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Grupo de pesquisa Humano, Desumano, Pós-Humano (UFSB) 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) 
Centre de Recherches en Sciences Humaines (CRSH – Québec) 
Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEEB) 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
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PROGRAMAÇÃO 
 

30 DE AGOSTO DE 2017 

 
Local: UFSB – Campus Sosígenes Costa – Porto Seguro (transmissão para Campus Jorge Amado - Itabuna 
e Paulo Freire – Teixeira de Freitas) – Auditório Monte Pascoal 
 
16h às 18h 
Credenciamento 
 
18h às 19h 
Abertura do III Seminário Internacional (Cooperação Brasil-Quebec) 
 
19h às 21h 
Conferência de Abertura: Diversidade e inclusão na educação integral em tempo integral: experiências 
Québec- Brasil 
Marie Mc Andrew (Universidade de Montreal); Dalila Andrade Oliveira (UFMG) Mediação: Gustavo 
Gonçalves (UFSB) 
 
21h às 22h 
Vernissage: Exposição Ex-Votos de Roney George 
 

31 DE AGOSTO DE 2017 

 
Local: UFSB – Campus Sosígenes Costa – Porto Seguro (transmissão para Campus Jorge Amado - Itabuna 
e Paulo Freire – Teixeira de Freitas) – Auditório Monte Pascoal 
 
18h30 às 20h 
Mesa redonda 01: Quais são as vantagens e os efeitos perversos das políticas focalizadas em públicos 
específicos para a promoção de uma escola aberta à diferença? 
Convidados: Mônica Pereira dos Santos (UFRJ); Francisco Eduardo Torres Cancela (UNEB/PPGES-UFSB); 
Corina Borri- Anadon (Universidade do Quebec em Trois-Rivières, Canadá – UQTR)  
Mediadora: Regina Soares de Oliveira (UFSB) 
Resumo: Discutir sobre as estratégias e as políticas educacionais de inclusão e respeito às diferenças no 
Brasil e no Québec que focalizam em públicos específicos. Quais são elas? Como se justificam? Quais 
ganhos e quais distorções ocasionam? 
 
20h30 às 22h 
Mesa redonda 02: Qual é a importância de estabelecer um quadro de competências profissionais para 
orientar a formação de professores e de gestores para o trabalho em ambiente escolar? 
Convidados: David D’Arisso (Universidade de Montreal); Érica Capinan (SEC-BA); João Valdir Alves de Souza 
(UFMG) 
Mediadora: Gabriela Rodella de Oliveira (UFSB) 
Resumo: O professor é gestor? Refletir sobre o modelo de formação das licenciaturas no Brasil e no 
Québec como estratégia para formar um docente/gestor sensível à diversidade. Apresentar e discutir as 
bases da experiência quebequense na formação de gestores. 
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01 DE SETEMBRO DE 2017 

 
Local: UFSB – Campus Sosígenes Costa – Porto Seguro (transmissão para Campus Jorge Amado - Itabuna 
e Paulo Freire – Teixeira de Freitas) – Auditório Monte Pascoal 
18h30 às 20h 
Mesa redonda 03: Como abordar o racismo com futuros professores em um contexto de tensões 
nacionais e internacionais? 
Convidados: Maryse Potvin (UQAM); Reinaldo Matias Fleuri (UFSC); Fabiana de Lima Peixoto (UFSB) 
Mediadora: Christianne Benatti Rochebois (UFSB) 
Resumo: Apresentar e discutir as bases de um currículo escolar em diálogo com diferentes culturas e 
saberes para a construção de uma escola interepistêmica no século XXI. Abordar questões relacionadas 
ao ensino religioso, educação e gênero, interculturalidade. 
 
20h30 às 22h 
Mesa redonda 04: Como as práticas pedagógicas inovadoras podem influenciar uma transição 
institucional para a promoção da inclusão e da diversidade na escola? 
Convidados: Álamo Pimentel Gonçalves da Silva (UFSB); Joëlle Tremblay (Universidade de Laval, Canada - 
UL); Geovana Mendonça Lunardi Mendes (UDESC);  
Mediadora: Martha Kaschny (UDESC) 
Resumo: Apresentar e discutir práticas inovadoras a partir de um painel composto por atores escolares 
pesquisadores e outros atores externos que problematizam a escola para além de suas fronteiras. 
 

02 DE SETEMBRO DE 2017 

 
Local: UFSB – Campus Sosígenes Costa – Porto Seguro 
 
13h às 13h30 
Sessão de Pôsteres 01 
 
13h30 às 15h 
Sessão Temática de Comunicações Orais 01 
 
15h às 16h 
Sessão de Pôsteres 02 
 
16h às 17h30 
Sessão Temática de Comunicações Orais 02 
 
17h40 às 18h30 
Rodas de conversa sobre os pôsteres e as comunicações orais 
 
18h30 
Encerramento 
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EIXO 01 

 

Debates teóricos e filosóficos 
sobre a formação de 

educadores para a diversidade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreende a divulgação de pesquisas ou relatos de 
experiência que, ao colocarem em foco os fundamentos 
teóricos e filosóficos da educação para as diferenças, visam 
contribuir para o fortalecimento desse campo de pesquisa. 
Os trabalhos inscritos neste eixo podem apresentar 
reflexões epistemológicas sobre questões relacionadas ao 
reconhecimento de modo específico ou interseccional, 
dentro de uma perspectiva inclusiva. 

Coordenador: Reinaldo Matias Fleuri (UFSC) 
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Pareceristas: 
 
Álamo Pimentel 
Gilmara dos Santos Oliveira 
Maria Helena Augusto 
María José Guzmán 
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COMUNICAÇÕES ORAIS  
RELATOS DE PESQUISA 

 
 

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E A PEDAGOGIA DO SILENCIAMENTO: TENSÕES E 
PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Eugenia Portela de Siqueira Marques  

 
Este trabalho tem o objetivo de compreender as relações entre o saber, o fazer e o silenciamento na formação de 
professores para o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena na educação básica. É oriundo de 
pesquisa realizada em escolas públicas estaduais de Mato Grosso do Sul e teve a participação de cento e oitenta e 
três docentes de diferentes disciplinas. Apresenta os resultados da pesquisa intitulada: "Educação para as relações 
étnico-raciais e a descolonização curricular: o ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena no Estado de 
Mato Grosso do Sul de 2012 a 2016”, desenvolvida no âmbito da Universidade Federal da Grande Dourados, no 
período de novembro de 2015 a 2017. A pesquisa teve por objetivo geral ampliar os estudos e pesquisas sobre a 
implementação da História e Cultura africana e afro-brasileira e indígena no currículo escolar das escolas públicas 
estaduais de Mato Grosso do Sul, por meio da implementação da Lei nº10.639/2003 e nº 11.645/2008. Os objetivos 
específicos consistiram em descrever as políticas de formação docente voltadas para a educação das relações étnico-
raciais no estado e discutir os impactos, tensões, desafios e silenciamentos. Recorremos às contribuições dos Estudos 
Pós-coloniais sobre as relações culturais e a construção do conhecimento histórico e cultural dos povos colonizados. 
A perspectiva metodológica assenta-se numa abordagem de pesquisa de natureza qualitativa e, no processo de 
construção da mesma. Foram utilizados como procedimentos metodológicos, a aplicação de questionário on line, 
pesquisa documental e pesquisa de campo. Os caminhos investigativos delineados e as análises das narrativas dos 
participantes da pesquisa apontam para a necessidade de deslocamentos epistemológicos e ressignificação da 
cultura afro-brasileira e indígena que historicamente foram subalternizadas em detrimento de interesses do grupo 
cultural hegemônico branco. A desconstrução colonial nas políticas educacionais para a formação docente que vai 
além da discussão esporádica da diversidade cultural e que problematize a relação da diferença cultural como 
construção colonial. A ausência de ações efetivas sobre a discussão das diferentes formas de preconceito, 
discriminação e racismo estão latentes na Pedagogia do silenciamento.  Os resultados da pesquisa apontaram que os 
desafios para o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena requerem que a formação continuada 
de professores seja efetivada, a fim de que os docentes possam desconstruir a Pedagogia do silenciamento 
ressignificar as práticas pedagógicas. Observou-se que gradativamente tem sido efetivado em algumas escolas, por 
meio de projetos coletivos ou individuais a Pedagogia crítica e decolonial. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Relações étnico-raciais. Pedagogia do silenciamento. Pedagogia 
decolonial. 
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2017. 
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Educação em Revista | Belo Horizonte | v.26 | n.01 | p.15-40 | abr. 2010. 
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GOMES, Nilma Lino. Diversidade étnico-racial, inclusão e equidade na educação brasileira: desafios, políticas e 
práticas. RBPAE, v. 27, n.1, p. 109-121, jan./abr., 2011. 
GOMES, Nilma Lino. Diversidade étnico-racial e educação no contexto brasileiro: algumas reflexões. In: GOMES, 
Nilma Lino (Org.).  Um olhar além das fronteiras: educação e relações raciais. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
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_______. Nilma Lino. Diversidade étnico-racial Por um projeto educativo emancipatório. Revista Retratos da Escola, 
Brasília, v. 2, n. 2-3, p. 95-108, jan./dez. 2008. 
GONÇALVES, Luiz Alberto Oliveira. O silêncio: um ritual pedagógico a favor da discriminação racial: um estudo 
acerca da discriminação racial como fator de seletividade na escola pública de primeiro grau: 1º a 4º série. UFMG: 
Belo Horizonte, 1985.  
SANTOMÉ, Jurjo Torres. As culturas negadas e silenciadas no currículo. In: SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Alienígenas 
na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Petrópolis: Vozes, 
1995. 
WALSH, Catherine. Interculturalidad Crítica/Pedagogia decolonial. In: Memórias del Seminário Internacional 
“Diversidad, Interculturalidad y Construcción de Ciudad”, Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional 17-19 de abril 
de 2007. 
 
