IFRN.
Portanto, os alunos com NEE poderão ser identificados no ato da matrícula, pelos
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professores em sala de aula e nos demais espaços do IFRN, em que terão contato com
outros setores e servidores, que ao identificar algum aluno com NEE, poderá
encaminhar para o NAPNE para que seja realizado o acolhimento e demais procedimentos
relativos à atuação do NAPNE.
Figura 2: Fluxograma de Atendimento do NAPNE

Fonte: Elaboração própria (2021).

Nesse contexto, o fluxograma de atendimento do NAPNE, inicia com a identificação
dos estudantes que possuem alguma Necessidade educacional específica, que poderão
chegar ao NAPNE por meio da matrícula realizada na secretaria acadêmica do IFRN ou
pela identificação por qualquer servidor, seja docente ou TAES.
Ao chegar no NAPNE é observado se o aluno possui o Laudo, caso não possua,
incialmente será realizada pela equipe do NAPNE, uma avaliação multiprofissional
através do atendimento ao aluno, do diálogo com a família e com a escola que o aluno
estudava antes do seu ingresso no IFRN. Após os atendimentos se houver alguma dúvida,
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será realizada uma visita domiciliar com vistas a entender melhor a dinâmica de vivência
do aluno. Se após a avaliação multiprofissional, não for possível identificar o diagnóstico
e quais as necessidades educacionais do aluno, ele será encaminhado para o serviço
externo, para que seja emitido um laudo ou relatório da situação.
Com isso, identificadas as NEE daquele aluno, serão realizadas reuniões para sugerir
adaptações, aos TAES que irão tomar as providências necessárias que vão desde a compra
de equipamentos até as bolsas e auxílios da assistência estudantil, assim como os
docentes, que perpassa pela questão da elaboração do PEI, que é a primeira providência,
assim como adaptações pedagógicas, relatórios mensais e identificação de outras
necessidades educacionais que não foram especificadas.
Todo o processo será avaliado e reavaliado ao longo do tempo, pois se as
adaptações forem suficientes, permanece a questão do acompanhamento com a
elaboraçãode relatórios bimestrais e anuais, assim como serão armazenadas todas as
informações na pasta do aluno, observando se haverá necessidade de utilização da
terminalidade específica.As adaptações sendo insuficientes, será necessário encaminhar
para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) ou para os serviços correlatos
como o Núcleo de ApoioPedagógico Especializado (NAPES), para que eles possam de
fato realizar atendimentosaos alunos, bem como será necessário encaminhar ao serviço
externo solicitando relatório e laudo para identificar novamente as necessidades dos
alunos.
Então, o aluno possuindo o laudo e sabendo-se quais são as NEE, então serárealizado
todo esse processo já mencionado de reuniões para sugerir adaptações com os
responsáveis, sejam eles docentes ou TAES, conforme já apresentado seguindo todo o
fluxograma.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas pesquisas realizadas, pudemos verificar que as ações de caráter
inclusivo no ambiente escolar são primordiais para a construção de estratégias que visem
eliminar barreiras conceituais, atitudinais e procedimentais podendo se iniciar no
ambiente escolar e se desdobrara outros espaços sociais.
A partir das informações coletadas nos questionários, podemos afirmar que a
inclusão no IFRN-Campus Santa Cruz se dá em um processo de mudança cultural, e que se
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encontra em construção e desenvolvimento com potencial de engajamento do coletivo em
ações de ensino, pesquisa e extensão.
Também pudemos verificar não somente as dificuldades enfrentadas pelos membros
e colaboradores do NAPNE, mas a existência de avanços perceptíveis na cultura
institucional e vivenciados no desenvolvimento das atividades no que diz respeito à
inclusão escolar como: A realização de reuniões sistemáticas do núcleo, o curso básico de
Libras para servidores, alunos e comunidade, a promoção de palestras com foco em
necessidades específicas, realização anual da Jornada de diálogos sobre acessibilidade e
inclusão-JORDAI e Setembro Azul, reuniões pedagógicas trimestrais para planejamento e
socialização de experiências didáticas, atuação junto aos docentes entre outras ações
pontuais.
No entanto, é válido ressaltar que mesmo reconhecendo os resultados já alcançados,
ainda há desafios a serem superados para o aprimoramento e continuidade das ações:
como a insuficiência no quadro de profissionais para atuar especificamente no NAPNE,
uma vez que todos os membros e colaboradores do núcleo assumem outras funções no
campus, necessidade de formação específica para promover a inclusão, participação
docente, formação continuada, resistência ao processo inclusivo, dificuldade em
conseguir os recursos/tecnologias assistivas para os alunos, falta de recurso destinado
diretamente às ações do NAPNE, fortalecimento na articulação entre a família e os demais
membros da comunidade escolar e principalmente a necessidade de aprimoramento de
algumas diretrizes educacionais, como aperfeiçoar os mecanismos de identificação e
acompanhamento dos estudantes com necessidades específicas no ato da matrícula e
durante toda a sua permanência da instituição.
Nessa perspectiva, propusemos os dois fluxogramas que servirão como instrumento
facilitador para o desenvolvimento dos procedimentos e ações do NAPNE que visa
contribuir de maneira significativa para o encaminhamento de forma mais coordenada e
eficaz, desde a identificação do aluno com necessidade educacional específica até os
encaminhamentos e acompanhamento final.
Em suma, para que a inclusão escolar seja efetivada no IFRN, faz-se necessário
investimentos em políticas públicas direcionadas à transformação dos

sistemas

educacionais em sistemas inclusivos que contemplem a diversidade, a igualdade, a
estrutura física, os recursos materiais e humanos, o apoio à formação e a garantia de
direitos aos alunos com NEE e promovam a conscientização de todas as partes envolvidas
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nesse processo, iniciando-se pelas famílias que têm um papel fundamental, sociedade,
escola e governo.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar um relato de experiência sobre as estratégias
utilizadas nos cursos de Engenharia da Computação e Engenharia de Software da
UniEVANGÉLICA no sentido de motivar e engajar seus acadêmicos, mais especificamente
durante o primeiro semestre de 2021 - período de aulas remotas emergenciais por meio
do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Desde o início da pandemia de COVID-19, os
cursos na área de Computação vêm se destacado e recebendo cada vez mais alunos
ingressantes. No entanto, apesar da entrada crescente e exponencial de alunos, é
fundamental planejar e utilizar estratégias que favoreçam a permanência dos acadêmicos
nos cursos, bem como sua motivação e engajamento durante a formação acadêmica. Este
estudo apresenta o relato das disciplinas: Sociedade em Rede, Métodos e Técnicas de
Pesquisa Aplicada, Legislação e Postura Profissional, Inglês Instrumental, Laboratório de
Programação no sentido de demostrar as estratégias utilizadas, pelos docentes, em cada
uma das disciplinas, para auxiliar os discentes em seu processo de aprendizagem durante
as aulas remotas emergenciais no primeiro semestre de 2021.
Palavras-chave: Motivação. Engajamento. Aulas Remotas. Pandemia COVID-19.

INTRODUÇÃO
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), desde o seu advento, vem
transformando os diversos setores da sociedade, dentre eles a educação. No ano de 2020,
com a pandemia da Covid-19, a relação entre educação e tecnologia se mostrou
fundamental para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem. Esta relação é
considerada uma realidade irreversível e cabe a nós, educadores, apreendê-la. Para o
período pós pandemia o que se vislumbra é um ensino híbrido, que de acordo com Bacich
(2015), significa:
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misturado, mesclado, blended. A educação sempre combinou vários
espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. Esse processo,
agora, com a mobilidade e a conectividade, é muito mais perceptível,
amplo e profundo: é um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos
ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em
múltiplos espaços. Híbrido é um conceito rico, apropriado e complicado.
Tudo pode ser misturado, combinado, e podemos, com os mesmos
ingredientes, preparar diversos “pratos”, com sabores muito diferentes
(p.27).