 

FAZER ESCOLA DE OUTRO JEITO É POSSÍVEL? APROXIMAÇÕES ENTRE UMA EXPERIÊNCIA ESCOLAR DO CIE 
(COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DA UFSB/PORTO SEGURO) E A NOÇÃO DE BIEN VIVIR - VIVIR 

BIEN 
 

Ana Maria Netto Machado 
Rafael Arenhaldt  

Maria Elly Herz Genro  
 

Este trabalho procura aproximar as noções de Sumak Kawsay e Suma Qamaña - noções emergentes no cenário 
intelectual latino-americano, geralmente traduzidas por Bien Vivir - Vivir Bien - a uma experiência de formação 
humana promovida pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), nos Complexos Integrados de Educação (CIE). 
Tal experiência pedagógica articula de forma orgânica e original a Educação Básica com a Educação Superior. Este 
trabalho é um resultado parcial de uma pesquisa em andamento no extremo sul do Brasil que envolve trabalho 
empírico em quatro das dezenove universidades federais emergentes criadas na última década, sendo uma delas a 
UFSB. O projeto intitula-se: Universidade, Formação Política e Bem Viver. São referência as epistemologias do sul, 
com autores como Boaventura de Souza Santos, Paulo Freire, além de estudiosos brasileiros como Milton Santos e 
Anísio Teixeira, que inspiram o projeto da UFSB. Para as elaborações sobre o Bien Vivir, que provém do pensamento 
indígena de matriz andina e estão sendo desenvolvidas sobretudo por intelectuais quechua e aymara, etnias 
respectivamente do Equador e da Bolívia, consideramos  um conjunto de autores, como Choquehuanca, Albó, Acosta 
e Rodríguez, entre outros. Do ponto de vista metodológico este estudo de abordagem qualitativa se caracteriza pela 
disposição em compreender e captar os movimentos instituintes das experiências institucionais, por meio da análise 
documental, depoimentos dos sujeitos envolvidos e observação in loco. Neste trabalho, primeiramente 
caracterizamos de modo sintético o projeto inovador da UFSB, sua origem e marco orientador, bem como suas 
inspirações teórico-práticas. Em segundo lugar, apresentamos, também resumidamente, o CIE, as condições que 
deram lugar à sua criação, bem como, alguns aspectos preliminares da experiência em foco, resultantes de 
observações e algumas entrevistas. Em terceiro lugar, compartilhamos os principais elementos contidos nas noções 
de Buen vivir-Vivir bien para acessar a complexidade de seus sentidos na cosmologia andina. Em quarto lugar, 
promovemos a aproximação e possibilidades de diálogo entre este conceito e algumas das características principais 
da experiência do CIE e de seus protagonistas. Por último, apontamos para a potência da noção andina para rumar 
por caminhos auspiciosos para uma educação inclusiva e intercultural que esclareça o interesse que os brasileiros 
podemos ter em fortalecer nossa identidade latino-americana e nosso sentimento de pertencimento ao continente.  
 
Palavras-chave: Universidades emergentes; Buen Vivir-Vivir Bien; Escolas da diversidade. 
 
 

SABER POPULAR E SABER ACADÊMICO: A DISCIPLINA ENCONTRO DE SABERES NA UFRGS 
 

Eráclito Pereira 
Maria do Rocio Fontoura Teixeira 

 
A presente pesquisa busca entender a construção do conhecimento científico e a legitimação do saber popular na 
Universidade, ancorada no conceito de interculturalidade, a partir da análise da disciplina Encontro de Saberes na 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A disciplina é uma proposta interepistêmica com abordagem da não 
segmentação dos domínios do fazer e do pensar, que objetiva a construção de currículos interculturais, 
descolonizados e comprometidos com a valorização da corporeidade e diversidade epistemológica através da 
aproximação dos cientistas e do saber lógico-formal (“ocidental”) com mestras/es de culturas populares e 
tradicionais. De modo reflexivo, Attico Chassot (2016) interpreta a ciência para além do paradigma científico 
educativo, isto é, ela pode ser também caraterizada como um modo de produção cultural amplo e aberto ao diálogo 
socioeconômico e cultural, abarcando diferentes saberes. Destarte, os conceitos educativos devem ser refletidos a 
partir de uma compreensão da função social da educação, e não somente como um espaço onde é desenvolvido o 
processo ensino-aprendizagem. Protagonistas nas ações da proposta, que atuam com seu saber acumulado e 
transmitido por via oral e através de múltiplas escrituras, que dominam saberes fundantes e habilidades na 
confecção de objetos e utensílios e na produção de rituais, formas artísticas e de celebração, Mestras e Mestres 
populares são responsáveis por manter e recriar outras memórias e comunidades também no âmbito universitário, 
atualizando um projeto de construção de saberes acadêmicos atento às leis e à pluralidade cultural brasileira. 
Conforme Pimentel da Silva (2013), [...] “o tema contextual, mesmo o intracultural, pode-se ampliar estabelecendo 
relações com a diversidade de conhecimento próprio de cada povo, mas também para um debate mais amplo”. A 
metodologia utilizada é a pesquisa-ação, com abordagem qualitativa, método descritivo, observação participativa 
em sala de aula e realização de entrevistas semiestruturadas. A população alvo do projeto é composta pelas/os 
estudantes da disciplina Encontro de Saberes (numa amostragem de 10% do total de discentes) de dois semestres, 
divididos por área de formação. Os resultados parciais obtidos pela observação apontam para a importância da 
continuidade da disciplina no que tange o compromisso com a perspectiva da educação das relações étnico-raciais 
em âmbito acadêmico e social e com a inclusão. Esta pesquisa pretende ser, antes de tudo, uma contribuição para a 
legitimação do saber popular nos currículos acadêmicos.  
 

DESCOLONIZAÇÃO DO CURRÍCULO PARA UMA FORMAÇÃO DOCENTE QUE VALORIZE A DIVERSIDADE 
 

Jussara de Oliveira Rodrigues Rubio  
 

Esta pesquisa situa-se no campo da educação superior e, mais especificamente, na formação docente brasileira, em 
especial, nas interligações do currículo para a construção de uma educação multirracial, que respeite a diversidade 
em seus aspectos políticos, sociais e culturais. Sob a luz dos desdobramentos das leis federais nº 10.639/03 e n.º 
11.645, de 10/03/2008, que alteram a Lei n.º 9.394/96, investigamos a descolonização do currículo nos cursos de 
formação docente brasileiros para a construção de uma pedagogia que valorize a diferença. Nesta perspectiva, 
enfatizamos que o vínculo da literatura com a educação reforça a importância de Instituições de Ensino Superior na 
formação e instrumentalização dos atuais alunos e futuros professores, para que compreendam não só os aspectos 
históricos, geográficos e sociais, mas também a produção literária de matriz africana em língua portuguesa, a fim de 
transmitirem no futuro, atitude e interações sociais aos seus alunos pautadas pelo respeito à diversidade. 
Salientamos o fato da escassez de docentes negros dentro das universidades públicas e o quanto esta realidade 
demonstra a presença ativa do racismo institucional acadêmico ainda nos dias de hoje. Argumentamos que o 
“multiculturalismo”, em sua proposta intercultural, é relevante aporte teórico para este processo que evidencia o 
compromisso social e pedagógico da escola no âmbito da pedagogia da diferença como prática social a favor da 
inclusão. A educação étnico-racial ainda ocupa lugar subalterno na formação docente, sendo este um aspecto 
denunciador da seletividade do modelo educacional vigente, que colabora com o afastamento das classes populares 
(negras em sua maioria) do processo de ensino e aprendizagem. Apenas por meio de uma intersecção de práticas 
pedagógicas, com finalidade de responder a situações concretas, conseguiremos desconstruir os mitos cristalizados 
que convergiram para a manutenção das desigualdades em grupos étnico-raciais em nossa sociedade. Logo, faz-se 
necessário uma prática docente que promova a equidade nos espaços educativos, com a segurança e a legitimidade 
de uma formação inicial não hegemônica. Partindo da perspectiva dos estudos pós-coloniais (MUNANGA, 2015; 
GOMES, 2007; CANDAU, 2008; CARVALHO, 2003; FANON, 1979), procuramos corroborar reflexões acerca das 
políticas curriculares nacionais do ensino superior para a formação inicial docente pelo método bibliográfico de 
pesquisa e abordagem teórico qualitativa. Os primeiros resultados indicam que a formação inicial é responsável, em 
parte, pelas primeiras aprendizagens docentes do professor devendo embasar-lhe para enfrentar o trabalho com os 
diversos tipos de alunos-professores que pretende formar, frente a toda diversidade étnico, cultural, social e 
religiosa que apresenta a sociedade brasileira. Contudo, sem a representatividade de intelectuais negros durante 
esta formação, sem a realização de fato de um intercâmbio cultural proveniente de discursos múltiplos, na 
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construção de um currículo descolonizado, o ensino superior pouco contribuirá para a superação do racismo 
institucional presente em nosso mundo acadêmico. 
 
 

O RELATO DE EDUCADORES DE ESCOLAS ESTADUAIS PAULISTAS SOBRE SUA FORMAÇÃO PARA A 
DIVERSIDADE CULTURAL 

 
Janaina de Oliveira Maccena  

Vera Lúcia Messias Fialho Capellini  
 
O notório destaque assumido por questões sociais relacionadas a diversidade cultural no atual cenário mundial 
motivou abordamos tal diversidade no contexto educacional através do relato de professores. Participaram do 
estudo professores da rede pública estadual dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano, de uma cidade 
de médio porte do Estado de São Paulo, totalizando 27 escolas e 441 professores, dos quais 295 apresentaram 
devolutiva, produzindo 67 por cento de respostas. A investigação teve como objetivo analisar e interpretar os 
resultados encontrados a partir do relato de professores, para a presença da diversidade cultural na sua formação e 
no material didático disponibilizado pelo Estado. Os resultados foram obtidos a partir da aplicação de um 
questionário desenvolvido pela própria pesquisadora. Em relação à formação, 63,7 por cento dos professores 
responderam que foram instruídos sobre o tema diversidade cultural. Registrou-se a mesma porcentagem que 
declararam terem feito algum curso específico sobre a temática. Podendo explicar o índice da primeira questão, o 
que sugere que os professores que declaram terem sidos instruídos durante a formação, o podem ter feitos em 
cursos específicos sobre a temática e não necessariamente em disciplinas fornecidas como obrigatórias na grade 
curricular da faculdade a qual cursou. Ao serem questionados sobre a presença da diversidade cultural entre seus 
alunos, 5,4 por cento consideraram que ela não está presente e 92,9 por cento responderam afirmativamente, sendo 
o restante de 1,7 por cento destinado para as pessoas que deixaram esta resposta em branco. Este mesmo índice foi 
encontrado nas abstenções na pergunta seguinte, referente à contemplação da temática no currículo do Estado, 
tendo-se obtido 53,2 por cento respostas afirmativas e 37,6 por cento de respostas para em parte. Os participantes 
da pesquisa afirmaram em 70,2 por cento que as atividades propostas em sala de aula são fruto de um planejamento 
que leva em consideração a temática da diversidade cultural, como também declararam com 92,5 por cento das 
respostas, que utilizam outros recursos didáticos de ensino para além do material ofertado pelo Estado. Para o 
embasamento teórico assumiu-se os Estudos Culturais a partir de Hall (1997) como referência para o entendimento 
de cultura. Assim, concluiu-se que a diversidade cultural está presente no currículo e na formação dos professores, 
mas de forma insuficiente pelos parâmetros e ocorrências que apresenta e pela necessidade declarada do professor 
de utilizar-se de outros recursos e fontes de informação para o planejamento de suas aulas. Consonante a isto, os 
professores consideram a diversidade cultural difícil de ser trabalhada em sala de aula (em especial ao citarem os 
temas sexualidade, gênero e religião) e declararam terem pouco conhecimento teórico sobre esses assuntos. 
Aponta-se, portanto, a necessidade de formação mais consistente e continuada aos professores, assim como mais 
pesquisas sobre o tema, de modo a criar condições para entendimento dos entraves presentes na prática a fim de 
consolidar espaços de formação profissional aptos a gerar o maior número de professores capacitados em promover 
o respeito às diferenças, garantindo assim, o atendimento à diversidade em ambiente escolar. 
 
 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS  
RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 
 

O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL DA CRIANÇA NEGRA: UM DIÁLOGO COM A 
ESCOLA 

 
Rosilane Maciel da Silva 

 
Nesta pesquisa dialogamos com professores (as), alunos (as) e outros profissionais de educação sobre o processo de 
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formação da identidade étnico-racial desenvolvido pela instituição escolar, a partir dos pressupostos teóricos que 
fundamentam as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana” (DCNERER), promulgada em 2004. Esse marco legal considera a 
valorização da ética, da estética e dos conhecimentos produzidos pelos povos africanos e seus descendentes, como 
uma das práticas política e pedagógica imprescindíveis para o combate às desigualdades e o alcance da cidadania. 
Para este estudo elaboramos três questões de pesquisa que estão estreitamente vinculadas: quais as contribuições 
de uma pesquisa-ação existencial que se articula com a “Pedagogia do Oprimido”, para dialogar sobre a construção 
da identidade étnico-racial das crianças negras? A escola inclui no Projeto Político Pedagógico saberes da cultura 
negra? A escola estabelece relações entre o processo de fortalecimento da identidade das crianças negras e a 
valorização da sua cultura? Dentro dessa ótica optamos pela pesquisa-ação, por se tratar de uma metodologia que se 
fundamenta na busca de diálogos para solução de problemas que atingem a comunidade e devem ser discutidos com 
a sua total participação. O contexto da pesquisa foi uma escola de Ensino Fundamental localizada no município de 
Una, no Sul do Estado da Bahia. Como resultados desse processo foi possível detectar a ausência desse debate no 
Projeto Político Pedagógico da Escola, falta de materiais específicos para discutir as temáticas vinculadas às DCNERER 
(2004). O preconceito racial entre alunos é muito visível, sendo traduzido por xingamentos, intolerância religiosa e 
culpabilização das vítimas do preconceito.  
 
Palavras-chave: Identidade étnico-racial. Cultura afro-brasileira Branqueamento/branquitude 

 

 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS e DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: UMA ANÁLISE COM FOCO NA ACESSIBILIDADE 

 
Débora Oliveira de Melo Ricio 

 
O artigo realiza algumas reflexões acerca do papel da Divulgação Científica na acessibilidade, tendo o ensino de 
Libras (Língua Brasileira de Sinais) como desdobramentos e eixo condutor. A Libras deve ser reconhecida como língua 
porque sua sintática e semântica reestruturam novos signos de linguagem para a comunicação. É uma língua oficial 
em que as relações são reestabelecidas e auxilia para a conformação e constituição da ciência como objeto de 
compreensão de mundo. Dessa forma, conclui-se que ações obtidas com o ensino da Libras mudam realidades de 
sujeitos outrora esquecidos. A metodologia para a construção deste artigo se baseou num levantamento 
bibliográfico em que ciência, divulgação, acessibilidade e Libras formam um quarteto comunicável e imprescindível 
para a compreensão e inserção dos sujeitos surdos no mundo. O estudo pretendeu trabalhar na perspectiva da 
contribuição para o processo analítico que confira qualidade nas diferentes vertentes de formação do ensino em que 
propostas de humanidade e reconhecimento do outro coexistam em qualquer instituição formal ou não formal em 
que se dê a díade ensino, aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Libras; Acessibilidade; Divulgação Científica; Ensino. 

 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS  
REFLEXÕES TEÓRICAS 

 
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORA/OR: DE SUBALTERNO À ESTRATEGISTA? 
 