Tanto no ensino presencial tradicional, remoto ou híbrido é fundamental se utilizar
de estratégias para despertar o interesse do acadêmico e, assim, mantê-lo motivado e
engajado nas aulas e atividades. Estes - motivação e engajamento - são aspectos
fundamentais para que a aprendizagem aconteça. A forma como os professores conduzem
suas aulas, reflete diretamente na participação ativa ou não dos acadêmicos. A
disponibilidade em aprender de um aluno, em qualquer processo de aprendizagem, é
fundamental para o seu sucesso.
De acordo com Guimarães e Boruchovitch (2004), um estudante motivado mostrase ativamente envolvido no processo de aprendizagem, engajando-se e persistindo em
tarefas, despendendo esforços, buscando desenvolver novas habilidades de compreensão
e de domínio. Os autores elucidam que alunos motivados se mostram entusiasmados
durante a execução das tarefas propostas e, ao concluí-las, revelam-se orgulhosos de seus
desempenhos (p. 143).
Durante as aulas remotas emergenciais no período de pandemia da Covid-19, estes
aspectos - motivação e engajamento – tornaram-se ainda mais relevantes. Nos cursos de
Engenharia da Computação e Engenharia de Software da Universidade Evangélica de
Goiás - UniEVANGÉLICA, esta é uma preocupação contínua. Desde a suspensão das aulas
presenciais, os docentes foram orientados a planejar e ministrar suas aulas, buscando
despertar o interesse, a proatividade e a participação nas disciplinas.
Em todo processo educacional, é comum identificar aqueles acadêmicos mais
interessados e envolvidos, que se aprofundam no conhecimento em busca de um
embasamento que lhes possa valer no futuro – motivação intrínseca – e aqueles que
apenas se dedicam a cumprirem o “regulamento”, ou seja, fazer provas e trabalhos
visando à conclusão da unidade curricular com um resultado minimamente satisfatório –
motivação extrínseca (GUIMARÃES et al., 2002).
Nesse sentido, é fundamental que o professor busque nivelar a turma, de forma
que todos possam participar de modo ativo nas aulas. Assim, o aluno pode ter a
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oportunidade de experimentar uma sensação de empoderamento e deliciar-se em
construir novos conhecimentos por meio de iniciativa e proatividade. A busca constante
pelo interesse do aluno é de grande importância para o processo de ensino e
aprendizagem, pois a partir do momento em que o aluno se sente motivado a aprender,
ocorre o engajamento, a satisfação e o interesse.
Para este trabalho foram elencadas quatro disciplinas dos cursos, ofertadas no
primeiro semestre de 2021: Sociedade em Rede, Métodos e Técnicas de Pesquisa
Aplicada, Legislação e Postura Profissional e Laboratório de Programação. A partir destes
relatos apresentam-se as estratégias utilizadas pelos professores a fim de gerar maior
motivação e engajamento nos acadêmicos.
RELATOS DE EXPERIÊNCIA
A disciplina Sociedade em Rede é contemplada no primeiro semestre da matriz
do curso de Engenharia de Software e seu objetivo é possibilitar ao acadêmico a
compreensão crítica e reflexiva da sociedade contemporânea, a partir dos avanços
científicos e tecnológicos, principalmente a partir do advento da internet e do processo
de globalização. Durante toda a disciplina foi trabalhado o nivelamento da turma,
buscando dentre outros aspectos: gerar expectativas em relação ao curso, apresentando
as possibilidades de qualificação do profissional de TI; desenvolver competências e
habilidades que contribuam para aprendizagens significativas; favorecer a formação
integral e cidadã.
Nesse sentido, buscou-se no decorrer de todo semestre alcançar um nível de
proficiência em língua portuguesa compatível com a vida acadêmica e profissional. Para
isso, foram realizadas diversas atividades de escrita e oralidade, sempre com feedback da
professora. Para isso, alguns conteúdos basilares precisaram ser retomados. Em muitas
das aulas da disciplina, os acadêmicos foram orientados quanto a importância em se
observar a sua postura nas redes sociais, visto que essas na atualidade, são consideradas
parte do currículo. É comprovado que muitas empresas nos dias de hoje, antes de
contratarem, consultam o perfil do candidato na Internet. Eles foram alertados sobre o
cuidado ao postar algo no Instagram, Twiter ou Tik Tok; por exemplo. Muitos relataram
nunca ter pensado a respeito e agradeceram a orientação.
As atividades propostas na disciplina foram planejadas de forma a possibilitar por
parte do acadêmico a conquista de sua autonomia no processo de aprendizagem. Para
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isso, foram utilizados diversos recursos digitais como: Mentimeter, Padlet, Miro eTrello.
Foi possível observar, que a partir de atividades mais interativas e colaborativas,
utilizando esses recursos digitais, atitudes como participação e proatividade se
intensificavam. No caso específico do Padlet, os acadêmicos foram convidados a gravarem
podcasts sobre a temática “Infotoxicação”, a participação foi de mais de 95% da turma.
Mesmo aqueles acadêmicos mais tímidos, que geralmente não participavam ativamente
nas aulas síncronas/presenciais; enviaram seu arquivo de áudio.
Por se tratar de uma disciplina de 1º período, as primeiras aulas foram planejadas
e ministradas, considerando a importância da motivação e incentivo do acadêmico. As
imagens apresentadas na Figura 1, são alguns dos slides utilizados na primeira aula,
enfatizando a importância do Engenheiro de Software e, ao mesmo tempo, convidando os
acadêmicos para uma mudança de mindset, buscando as competências e habilidades
exigidas no século XXI. Muitos dos acadêmicos nunca tinham ouvido os termos: lifelong
learning, hard skills, soft skills. Foi um tempo bastante enriquecedor. Ainda para motivar
os acadêmicos calouros do curso, foi abordada a temática do crescimento exponencial das
empresas startups, unicórnios, edtechs. A maioria dos acadêmicos demonstrou satisfação
em conhecer sobre o assunto.

Figura 1 - Slides da disciplina Sociedade em rede

Fonte: Autores

A partir das discussões e reflexões realizadas, utilizando um repertório sempre
jovem, perfil da turma; ao final das aulas, utilizou-se sempre a imagem apresentada na
Figura 2, no intuito de despertar sentimentos de prazer e engajamento nos acadêmicos. A
partir dela, foi feito o convite a todos para “pegarem” suas pranchas e “surfarem” neste
mar de oportunidades disponíveis ao profissional de TI na atualidade.
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Figura 2 - Imagem utilizada na disciplina para motivação dos alunos