Edna Conceição Pereira Santos 
 

Trazer questionamentos acerca da formação da/o professora/or é problematizar o complexo mosaico das diferentes 
forças que operam no terreno ideológico da academia. É buscar entender as forças centrípetas que estão em 
constante processo de fricção e o resultado desse embate. Este ensaio certamente não tem a intenção de responder 
as questões que se referem a formação de/o professoras/or, mas de chamar a atenção para alguns pontos que 
persistem ser o entrave do desenvolvimento da formação docente. Abordaremos três pontos importantes, a 
primeiro diz respeito ao ranço eurocêntrico que ainda permeia os espaços de formação docente. Estes espaços ainda 
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são os lócus onde a presença do conservadorismo pautado no eurocentrismo é percebido no discurso do professor e 
nos componentes curriculares, pois segundo Walter Praxedes(2008), a academia não considera a heterogeneidade 
dos discentes, ela impõe seu modelo homogeneizador, em que, ao não perceber o outro deixa de contribuir para o 
protagonismo na produção do conhecimento discente. O segundo ponto, utilizaremos os conceitos de “estratégia e 
tática” de Certau (1974), procurando estabelecer um diálogo com Nóvoa(1991), Tadeu(1995), Freire(1997) e 
Praxedes(2008), uma vez que, estes teóricos fazem uma abordagem crítico reflexiva acerca da formação da/e 
professora/or. Para eles é extremamente necessário pensar a formação docente de forma orgânica e contínua, para 
que essa formação seja significativa, pois não se pode pensar formação de professora/or como algo dissociado da 
sua realidade e de forma fragmentada. Afinal, a quem serve esse modelo de formação? O terceiro ponto é o papel 
do discente na academia durante sua formação e durante o processo para tornar se uma/um futura/o professora/or. 
É possível que este indivíduo seja protagonista no chão da academia? Até que ponto esta/este futura/o 
educadora/or produz seu discurso e o terá legitimado nas estruturas engessadas das universidades e faculdades? 
Para melhor problematizar esta questão, utilizaremos o conceito de “subalterno” de Spivak a fim de expor a práxis 
acadêmica na formação de/o professora/or, levando em consideração que o indivíduo não é um ser “monolítico” 
(SPIVAK,2010). 

 
 

INFÂNCIA, FILOSOFIA, EDUCAÇÃO 
 

María José Guzmán  

Na década de 1970 do século XX o filósofo Matthew Lipman fundou um programa de Filosofia para crianças. A partir 
de então a ideia de filosofar com crianças tem se espalhado por cerca de 40 países e diferentes instituições ao redor 
do mundo. Enquanto em alguns casos se importa o programa de Lipman como um pacote fechado; em outros, 
diferentes grupos e professores foram criando formas alternativas mais ou menos críticas daquele programa inicial. 
Contudo, o que a proposta de Lipman e todas as outras têm em comum é a inovadora convicção de que é possível e 
desejável filosofar com crianças e de que a filosofia não se aprende pela simples transmissão de conteúdos. Nesta 
comunicação apresentarei brevemente essas práticas de filosofia com crianças e explorarei algumas questões 
teóricas em torno ao conceito de infância, questões que surgem a partir de ditas práticas, em particular quando se 
afirma a infância como radicalmente diversa. Utilizarei três problematizações filosóficas do conceito de infância que 
desvelam diferentes aspectos de sua diferença radical. Em primeiro lugar citarei a noção de infância como 
experiência de Giorgio Agamben, que permite resgatar a palavra da criança do espaço que usualmente lhe 
outorgamos. Em segundo lugar, as reflexões de cunho quase poético de Walter Benjamin que são capazes, acredito, 
de despertar profundos questionamentos teóricos sobre as crianças e sua relação com o (seu) mundo. Finalmente, o 
conceito de devir-criança de Gilles Deleuze que permite pensar de forma diferente a nossa relação possível com a 
infância, seja a própria, seja a dos outros. Este percurso teórico pela infância e pelas suas possibilidades de filosofar 
levará necessariamente a revisar o que se entende por pensar. Afirmaremos, em consequência, um tipo de 
pensamento que não responde estritamente às formas lógicas, que não está alinhado a determinados conceitos da 
história da filosofia, que não é possível em qualquer espaço educativo; mas que se expande como uma linguagem 
poética que tem muito a dizer sobre a Filosofia e sobre a Educação. Walter Kohan insiste em afirmar que graças às 
práticas de filosofia com crianças a infância vem educando a filosofia. Da mesma maneira, essas práticas vêm 
interpelando o que entendemos por educação e o que fazemos quando educamos.  

 
 

INTERCULTURALIDADE E EDUCAÇÃO: A PROMOÇÃO DA DEMOCRACIA A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE 
UMA IDENTIDADE CULTURAL NA ESCOLA PÚBLICA 

 
Likem Edson Silva de Jesus 

Lisângela Silva Lima 
Lizandra Silva Lima 

 
 A discussão acerca da inclusão social em um Estado democrático que enfrenta as demandas multiculturais por novos 
espaços de participação e pela garantia de novos direitos - e também daqueles já positivados - para grupos até então 
excluídos das estruturas de poder estatais não é recente e, apesar de todas as lutas empenhadas e políticas 
implantadas – especialmente na área da educação, como o lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
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(PCN), em 1997, que alçou o reconhecimento da multiculturalidade e a perspectiva intercultural como temas 
transversais, propondo políticas afirmativas das minorias étnicas, trazendo diversas propostas de inclusão de pessoas 
portadoras de necessidades especiais na escola regular, a ampliação e reconhecimento dos movimentos de gênero e 
o desenvolvimento do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, por exemplo. (FLEURI, 2003) - muito 
ainda precisa ser ampliado. Nesse sentido, vale ressaltar que a relação entre questões relativas a justiça, 
redistribuição, superação das desigualdades e democratização de oportunidades e as referidas ao reconhecimento 
de diferentes grupos culturais se faz cada vez mais estreita. (CANDAU, 2008). É nesse cenário que se destaca a escola 
pública, instituição que, não raras vezes, é a única expressão do Estado que se apresenta concretamente para as 
minorias socioculturais, revelando-se para esses indivíduos como elementar via de acesso à cidadania. O debate que 
este trabalho propõe, questiona, ante essa realidade, a necessidade de uma formação docente no ensino público 
apta a compreender a diversidade, o anseio de reconhecimento cultural pelos estudantes, da legitimação de suas 
identidades e da defesa de sua autonomia, em contraponto às políticas públicas educacionais, ou ausência delas, que 
(in) viabilizam a práxis cidadã e democrática desses atores sociais e/ou os (in) admitem como os membros da 
sociedade e sujeitos de direitos que verdadeiramente são. Além disso, busca-se entender as representações 
discursivas de como opera o reconhecimento da diversidade cultural e étnica dentro da sala de aula e o risco de, 
nesse processo, se implantar um conceito de diversidade massificado, que ignorem algumas características dos 
grupos culturais, o que poderia, em hipótese, bloquear o processo educativo e tolher a capacidade participativa 
desses atores sociais dentro das demais estruturas do Estado. Partindo das perspectivas dos estudos sobre educação 
e interculturalidade, notadamente no trabalho de FLEURI, R. M.; BITENCOURT, S. M.; SCHUCMAN, L. V. (2002); 
GOMES, N. L. (2012), intenta-se confirmar as reflexões a respeito das tensões entre a educação intercultural e a 
formação docente para a promoção da participação social democrática de minorias socioculturais excluídas dos 
processos decisórios do Estado, valendo-se, para tanto, do método bibliográfico de pesquisa e abordagem teórico-
qualitativa. Os primeiros resultados indicam que a perspectiva intercultural quer promover uma educação para o 
reconhecimento do outro e o diálogo entre os diferentes grupos socioculturais e que o educador precisa ter suas 
funções ressignificadas, na medida em que compete a ele tarefa de propor estímulos que ativem as diferenças entre 
os sujeitos e entre seus contextos, o que inclui pensar a organização social em sua integralidade.  
 
Palavras-chave: Interculturalidade; Formação Docente; Democracia.  
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EIXO 02 

 

As práticas de formação 
voltadas para diferentes 

contextos socioculturais ou 
públicos específicos 

 
 

 

 

 

 

 

Compreende a divulgação de pesquisas sobre políticas 
públicas ou relatos de experiência sobre a formação de 
atores escolares em contextos socioculturais específicos: 
populações indígenas, ribeirinhos, quilombolas, cidadãos do 
campo, povos da floresta, caiçaras, entre outros, e ainda, 
experiências de educação voltadas para públicos específicos, 
como minorias religiosas, imigrantes, grupos étnico-raciais 
minoritários etc. A diversidade é apreendida como contexto 
de continuação da formação. São de interesse trabalhos que 
abordem as trajetórias e experiências subjetivas dos 
formados. 
 
Coordenador: Francisco Eduardo Torres Cancela 
(UNEB/PPGES-UFSB) 
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PÔSTERES 
RELATOS DE PESQUISA 

 
 

A MULHER DO NATIVO E A RELIGIÃO: UMA HISTÓRIA A SER ESCRITA 
 

Héllen da Silva Pereira 
 

O benzimento é uma prática antiga passada de geração a geração, atribuída a um dom divino que tem um caráter 
curandeiro através de rezas religiosas e também com plantas medicinais, não exclusivamente, mas em sua maioria, 
praticada por mulheres. Apesar de uma prática antiga, o século XXI tem desprezado o conhecimento construído 
através de experiências intuitivas e da fé, contribuindo para o rompimento da continuidade de uma cultura popular. 
O objetivo desta pesquisa é analisar a mulher benzedeira e sua atuação como participante e propagadora da 
religiosidade popular no Nativo de Barra Nova, comunidade situada em São Mateus/ES, juntamente com a análise de 
suas práticas religiosas, as noções de cura dos males do corpo, ervas medicinais que são utilizadas para o ato do 
benzimento e sua relação com a religião católica popular. A partir das memórias dos moradores dessa comunidade e 
histórias orais de vida destas mulheres, construir uma história de dedicação como benzedeiras na comunidade, 
muito antes do conhecimento científico substituir o senso comum, mantendo viva essa cultura que herdaram de 
seus ascendentes. Uma dessas histórias ouvidas e escritas foi a de Dona Bininha, senhora aposentada que aprendeu 
a benzer com seu avô a mais de 60 anos, ainda quando era criança. “Aí ele foi, que não demora chega outro pra 
benzer de zico, eu benzo. Não demora chega outro pra benzer de olhado, eu benzo, chega um pra me benzer de dor 
de cabeça, eu benzo, e não tem esse negócio de dizer assim: a eu não vou fazer isso porque eu estou ocupada, eu 
largo tudo que eu tiver fazendo para mim ir fazer aquilo, se é dom que Deus me deu para mim ir aprender isso tudo 
na minha mente, então eu tenho que fazer até quando Deus quiser”. Essa construção baseia-se em uma análise 
antropológica dessas narrativas orais, comparando historicamente os aspectos sociais que contribuíram para a 
aceitação do gênero feminino nas práticas religiosas do Brasil, simultâneo ao estudo de suas memórias, desvelar seu 
papel na comunidade e as permanências e descontinuidades desta prática nos dias de hoje. Para alcançar estes 
objetivos será utilizado a História Oral de Vida. A história oral é uma metodologia que possibilita o registro das 
histórias e da cultura de uma pessoa, possibilitando a construção do histórico das comunidades, utilizando a 
memória como suporte. O estudo da Cultura popular, as formas de transmissão cultural, as permanências e 
transformações têm se mostrado bastante promissor. Alguns estudos já clássicos como Silva (1982), Cândido (1964), 
Xidieh (1972) e Thompsom (1998) mostraram que a partir de um produto ou manifestação cultural local, pode se 
perceber toda a trama política e social de uma região em um tempo determinado. O que faz com que essa prática 
sobreviva? Qual é o papel que essas pessoas têm junto à comunidade? O que mudou, se mudou, nos tempos atuais? 
A pesquisa busca responder esses e outros questionamentos através das histórias orais de vida dessas mulheres, 
pertencentes a uma comunidade do meio rural, onde predomina o catolicismo popular. 
 
 

ELES OUVEM, EU OUÇO: LEVANTAMENTO E ANÁLISE DO REPERTÓRIO MUSICAL DE PAIS, PROFESSORES E 
COMUNIDADE DA EEEFM PIO XII – SÃO MATEUS - ES 

 
Ailton Pereira Morila 

Inglyd da Silva Becher 
 
O projeto intitulado Eles ouvem, eu ouço: levantamento e analise do repertorio musical de pais, professores e 
comunidades da EEEFM Pio XII é um projeto de iniciação cientifico júnior, financiado pela FAPES que tem como 
objetivo coletar e analisar as canções ouvidas por varias gerações da comunidade escolar reconstruindo assim a 
memoria musical percebendo esta como imanente do social (IKEDA, 2001). A metodologia utilizada é quantitativa e 
qualitativa com base em entrevistas semiestruturadas, gravadas e transcritas pelos bolsistas. Os conhecimentos 
necessários para a realização da pesquisa e o aprendizado é um ponto importante no que diz respeito aos bolsistas. 
Inicialmente foi desenvolvida uma etapa de alinhamento do conhecimento teórico, onde foram realizados encontros 
no espaço da escola e na Universidade. Ao longo dos primeiros encontros os bolsistas aprenderam sobre pesquisa, 
desde pesquisa de mercado até a pesquisa científica e criaram todo o roteiro.  Após a seleção da rede pelos alunos, 
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os mesmos foram acompanhados pelos monitores na marcação das entrevistas e na execução delas.  O projeto passa 
agora pela etapa de transcrição de dados coletados pelos alunos. A próxima etapa será analisar estes dados em 
forma qualitativa e quantitativa e ainda catalogar e analisar as canções coletadas e classifica-las em categoria. 
Finalmente, a última fase é a escrita de artigos (científicos e de divulgação) e apresentação dos resultados em forma 
de exposição musical.  Apesar de ainda incipiente, a análise dos dados demonstrou entre outras questões a 
diversidade musical da comunidade. Diversidade relacionada à própria diversidade da população. Uma das primeiras 
questões percebidas é o enfoque geracional (DOUTOR, 2016). Os alunos do projeto, todos na faixa de 14 anos se 
admiraram ao ver pais e professores cantarem trechos de canções infantis com o vigor próprio da memória (BOSI, 
1998). Desfiou-se um repertório de cantigas populares, algumas quase esquecidas e outras provenientes dos 
programas televisivos infantis de cada época. A tradicional ciranda cirandinha somam-se as do balão mágico, grupo 
musical que apresentou por anos um programa infantil em rede de TV. Para além da infância são lembradas canções 
de gêneros bastante distintos. Amado Batista é lembrado ao lado de Flavio Venturini. ?? Muitas vezes apenas 
trechos são recordados.  Cabe destacar também a presença marcante de músicas religiosas ou gospel.  Canções 
sacras e profanas, midiáticas, populares e até eruditas compõe um repertório amplo que constitui a memória 
musical desta comunidade. Ao que parece a memória musical é bastante eclética. 
 
Palavras-chave: Repertório musical; memória musical; história da música. 
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A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE A PARTIR DE 
UM OLHAR DISCENTE DO BACHARELADO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

 
Rosa Maria Bonella Lauer 

Cecilia Gianini Muniz Alvarenga 
Bruna Evandra Resende Silva 

 
A interdisciplinaridade consiste em um modelo pedagógico interativo com distintos ambientes de aprendizagem 
físicos, sociais e virtuais que tem como finalidade produzir conhecimento construído coletivamente com a inclusão e 
a integração dos saberes tradicionais, culturais e científicos através da promoção de atitudes, hábitos e formas 
interativas entre seus integrantes. Almeida Filho destaca (2005) “Para além de fundamentos lógicos e questões 
metodológicas e temáticas, a produção organizada do conhecimento científico se realiza em uma complexa rede 
institucional operada por agentes históricos concretos, ligada estreitamente ao contexto sócio-político mais amplo”. 
Segundo Freire (1987), a interdisciplinaridade consiste num processo de construção do conhecimento pelo sujeito 
com base na relação deste com o contexto, ou seja, com a realidade, com sua cultura e as vivências adquiridas ao 
longo de sua vida. A formação de profissionais de saúde da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) se ampara 
nos princípios da interdisciplinaridade e visa o compromisso e a responsabilidade do sujeito para com o ambiente e 
as transformações sociais que o cercam de modo a promover um estado de bem-estar atrelado ao conceito de saúde 
que envolve fatores biopsicossociais. Demonstrar que o processo de ensino interdisciplinar compreende estruturas 
de aprendizagem que estimulam estudantes a analisar e refletir sobre questões políticas, sociais e culturais 
ampliando as fronteiras cognitivas e metodológicas. Esta pesquisa foi desenvolvida junto aos discentes do curso de 
bacharelado em saúde, no campus Sosígenes Costa- na cidade de Porto Seguro na Bahia. Onde procedeu a uma 
observação e uma análise do processo de ensino aprendizagem,  em sala de aula e na prática, o qual se baseia na 
Educação Permanente em Saúde desenvolvidos em Equipes de Aprendizagem Ativa - EAA com tutores, preceptores e 
estudantes, que se justifica pela busca em preencher importante lacuna no que concerne à formação interdisciplinar 
de base humanística, artística e científica no campo da saúde. Os estudantes foram inseridos no território de práticas 
do Sistema Único de Saúde no campo da Atenção Primária em Saúde- APS, de forma optativa de acordo com sua 
escolha, em contato com os trabalhadores, usuários, saberes populares, saberes profissionais e científicos em 
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diversos âmbitos, compreendendo e aplicando tanto os conhecimentos teóricos, quanto as experiências vividas no 
dia-a-dia da prática técnica, reconhecendo e valorizando a diversidade de pontos de vista e multiplicidade de 
perspectivas. No território os estudantes são induzidos a conhecer o ambiente, a população, a dinâmica social de um 
território sanitário, a organização dos serviços de saúde na APS e o funcionamento do controle social. A 
interdisciplinaridade acrescenta, aos alunos da UFSB, a capacidade de adquirir conhecimento das reais situações na 
área da saúde através do olhar multifatorial, proporcionado pela multiplicidade de ambientes de aprendizagem, 
práticas e saberes com o intuito de formar profissionais que optem por princípios éticos, equidade e solidariedade. 
Além disso, a universidade contribui para mudanças no perfil dos egressos de cursos universitários em saúde, com 
foco na necessidade do trabalho em equipe, na integração de conhecimentos interdisciplinares (saberes e práticas 
compartilhados) e na formação humanística. 
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SABERES DOS ASSENTAMENTOS: ETNOBOTÂNICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO SUL DA BAHIA 
 