br.freepik.com/

A metodologia de trabalho adotada na disciplina, teve como um de seus pilares
didático-pedagógicos, a retomada de conteúdo, sempre ao início de cada nova aula. Antes
de cada avaliação foi realizada uma revisão dos conteúdos anteriores, enfatizando os
principais conceitos abordados em cada ciclo. Na aula seguintes às avaliações, realizou-se
a devolutiva qualificada, orientando os acadêmicos quanto à relevância de se
compreender amplamente cada questão. Importante destacar, que foram utilizadas
questões no modelo ENADE, já preparando os estudantes para este tipo de questão.
Enquanto a experiência supra citada trata de metodologias e ações motivacionais
próprias ao perfil do aluno de primeiro e segundo período, a seguir apresentam-se ações
adotadas na disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa Aplicada, ofertada na reta final
do curso e preparatória para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso.
Neste momento, não há dúvidas quanto à motivação dos alunos, considerando que a
prerrogativa da disciplina está atrelada ao trabalho final. Entretanto, para muitos alunos
a disciplina é extremamente desafiadora devido ao processo de desenvolvimento textual
próprio da disciplina. Certamente que, embora os alunos já tenham completado cerca de
70% do curso, ainda existe um paradigma que precisa ser quebrado logo no início da
disciplina, qual seja, alunos da área de exatas não gostam ou não querem dedicar-se à
leitura e escrita.
A experiência demostrou que, diante deste impasse, o melhor caminho a seguir é
realizar uma caminhada lenta e contínua lado a lado com o aluno. Isto é possível por meio
de constante acompanhamento individualizado de cada projeto de pesquisa, sendo assim,
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o plano de ensino é construído intercalando teoria e orientação individualizada. Esta
proposta por si só garante a conquista da confiança de muitos alunos.
Ainda assim, para alunos que possuem dificuldade real com a disciplina são
necessários mais do que o acompanhamento em sala de aula, sendo necessários encontros
fora do horário e dia da disciplina. O aluno é incentivado a compartilhar com maior
frequência o texto para correção e, para além disto, contar com a ajuda de um professor
da área técnica do curso.
Para tanto, faz-se necessário um trabalho conjunto e contínuo de motivação,
encontros de orientação e correção. Tudo isto, mostrando ao aluno que independente das
dificuldades iniciais, estas podem ser superadas. A aprendizagem precisa ser muito mais
do que a mera reprodução teórica, mas construída pelo conjunto de envolvidos para
superação e alcance dos objetivos.
Complementarmente às ações de apoio de ao discente é possível compartilhar uma
das experiências vividas na disciplina de Legislação e Postura Profissional. Esta, tem
como objetivo o desenvolvimento de conhecimentos que regulamentam legislações e
propriedades imaterial, intelectual e industrial no que concerne ao direito de criação do
profissional da computação, o aumento de habilidades e competências técnicas
imprescindíveis, não apenas para sua inserção no mercado de trabalho, mas
principalmente, para sua permanência nele.
Em 2021/1, como parte das atividades da disciplina foi ofertada uma palestra
sobre “Psicologia Cognitiva e Design de Interfaces”. A palestra aconteceu normalmente e
logo após, seguiu-se um momento de debate entre alunos, professores e palestrantes. Dos
questionamentos surgidos durante este debate, foi possível observar que um dos alunos
da turma estava passando por problemas que envolviam vício em tecnologia. Cruzando a
fala do aluno com o baixo aproveitamento em relação a participação e nota, foi possível
iniciar um diálogo particular com o acadêmico, propondo ajuda individualizada.
Inicialmente o acadêmico foi resistente em responder e assumir que precisava de
ajuda, mas na medida em que foi demonstrado disposição em ajudar, mesmo que fora de
sala de aula, o aluno agradeceu a preocupação e encaminhamento para atendimento
psicológico na clínica-escola do curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA. Na mesma
medida, a coordenação do curso de Psicologia organizou atendimento com possibilidade
de marcação presencial ou on-line, tudo para que o aluno recebesse a assistência

99

EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

necessária. Como o caso envolveu mais de um curso, foi apresentado ao NDE do curso de
Engenharia de Software que também apontou disposição em ajudar no necessário.
Na disciplina de Inglês Instrumental foram trabalhados textos relacionados a
linguagens de programação, engenharia de software e sistemas de forma geral. Essa
disciplina em particular, foi um desafio para o curso. Inicialmente, um professor foi
alocado para ministrá-la, porém, após duas semanas, ele precisou ser substituído por
outro docente que, após uma semana de aula, foi acometido pela Covid-19, e teve que,
temporariamente, ser substituído por um terceiro professor. Com todos estes
contratempos, os alunos se encontraram muito desmotivados e insatisfeitos, então, a
alternativa encontrada, foi trabalhar com gamificação durante os encontros síncronos.
Com a inserção dos jogos com intuito educacional, foi possível perceber um
aumento imediato e significativo do engajamento dos alunos com a disciplina, o que foi
essencial para preparar os alunos para a volta do professor oficial da disciplina. A
motivação vista nos discentes foi justamente o interesse em aprender em outro idioma,
visto que para o profissional de tecnologia que tem além do idioma nativo, outros idiomas
em seu currículo esse terá mais chances no mercado de trabalho. E isso foi uma motivação
muito grande para esses alunos.
Essa experiencia mostrou que, mesmo com a dificuldade encontrada em muitos
alunos em fazer um curso extracurricular em línguas estrangeiras, a disciplina de inglês
instrumental foi vista como um trampolim para muitos para iniciarem juntamente com o
curso de graduação o estudo da língua inglesa, por exemplo.
Para despertar ainda mais o interesse dos alunos, em diversos momentos da
disciplina foi mostrado cases de alunos que estavam, naquela ocasião de tempo, fazendo
intercâmbio em outros países, além daqueles alunos que trabalhavam em empresas que
prestavam serviços fora do Brasil, justamente por conhecerem outra língua.Para a
disciplina de Laboratório de Programação o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
é um excelente espaço para promover o apoio necessário ao discente. Sua principal
vantagem é poder disponibilizar conteúdos interativos, com os quais o discente é
direcionado a realizar tarefas e devolver para que o professor as valide, junto a turma ou
particularmente com o acadêmico. Como se trata de uma disciplina prática o docente
disponibiliza no espaço “prática laboratorial”, no AVA, atividades de reforço, para que os
alunos pratiquem em casa, sempre com o intuito de que eles ficassem o menor tempo
possível sem contato com conteúdo teóricos e práticos.
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Além desses recursos inseridos no AVA, também foram utilizadas atividades
listadas no site URI (https://www.urionlinejudge.com.br), cujo principal objetivo é
promover a prática de programação e o compartilhamento de conhecimento. O
interessante do site URI é que os alunos ao submeterem seus algoritmos no site,
participam de uma espécie de ranking, que pode ser por faculdades, localidades ou mesmo
mundial, o que despertou nos alunos, a vontade de estar no topo da lista dos melhores
programadores, da universidade.
DISCUSSÃO
As TICs, há algumas décadas, vêm se mostrando elementos centrais da sociedade.
Sua consolidação, enquanto instrumentos transformadores das ações cotidianas,
influenciou e continua a influenciar todas as áreas de conhecimento. O convívio com tais
tecnologias se impôs, provocando transformações nos diversos setores da sociedade,
incluindo a educação. Nesse contexto, os cursos na área de Ciência da Computação
ganham cada vez mais destaque. No entanto, o tecnicismo predominante nessa área de
conhecimento parece exercer uma influência muito forte, o que pode impactar na
participação ativa e engajamento dos alunos nas disciplinas dos cursos da área,
acarretando até mesmo a evasão de alunos, por se sentirem desmotivados no decorrer de
sua formação.
O formalismo matemático da computação é um aspecto que carece de adequação.
Faz necessário, uma forma mais inteligível e atraente para o aluno. Sabe-se que um dos
principais fatores motivacionais da aprendizagem é a forma de condução das disciplinas
pelos professores. A didatização, o cuidado com as dificuldades de aprendizagem, a
contextualização dos conteúdos, a adequação da linguagem utilizada nas exposições, o
preparo técnico e pedagógico e a vivência prática na área por parte dos docentes são
características fundamentais para a melhor mediação da aprendizagem.
Nesse sentido, Bacich (2015), destaca que o professor precisa estar em contato
com seus alunos, conhecer sua realidade social e contribuir para uma formação não
apenas de conteúdo, mas também de habilidades não cognitivas, como o protagonismo, a
sociabilidade e a estabilidade emocional. Ensinar exige também inovação constante.
Durante as aulas remotas, esta situação se mostrou ainda mais evidente. Para que
os alunos participem ativamente das aulas remotas, sejam eles alunos da educação infantil
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ao ensino superior, os professores precisam utilizar de diversas estratégias no sentido de
motivá-los para as aulas on-line, que tem como obstáculo uma interação menor entre o
docente e o discente. A falta de interesse e motivação pode acabar favorecendo a evasão.
Além de guiar o aprendizado do aluno de acordo com suas necessidades,
o docente precisa também de características de coach, motivando o
estudante a traçar seu próprio caminho de aprendizagem. O papel do
coach está vinculado ao profissional que ajuda pessoas a atingir seus
objetivos por meio do desenvolvimento de novas habilidades. Segundo
Michael Horn, a educação não é mais sinônimo de promoção social, e cabe
ao professor estimular seus alunos dentro da sala de aula
(CHRISTENSEN; HORN; JOHNSON, 2010).