Natália Santos de Santana 
Likem Edson Silva de Jesus 

 
O processo de reforma agrária no sul da Bahia tem proporcionado aos assentados uma rede de sociabilidade (LEITE 
et al., 2004). Com isso, novas formas de organização do trabalho e da produção têm sido consolidados através da 
implementação de associações e cooperativas. Tal evento contribui também para a construção e a manutenção do 
conhecimento por parte desses sujeitos. Segundo ESTERCI (2008), povos e comunidades tradicionais ocupam quase 
25% do território nacional, mas apenas uma pequena parcela é legalmente reconhecida. Partindo desse pressuposto, 
esse trabalho teve como objetivo analisar os princípios e a prática dos assentados sobre o uso de plantas e educação 
ambiental nos assentamentos rurais de reforma agrária no sul da Bahia para a formação de sujeitos autônomos, 
notadamente aqueles localizados nos municípios de Ilhéus e Arataca. Sendo uma pesquisa participante, os 
assentados foram agentes e incentivados à produção de conhecimento e para tanto, foram utilizadas duas 
entrevistas semi-estruturadas. Foram calculados o valor de uso, o índice de Sorensen e construída uma rede de 
interações com as principais espécies e usos citados pelos agricultores. Os homens representaram a maior 
porcentagem dos entrevistados e a agricultura foi citada como a maior atividade de renda dos assentados. 39% das 
plantas são exóticas, 41% das plantas são nativas da Mata Atlântica e 20% são de plantas nativas do Brasil. No total, 
foram citadas 768 vezes as espécies botânicas pelos agricultores e 1850 utilidades. Os processos educativos 
ambientais se fizeram presentes em todos os assentamentos visitados. As práticas de usos da terra também foram 
constantemente atreladas a construção de conhecimento sobre a utilização da flora, o tempo de residência nessas 
localidades também demonstrou-se um fator preponderante, pois os assentados com maior tempo de residência 
citaram mais usos e um maior número de plantas. Constatou-se que a cooperação na agricultura e a racionalização 
da produção de acordo com os recursos naturais, têm sido menos agressivas com o meio ambiente, porque usam a 
lógica do cuidado em manter o ambiente com condições de sustentabilidade. Com isso, no sentido de haver um 
maior e melhor equilíbrio nas questões da educação ambiental nos assentamentos, são necessários mais recursos 
financeiros e acompanhamento técnico e pedagógico. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Assentamentos; Sociabilidade. 
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REDE DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A JUVENTUDE NEGRA: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A 
CIDADE TEIXEIRA DE FREITAS – BA 

 
Cleana Pereira Silva Alves 

 
Dentro das crescentes discussões sobre a violência no Brasil, dados do Mapa da Violência 2014 mostram que os 
homicídios são hoje a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil, e atingem especialmente jovens 
negros do sexo masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. Nesse sentido, é 
preciso investir na juventude, combatendo a vulnerabilidade social por meio de ações em rede de todos os setores 
da sociedade (ABRAMOVAY et al, 2002). No entanto, o que se tem visto é uma descrença na atuação dos programas 
governamentais de fortalecimento dessa rede de prevenção da violência contra o jovem negro, uma vez não se ter 
resultados visíveis de diminuição desses índices. Assim, esse projeto intenciona refletir sobre como se organiza a 
rede de promoção da juventude negra em meios de vulnerabilidade social e de prevenção da violência no município 
de Teixeira de Freitas – BA e analisar de que forma os sujeitos dessas ações consideram e valorizam o jovem negro 
como protagonista de sua cultura e do fazer político dentro dos seus territórios, comunidades e município. Para 
tanto, será feita uma pesquisa exploratória, interagindo dados qualitativos e quantitativos como forma de registrar 
estatisticamente o fenômeno e compreender melhor as relações sociais que determinam o mesmo. Com esse 
diagnóstico, entende-se ser possível o reconhecimento por parte dos atores sociais da necessidade da construção 
colaborativa e solidária entre entidades governamentais e não governamentais em uma rede de promoção da 
juventude em meios de vulnerabilidade social e de prevenção da violência no município em questão. Depois dos 
trabalhos colaborativos da pesquisa, entende-se que este trará o reconhecimento da necessidade do 
redirecionamento de ações já implementadas e planejamento de novas, como forma de considerar a participação 
ativa do jovem na construção de políticas públicas que verdadeiramente considerem a multiplicidade de 
manifestações de sua identidade, seu território, grupo, seus interesses, símbolos.  
 
 

PÔSTERES 
RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 
 

AÇÕES EDUCATIVAS EM PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS ESTRATÉGIAS 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA REGIÃO LESTE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Gabriela de Azevedo Barbosa, 

Maximiliano Terra Costa 
Grasiely FaccinBorges 

 
As práticas educativas em saúde são consideradas uma importante ferramenta para o favorecimento de ações 
eficientes no Sistema Único de Saúde (SUS). Diante disso, foi realizada uma formação pelo grupo do Programa de 
Educação pelo Trabalho para Saúde (PET Saúde) da Universidade Federal do Sul da Bahia. Os temas abordados nas 
ações foram: controle social, conceito ampliado de saúde, conselhos de saúde e os princípios e diretrizes do SUS que 
tinham como fim a implantação de um conselho local de saúde. Participaram das ações profissionais de saúde 
atuantes nas Estratégia de Saúde da Família (ESF) Caminho do Mar e Nova América de Teixeira de Freitas- BA, locais 
que atendem uma população vulnerável. Participaram da formação 10 mulheres com idade média de 37 anos, sendo 
duas Agentes Comunitárias de Saúde, uma Agente de Saúde Bucal e duas médicas, com tempo de atuação no SUS 
entre 3 meses a 17 anos. Os participantes foram selecionados por serem disseminadores de conhecimento, sendo os 
principais contatos dos usuários dos serviços de saúde com o SUS. As ações ocorreram em três dias, totalizando uma 
carga horária de 12 horas. Inicialmente, foi feito o levantamento da percepção dos profissionais de saúde, por meio 
de dinâmicas que os deixavam livres para conceituar as temáticas abordadas. A primeira dinâmica foi a do “Mural de 
colagens”, onde foram colocados cartazes, com cada um dos temas conceituais, onde os participantes usaram figuras 
colando no respectivo cartaz e explicando o conceito pensado. Posteriormente, foi feita uma roda de conversa 
dialógica, mediante a questionamentos que buscavam aproximar os conceitos dos termos com o cotidiano dos 
profissionais. Ao decorrer do encontro, os conceitos eram esclarecidos pela equipe responsável pelas ações. O último 
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passo foi retomar a dinâmica de colagens no mural, para que os profissionais pudessem recolocar outra imagem 
mais adequada aos termos, demonstrando a mudança dos conceitos e compartilhando seu aprendizado com o 
grupo. Ao fim das ações, foram aplicados questionários para avaliar o conteúdo, participação dos integrantes e 
métodos aplicados. Esse questionário possuía 11 questões fechadas. Das 10 participantes que responderam ao 
questionário, 80% possuía nível médio. De acordo com os resultados obtidos, apenas 10% das participantes 
considerava os seus conhecimentos sobre o assunto como ótimo antes das atividades, sendo que após, o percentual 
passou para 70%. Entre as participantes, 100% afirmou que os conhecimentos adquiridos eram interessantes e úteis 
para a função que desempenhava. Ao todo, 60% das pessoas relataram como ótima a sua participação nas rodas de 
conversa e 90% também relatou como ótima a clareza em relação aos temas abordados e atribuiu conceito máximo 
aos equipamentos e dinâmicas utilizados. Foi possível verificar modificações de conceitos a partir das práticas 
educativas realizadas, promovendo mudanças e interações com relação aos temas trabalhados além de uma grande 
aceitação sobre a participação e condução da implantação de um concelho local de saúde, que são mudanças de 
extrema importância para a construção de um sistema de saúde de qualidade. 
 
 

ARTE POPULAR NO ESPAÇO ESCOLAR 
 

Ivan Rodrigues dos Santos 
Fernanda Luzia Lunkes 

 
O presente trabalho objetiva apresentar o relato de um projeto que está sendo desenvolvido em uma escola 
estadual na cidade de Itabuna. Trata-se do projeto “Bumba meu Boi de Seu Zé da Linha” e que se vincula ao projeto 
“Práticas de Humanização pela Arte”, inscrito no banco de projetos da PROSIS/UFSB. Este projeto tem como 
propósito articular, no espaço escolar, uma arte popular das mais importantes, resultado da combinação de 
elementos da cultura europeia incorporado a traços das culturas afro-brasileira e indígena. Para este relato, um 
autor de base é Michel Foucault, especialmente nos estudos que se referem aos corpos disciplinados e dóceis nas 
escolas. Considera-se o espaço escolar enquanto um espaço que significa, de acordo com os estudos de Orlandi, e 
cujos sentidos produzidos estão colocados anteriormente aos sujeitos que circulam por ele. De acordo com a autora, 
pela relação que a escola estabelece com o meio simbólico, a cidade, tem-se aí um espaço privilegiado para se 
observar justamente do funcionamento do político e do social. No caso do espaço escolar no qual o projeto se 
desenvolve, é relevante considerar que não há, no presente momento, pessoal docente capacitado e formado no 
trabalho com as artes. Um processo de silenciamento que produz diferentes efeitos de sentido: corroboração do 
imaginário de que a arte não é para todos, podendo produzir também efeitos de que arte é um saber desnecessário, 
supérfluo, o que coloca em cena um jogo político de (in)acessibilidade e de segregação. Além disso, vale ressaltar 
que o espaço escolar localiza-se em um dos bairros mais violentos da cidade de Itabuna. Um dos vestígios pode ser 
depreendido pelo modo como está disposta a estrutura deste espaço: grades e portas trancadas, tal como um 
espaço prisional. A metodologia empregada apresenta uma perspectiva tradicional e em posições marcadamente 
hierárquicas, havendo portanto pouco espaço para a autonomia discente. Diante destas breves considerações, 
assumimos como tomada de posição uma perspectiva segundo a qual a arte possibilita (re)configurar certos dizeres 
e fazeres. Tal posição se apresentará em nosso relato pelos movimentos produzidos no grupo com o qual o projeto 
vem sendo desenvolvido, grupo este classificado negativamente. Em certa etapa do projeto, o protagonismo do 
grupo discente ganhou contornos e o projeto com isso vem avançando positivamente, posto que o mesmo grupo, 
que no início portava-se com desconfiança, agitação e com traços de violência, passou a demonstrar interesse, a se 
dedicar na produção dos materiais e no desenvolvimento dos trabalhos e, o mais relevante, a construir 
coletivamente os passos do projeto, o que demonstra a relevância, a urgência e a necessidade de projetos com arte 
no espaço escolar. 
 
 

EDUCAÇÃO E CINEMA INDÍGENA: DESCOLONIZANDO AS REPRESENTAÇÕES 
 

Ramon Rafaello Castro de Souza 
 

Este trabalho se propõe a discutir a emergência da produção audiovisual indígena no Brasil através de 
experimentações estético-narrativas independentes, em um contexto onde os povos indígenas passam do lugar de 
objeto, para o lugar de sujeito na produção cinematográfica, afirmando os olhares, métodos e percepções de um 
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cinema (não ocidental) realizado de dentro para fora das aldeias como ferramenta de ativismo político, autonomia, 
afirmação e representação étnica. Além disso, este trabalho se propõe a discutir a descolonização e democratização 
dos recursos audiovisuais, utilizando como referência, processos formativos realizados em parceria com o povo 
indígena Pataxó, através do programa de extensão universitária (PROEXT) – Arte, história e língua Maxacali-Pataxó: 
educação pública intercultural e integral na região Sul da Bahia.  
 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 
RELATOS DE PESQUISA 

 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS: OS DESDOBRAMENTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS 
10.639/2003 E 11.645/2008 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORTO SEGURO-BA 

 
Leonardo Lacerda Campos 

 
O presente trabalho objetivou investigar o processo da implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, na Rede 
Municipal de Ensino de Porto Seguro-BA. A primeira Lei supracitada instituiu a obrigatoriedade do Ensino da História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a segunda, acrescenta a história dos povos indígenas nas instituições públicas e 
privadas do ensino básico brasileiro. Nesse contexto, buscamos averiguar se as lacunas presentes no tratamento da 
História, da cultura e dos demais elementos relativos ao negro e aos povos indígenas estão presentes no currículo e 
no planejamento de ensino dos professores. Para atender aos objetivos traçados nesse trabalho mergulhamos nos 
referenciais teóricos que contemplam os principais temas abordados nesta proposta. A implementação de políticas 
públicas voltadas para educação brasileira, ocorreu por meio da ótica de favorecimento do acesso e permanência de 
alunos oriundos das classes abastada, em detrimento das classes menos favorecidas, mesmo quando acompanhada 
de pretensões ideológicas de cunho universalista. Logo, se instituiu, ao longo dessa tradição escolar, um modelo de 
educação inclusiva para uma minoria elitista e excludente para uma maioria, especialmente para os negros e 
indígenas. Porém, para o alcance de uma escola que atenda democraticamente a sociedade desejada, questiona-se a 
escola instituída no cerne de uma pretensão universalista e homogeneizadora. Afinal, esta deve caracterizar-se pelo 
respeito à diferença e por abrir a possibilidade de que segmentos sociais, grupos étnicos ou culturais realizem-se 
plenamente. Da mesma forma, a partir de uma reflexão mais comprometida com o entendimento das diferenças 
culturais, dos grupos étnicos que formam a sociedade brasileira, ao longo dos últimos quinhentos anos, fica-nos 
perceptível o entendimento da construção de determinados lugares sociais (geralmente subalternizados) a que 
muitos grupos étnicos e diferentes culturas foram submetidos, a exemplo da cultura (ou culturas) afro-brasileira e 
indígena. Pensar a historicidade dos valores civilizatórios africanos, afro-brasileiros e indígenas como forma de 
aumentarmos a sua eficácia no sentido daquilo que definirmos como nossas principais demandas de ordem política, 
cultural, racial, ou mesmo por meio da edificação de uma cultura política assentada na diversidade, implica na 
retomada de nossa história por meio, principalmente, do trabalho de construção da nossa memória social própria, 
em conjunto com a crítica da memória social que a supremacia branca ocidental nos legou como herança, e que, na 
maioria das vezes, reproduzimos com pouca consciência acerca das suas formas, conteúdos e efeitos reiteradores de 
uma economia de relações raciais, calcada na pressuposição da inferiorização do negro e de seus descendentes, 
assim como, dos povos indígenas, construída no imaginário da sociedade brasileira. Em meio ao debate apresentado, 
surgiu a necessidade de investigar se a implementação das referidas Leis na Rede Municipal de Ensino de Porto 
Seguro-BA, tem orientado o trabalho dos docentes por meio dos princípios norteadores para aplicabilidade das 
temáticas no contexto escolar. Visto que, muitos professores apontaram a necessidade de cursos que possibilitem 
formação inicial e continuada, bem como materiais específicos para um melhor encaminhamento das temáticas 
propostas. Salientamos que tal Município possui uma disciplina específica para atender as demandas estabelecidas 
pelas leis 10.639/2003 e 11.645/2008. 
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GARANTIA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E APRENDIZAGEM POR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
NAS CLASSES COMUNS SEGUNDO PRODUÇÕES ACADÊMICAS 

 
Ingrid Anelise Lopes 

Rosângela Gavioli Prieto 
 
A partir de referencial teórico que reflete sobre o direito à educação e com o objetivo de realizar levantamento e 
análise de produções acadêmicas sobre a escolarização de pessoas com deficiência intelectual, utilizamos fontes 
disponíveis em periódicos e anais de evento da educação com abrangência nacional, reunidas a partir da combinação 
de dez palavras-chave relacionadas à deficiência intelectual e outras 21 referentes à escolarização. 
Foram selecionadas pesquisas que focalizam a escolarização de alunos com deficiência intelectual em escolas 
públicas, bem como indícios de aprendizagem e percurso escolar desses alunos. Dados de seis artigos, lidos 
integralmente, foram organizados em planilha e essa sistematização favoreceu a análise de seu conteúdo. Dos 
resultados referentes à trajetória escolar, destacamos a constatação de: aprovação e reprovação escolar dos alunos 
com DI nem sempre condizentes a registros de avaliação de aprendizagem; evidências da distorção idade/série, por 
vezes corrigidas por aprovação automática; e passagem por classe e ou escola especial anteriormente à classe 
comum ou após a esta. Sobre o desempenho escolar, as conclusões exaradas nas produções têm em comum: a 
atribuição de média escolar (conceito ou nota) que garanta aprovação dos alunos com deficiência intelectual, ainda 
que os registros de sua aprendizagem sejam exíguos e insuficientes para apreender se houve acesso ao 
conhecimento, seja ele relativo ou não aos padrões estabelecidos pela escola. Há estudos que indicam de forma 
genérica a observação de aprendizagens significativas nas relações sociais e acadêmicas dos alunos com e sem 
deficiência, bem como o contrário e a dificuldade no que diz respeito à aprendizagem do conteúdo curricular na 
classe comum. A ausência e a qualidades das informações sobre a aprendizagem dos alunos com deficiência 
intelectual podem estar atreladas a dificuldade em definir critérios e instrumentos de avaliação que focalizem 
possibilidades de aprendizagem desses alunos, bem como pela falta de colaboração entre professores de classes 
comuns e os de sala de recursos. Entre as pesquisas que apresentam registros sistematizados da aprendizagem 
desses alunos, destacam-se aquelas que evidenciam aprendizagem descrita de modo genérico, que, apesar de não 
colaborar com a compreensão sobre o desempenho escolar, anunciam que conhecimentos escolares previstos no 
currículo podem e devem ser ensinados a esses alunos. Compreendemos, assim, a urgência de um acompanhamento 
da trajetória e do desempenho escolar desses alunos que possa colaborar com a compreensão de resultados e 
impactos das políticas de educação inclusiva. Concluímos que é necessária a intensificação de estudos voltados à 
identificação e análise de evidências acerca da aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, pesquisas que 
visem a identificar se esses alunos estão tendo assegurados, para além do acesso, a permanência e aprendizagem na 
classe comum e, portanto, o seu direito à educação. 
 