Quando os alunos se sentem mais estimulados e inspirados, passam a entender que o
aprendizado é contínuo durante a vida, que não é restrito às instituições de ensino. Neste
século XXI, é fundamental ter uma mentalidade de desenvolvimento contínuo, devemos
estar dispostos a aprender e reaprender ao longo de toda a vida; afinal vivemos em um
mundo complexo e ambíguo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A docência de computação no período de aulas remotas mostrou-se uma atividade
ainda mais desafiadora principalmente em disciplinas práticas, nas quais os alunos
necessitam acompanhar a explanação do docente e ainda desenvolverem seus algoritmos,
como no caso da disciplina de Laboratório de Programação. Entretanto, com o auxílio de
ferramentas disponibilizadas na internet, as dificuldades aos poucos foram sendo
vencidas e os discentes se tornam mais adeptos as mudanças na dinâmica das aulas. Essas
mudanças além de exigir o conhecimento técnico e formal dos conteúdos, exige que os
docentes estejam buscando a atenção, motivação e participação dos acadêmicos. Há a
demanda por uma postura pedagógica que estruture e viabilize a aprendizagem ativa dos
envolvidos, um processo plural e dinâmico.
O compromisso do docente com o aprendizado efetivo dos alunos apresenta-se,
portanto, como um importante elemento motivacional inerente ao processo de ensinoaprendizagem. Durante o primeiro semestre de 2021, os professores do curso atuaram
neste sentido, o que favoreceu um resultado positivo nas aulas e atividades. Os cursos de
Engenharia de Computação e Engenharia de software continuarão trabalhando com
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excelência a fim de oferecer um ensino diferenciado aos seus acadêmicos, seja no ensino
presencial, remoto o híbrido.
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RESUMO
Este artigo trata-se de um relato da prática vivida no Estágio Supervisionado V – Gestão
Escolar, disciplina ofertada no sétimo período do curso de Pedagogia da Universidade
Evangélica de Goiás – Campus Anápolis. Diante do inesperado contexto global promovido
pela pandemia da COVID-19, novas demandas surgiram, fazendo com que as
metodologias utilizadas no Estágio Curricular fossem repensadas em busca de ampliar as
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possibilidades de conhecer e experenciar a prática da gestão escolar. A partir de uma nova
proposta, os acadêmicos puderam através das tecnologias de comunicação, conhecer
gestores de instituições de ensino de várias modalidades, entrevistá-los, analisar
propostas pedagógicas, e, compartilhar e discutir com o orientador e os demais
acadêmicos, as aprendizagens adquiridas durante o processo. Foi possível perceber que
as tecnologias de comunicação foram inovadoras para as práticas dessa disciplina e o
trabalho remoto propiciou aos acadêmicos conhecer a gestão em várias instituições de
ensino. Importa ressaltar que em cumprimento com a proposta, foram organizados
grupos com no máximo quatro acadêmicos para que as atividades se realizassem em
Instituições diferentes, tais como: Educação Infantil (pública e privada), anos iniciais do
ensino fundamental (pública e privada), instituição destinada ao atendimento
educacional especializado, educação não escolar e gestão de sistemas de ensino. Os
grupos compartilharam suas vivências e as construções de saberes que foram tecendo
durante o processo e ao final puderam apresentar suas experiências em um evento
científico. As novas proposições trouxeram desafios e conflitos, contudo, mostrou-se mais
complexas, favorecendo a formação dos acadêmicos. Neste relato, apresentaremos o
estágio como estrutura fundante da formação docente, as experiências vividas nessa
disciplina no primeiro semestre de 2021 e uma discussão da experiência a partir da
fundamentação apresentada.
Palavras-chave: Estágio supervisionado. Gestão escolar. Proposta pedagógica.

INTRODUÇÃO
A graduação é um momento diferenciado para trilhar o caminho que leva a vida
profissional efetiva, dessa forma diversas disciplinas delineiam uma matriz curricular
afim de se construir as competências necessárias ao perfil do pedagogo. Essa formação é
dinâmica e articulada com a prática profissional, científica e extensionista, de modo que
ela ultrapassa os limites físicos da universidade. Nesse contexto, o estágio curricular é
uma das disciplinas que garante essa articulação entre a teoria e a prática, bem como a
fusão das propostas da ementa com as exigências dinâmicas atuais. Sendo assim, com o
advento da pandemia do COVID-19, o Estágio Curricular Supervisionado V, foi
reestruturado para que as atividades ocorressem de forma remota sem prejuízo para
formação dos acadêmicos, e, desde março de 2020, semestralmente, as práticas foram
repensadas tendo em vista o contexto situacional de enfrentamento a pandemia. No
primeiro semestre de 2021, as instituições de ensino em Anápolis – GO não haviam
retomado as aulas presenciais, porém, grande parte da equipe gestora juntamente com os
demais profissionais que exercem funções administrativas já estavam exercendo suas
funções presencialmente nas unidades de ensino, porém; eventos, reuniões, aulas,
formações e mais atividades da escola eram realizadas remotamente. Diante do cenário,
106

EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

a gestão do Curso de Pedagogia aprovou uma proposta para que os estagiários
vivenciassem experiências remotas e presenciais, resultando uma experiência que
apresentou dados importantes para serem refletidos nas proposições metodológicas da
disciplina. Sendo assim, torna-se relevante apresentar essa experiência como um
constructo que pode influenciar outras práticas docentes. Assim sendo, o objetivo geral
deste relato de experiência é analisar as metodologias utilizadas afim, de divulgar
modelos assertivos.
Neste relato são apresentadas as propostas estabelecidas na disciplina durante o
primeiro semestre de 2021, a fundamentação teórica que sustenta o estágio
supervisionado e uma análise do que foi desenvolvido.
RELATO DE ESPERIÊNCIA
A Pandemia
Frente ao contexto do ano de 2020, onde o mundo todo se encontrou tomado pela
situação emergencial provocada pela pandemia da COVID-19 e o consequente isolamento
físico, exigindo que as diversas modalidades de ensino operassem no modo remoto, foi
preciso reinventar a vivência dos licenciandos, que, de certa maneira, foram privados de
compreender os fenômenos da instituição- campo de estágio in loco, realizando
experiências pedagógicas por meio de pesquisas bibliográficas da literatura corrente,
privilegiando a busca de relatos de experiências que pudessem auxiliar os acadêmicos na
construção da relação teoria e prática.
O ano letivo de 2021 apresentava um cenário diferente com o início da vacinação
no país todo, mas as instituições de educação básica públicas, no município de Anápolis,
ainda mantinham suas atividades remotas, com exceção, da equipe administrativa e
gestora que já trabalhava in loco. Os docentes responsáveis pela disciplina de Estágio
Curricular V – Gestão Educacional, consideraram pertinente alterar a proposta e propor
uma metodologia em que os acadêmicos pudessem vivenciar a mesma dinâmica das
escolas nesse cenário atípico, ou seja, por meio de experiências remotas e presencias.
As Atividades Desenvolvidas
Durante a semana de planejamento as docentes responsáveis pela disciplina
apontaram a necessidade de que as práticas de estágio acompanhassem a realidade da
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gestão educacional do momento em que vivíamos. A proposta apresentada foi analisada
e aprovada pela coordenação do curso juntamente com Núcleo de Desenvolvimento
Estruturante (NDE). O estágio que, anterior a pandemia, consistia em 20 horas de
observação do trabalho da equipe gestora, análise do projeto político pedagógico e
participação em reuniões de pais, conselho escolar, formações, planejamento escolar,
entre outros; nas escolas municipais que ofertavam os primeiros anos do Ensino
Fundamental, passou a seu configurado de forma distinta.
A turma se dividiu em grupos de quatro alunos a fim de conhecer e experenciar
diversas instituições, tais como: Centros de Educação Infantil da Rede Pública, Instituição
de Educação Infantil privada, Escola de Ensino Fundamental que ofertava pré-escola para
análise da gestão dessa faixa etária, Escola de Ensino Fundamental – Rede Pública, Escola
de Ensino Fundamental – Rede Privada, Educação de Jovens e Adultos, Educação nãoescolar: Projeto “criança-feliz”, Centro Municipal de Atendimento Educacional
Especializado e estágio na Secretaria Municipal de Educação, do município de Anápolis GO.
Na primeira etapa do estágio os alunos se debruçaram na literatura que tratava
sobre a importância do Estágio Supervisionado em Gestão Escolar na formação do
Pedagogo, Gestão democrática: reflexos e perspectivas no contexto escolar e A educação
e as transformações na sociedade. As leituras foram precedidas por reuniões com os
orientadores para discussão que objetivavam oportunizar reflexões que preparassem os
acadêmicos para experiências mais críticas, propiciando inclusive, possibilidades de
análises entre a teoria e a prática.
No segundo momento, foi feito um estudo da gestão relacionado a área específica
na qual eles desenvolveram o estágio. Assim, cada grupo estudou uma perspectiva da
gestão e essas perspectivas foram compartilhadas com os demais grupos nas reuniões de
orientação.
Seguindo, os estagiários foram as instituições-campo de estágio onde realizaram
entrevistas com a equipe gestora feitas pelo grupo e orientada pela professora
orientadora. Houve análises do Projeto- Político-Pedagógico, participação de reuniões
remotas realizadas pela gestão com a participação de professores e familiares, e, por
último, um relatório de estágio foi produzido, culminando em um relato de experiência
que foi apresentado no X Mostra Científica do curso de Pedagogia da Universidade
Evangélica de Goiás.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Compreender o estágio curricular exige que inicialmente, entendamos o que as
políticas educacionais estabelecem enquanto diretrizes para essa disciplina. Para tanto,
utilizamos as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica
(BRASIL; CNE/CP, 2/2002) e as orientações oficiais para a Prática de Ensino e Estágios
Supervisionados. Ressalta-se que a partir das orientações, o estágio passou a ser um
componente fundamental na matriz curricular dos cursos de Licenciatura. Pimenta e Lima
(2004) entendem que a Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado:
•

são instâncias privilegiadas de vivência de interações orgânicas entre teoria

e prática edevem ser positivas no sentido de favorecer a uma transição refletida e
constante entre a teoria pedagógica, a específica da área e a os problemas colocados pela
prática docente na escola;
•

são interdependentes, potencialmente educativas, tanto para o estagiário

como para o supervisor, podendo dinamizar as forças renovadoras no âmbito da Escola
Básica;
•

caracterizam-se como oportunidades ímpares de reflexão sobre o curso,

suas disciplinas, a interdisciplinaridade, o contexto de trabalho da escola, as necessidades
formativas e as distâncias entre a escola pública e a academia.
Destarte, a ênfase no conhecimento desse documento recai sobre a importância
não somente de compreender a disciplina, mas sobretudo de que os acadêmicos realizem
as atividades do estágio de forma conscienciosa e crítica. Aliás, a necessidade de
formarmos professores que desenvolvam uma práxis é urgente, sobre isso, Tardif (2002)
e Charlot (2000) criticam os estudos voltados para os saberes dos professores que não
estabelecem relações com outras dimensões da vida escolar.
Segundo Tardif, é ... como se tratasse de uma categoria autônoma e separada das
outras realidades sociais organizacionais e humanas nas quais os professores se
encontram mergulhados. Na realidade, no âmbito dos ofícios e profissões não creio que
se possa falar do saber sem relacioná- lo com os condicionantes e com o contexto do
trabalho (...):
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O saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa
e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história
profissional, com as suas relações, com os alunos em sala de aula e com
os outros atores escolares da escola (2002, p.11).

Outro elemento que foi muito discutido com os todos os grupos de estágio foi o de
gestão democrática, que afinal é o modelo estabelecido na Leis de Diretrizes e bases da
educação (BRASIL, 1996). Conforme Libâneo (2004), por muito tempo acreditou-se que
uma gestão democrática da escola consistia apenas no direito de escolha dos diretores
das instituições públicas de ensino através do voto numa eleição direta, contudo,
evidenciou-se que esse tipo de gestão vai além, sendo corroborada por princípios e
peculiaridades defendidas como dinâmica a ser efetivada. A gestão democrática deve ser
concebida como participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar (pais,
professores, estudantes e demais funcionários) na organização, na construção e na
avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos da escola, enfim, nos
processos de tomadas de decisões.
Portanto, esse tipo de gestão inclui um ingrediente muito importante e essencial
que se traduz no aumento de poder para uma maioria que compõe a estrutura humana da
escola. Trata-se da participação com possibilidade de decidir. Esses foram os constructos
teóricos que discutimos durante o estágio e que nos embasou para a proposição de uma
metodologia adequada ao momento em que vivemos.
DISCUSSÃO
Partindo do que propõe as Diretrizes Curriculares para os cursos de Formação de
Professores da Educação Básica (BRASIL, 2002) nota-se que o a ementa da disciplina de
Estágio Supervisionado V se mantém articulando com a legislação vigente, evidenciando
a construção de um saber e de uma prática significativa em relação ao trabalho da gestão
educacional, viabilizando uma atuação crítica, competente e transformadora em todas as
instâncias de atuação da gestão no ambiente escolar e não escolar, instigando a
compreensão da relação da gestão escolar com o cenário social e político. De fato, esses
elementos corroboram com o proposto por Pimenta e Lima (2004) sobretudo no que
tange ao fato de que para os autores, o estágio deve ser instâncias privilegiadas de
vivências e interações orgânicas entre a teoria e a prática.
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Sobre o conceito de gestão escolar tão importante para o estabelecimento da
relação teoria e prática também têm sido enfatizado na disciplina que já visava
compreender a relação da gestão escolar com o cenário social e político.
Os elementos que identificamos como inovadores nessa proposta estabelecida
durante a pandemia foram a utilização das tecnologias de comunicação quando a
presencialidade física torna- se um obstáculo e a ampliação das experiencias vivenciadas
na gestão escolar a partir da formação dos grupos. Tardif (2002) e Charlot (2000) citados
acima apontam a importância de os acadêmicos de cursos de formação de professores
construírem conhecimentos em diversas áreas de atuação e no que confere ao estágio de
gestão escolar isso foi atingido nos encontros destinados ao compartilhamento dos
saberes.
CONCLUSÃO
O distanciamento das atividades escolares e o desafio de desenvolver propostas
metodológicas no primeiro momento no ambiente remoto e no segundo momento de
forma híbrida frente a um contexto novo para acadêmicos, gestores, Educação Básica e
Ensino Superior impulsionou o planejamento de ações revelando a necessidade do
comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo.
A finalização dessa experiência também evidenciou que as adequações
estabelecidas durante o período de isolamento social são metodologias que levaram
aprofundamento nas reflexões sobre as práticas do estágio pelos acadêmicos bem como
ampliaram suas visões sobre a gestão escolar ao propor experiências em contextos
educacionais diversos. Além disso, o momento possibilitou a utilização de métodos e
tecnologias que além de eficazes, apresentaram e mostram-se pertinentes a diversos
contextos e disciplinas, apontando inclusive, o quanto os acadêmicos estão aptos para a
utilização delas, pois, apresentaram disposição em aprender, o que rompe com alguns
preconceitos sobre o uso de Tecnologias e esse é um dado que não foi discutido aqui e,
dada a importância, deve ser analisado em outros trabalhos.
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