Palavras-chave: Direito à educação; Deficiência intelectual; Revisão de literatura.   
 
 

FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA NO CAMPO EM 
ITABUNA-BA 

 
Lisângela Silva Lima 

Arlete Ramos dos Santos 
Lizandra Silva Lima 

 
Este texto apresenta resultados preliminares de uma pesquisa em andamento intitulada: “O Plano de Ações 
Articulados - PAR e as políticas educacionais em municípios da Bahia”, o qual tem como objetivo, investigar os 
impactos das políticas educacionais, tendo como foco a dimensão formação continuada do professor da modalidade 
Educação de Jovens e Adultos – EJA no Campo. Entretanto, nesse texto, optamos por descrever os dados 
evidenciados inicialmente, apenas no município de Itabuna – Bahia. A Educação de Jovens e Adultos do Campo no 
município de Itabuna encontra-se organizada na estrutura de Ciclo de Aprendizagem, tem assim o desafio de 
promover aprendizagens permanentes, organizando situações educativas adequadas às necessidades do educando. 
Em se tratando do suporte legal da EJA, a LDBEN nº 9.394/96 prevê que a Educação de Jovens e Adultos se destina 
àqueles que não tiveram acesso (ou não deram continuidade) aos estudos do Ensino Fundamental e Médio, 
conforme demonstrado nos artigo Art. 37, § 1º e §2º. As Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA, resolução 
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CNE/CEB n° 01/2000, a definem a como modalidade da Educação Básica.  A educação do campo nasceu das 
experiências de luta pelo direito à educação e por um projeto político pedagógico vinculado aos interesses da classe 
trabalhadora do campo, na sua diversidade de povos. Dessas lutas pela educação do campo, até a atualidade, pode-
se verificar a existência de uma legislação que versa sobre as conquistas para a educação dos povos do campo que 
reconhecem e legitimam as lutas levando em consideração as suas especificidades: Diretrizes Operacionais para 
Educação Básica nas Escolas do Campo: Resolução CNE/CEB n° 1/2002 e Resolução CNE/ CEB n° 2/2008. Parecer 
CNE/CEB n° 1/2006; Resolução CNE/CEB n° 4/2010. Dentre essas políticas educacionais sinalizadas obtidas por meio 
da luta da Educação do Campo são de extrema importância, a exemplo do Decreto 7.352/2010, assinado pelo 
governo Lula, o qual elevou a Educação do Campo à condição de política de Estado. Na tentativa de estabelecer o 
regime de colaboração entre os entes federados no Brasil em matéria educacional é que o governo federal construiu 
e lançou o Plano de Ações Articuladas (PAR) (BRASIL, 2007). O PAR nasceu do Plano de Metas Compromisso Todos 
pela Educação (PMCTE). O mesmo, formulado pelos Estados e municípios e tem a duração de quatro anos, reúne 
ações e metas necessárias à melhoria da qualidade da educação nestes locais. Segundo o MEC, trata-se de um 
planejamento multidimensional e é coordenado pelas secretarias municipais de educação, mas deve ser elaborado 
conjuntamente entre gestores, professores e comunidade local. A Secretaria de Educação - SEC possui uma política 
de formação continuada específica que busca atender a todos os professores dos diversos segmentos e modalidades 
da rede municipal, abrangendo temáticas pertinentes à prática educativo-pedagógica. A metodologia da nossa 
pesquisa consistiu das análises dos instrumentos de coleta de dados utilizados, como aplicação dos questionários e 
entrevistas. Sendo apenas analisadas no momento atual as entrevistas, pois, os questionários estão em processo de 
tabulação dos dados. O método utilizado durante esse trabalho foi o materialismo histórico dialético.  

 
Palavras-chave: Plano de Ações Articuladas – PAR; Formação Continuada; Educação de Jovens e Adultos. 
 
 

INCLUSÃO NA ESCOLA: CONSIDERAÇÕES SOBRE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 
Ana Paula dos Santos da Silva de Queiroz 

 
O presente trabalho nasce com a necessidade de discutir sobre a variação linguística na sala de aula. Sendo este um 
tema de muitas discussões seja entre alunos, ou profissionais da educação. O ultimo mencionado, tem um papel 
decisivo no processo de ensino da língua, sendo ele o mentor, o que orienta, coordena, e principalmente, é o 
responsável pelo conhecimento que é construído. O fato de muitos alunos chegarem à escola com sua própria 
cultura, crença, valores dentre outros, faz com que ao chegar no ambiente escolar, ele já leve consigo, seus 
conhecimentos prévios, e principalmente a língua. Esta por sua vez, é acompanhada por regras, e conceitos, 
conhecida como linguagem padrão ou norma culta. Sendo que qualquer outra norma é desconsiderada 
indiscutivelmente. A partir desse ponto, observa-se uma discrepância no que se refere a formas certas e erradas de 
usar a linguagem, uma vez que estes alunos chegam a escola com sua própria bagagem, e deparam-se com situações 
nunca vistas antes, como ouvir que a sua maneira de falar até então, é desprezível, sem entender, que não está 
errado, mas que apenas deve saber adequar sua fala, dependendo somente das circunstância e com quem se fala. 
Diante desta realidade, é que se fez este trabalho, através de uma pesquisa qualitativa básica, fundamentada por 
autores renomados, e que também tratam desse tema. A mesma foi realizada com o objetivo de atenuar essa 
problemática, evitar que muitos alunos sintam-se coagidos em sala de aula, acreditando eles que ao usarem a 
oralidade. 
 
Palavras-chave: Linguagem; Variação; Educação; Docente. 
 
 

EDUCAÇÃO DO CAMPO: PRÁTICAS DE PARCERIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 
 

Gerda Margit Schütz-Foerste 
 
O trabalho objetiva discutir Educação do Campo, culturas e parcerias. As análises focam a problemática das lutas por 
terra e educação dos trabalhadores rurais, especialmente as Comunidades e Povos Tradicionais (Decreto 
6.040/2010). Como a Educação do Campo trabalha as culturas e saberes dos trabalhadores rurais? Educação do 
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Campo não é um conceito monovalente nem se restringe a processos de escolarização; pode ser definida como 
prática de interculturalidade (Fornet-Betancourt, 2001). Parte-se de abordagens investigativas sócio-históricas 
(Fichtner et al., 2013), para avaliação de documentos oficiais, reafirmando a educação enquanto direito dos cidadãos 
e dever do Estado. Práticas colaborativas interinstitucionais (Foerste, 2005) entre movimentos sociais, secretarias de 
educação, universidade etc. consideram povos, territórios, culturas e saberes tradicionais como dimensões 
articuladoras da construção coletiva de projetos pedagógicos da Educação do Campo como prática de educação 
popular. Fundamentam-se discussões em pressupostos sobre agroecologia, sustentabilidade e interculturalidade 
com vistas à superação de dicotomias como homem versus terra, progresso versus vida, educação versus 
culturas/identidades. Parcerias na construção coletiva de outro projeto de educação em comunidades tradicionais 
campesinas (quilombolas, pomeranos, riberrinhos etc.), portanto, contribuem para investigar e fortalecer práticas 
culturais e saberes ali identificados. Com debates como esses, pode-se contribuir para verificar nessas culturas 
possibilidades de processos emancipatórios, enquanto experiências históricas concretas de pessoas e/ou grupos 
sociais em suas lutas por terra e educação como resistência ao projeto hegemônico de desenvolvimento e progresso 
burguês.  
 
Palavras-chave: Educação do Campo; Pedagogia Social; culturas e saberes tradicionais; parceria. 
 
 

ESCOLA MULTISSERIADA: PERSPECTIVA CONTRA-HEGEMÔNICA DE EDUCAÇÃO PARA OS POVOS 
TRADICIONAIS DO CAMPO 

 
Juber Helena Baldotto Delboni 

 
Este estudo busca compreender os processos de constituição das escolas multisseriadas e os sentidos que lhe são 
atribuídos junto às comunidades do campo. Parte da seguinte pergunta: como as imagens fotográficas da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental João Guilherme Germano Borchardt fazem a mediação das memórias dos sujeitos 
sobre a escola multisseriada na comunidade campesina em Santa Maria de Jetibá-ES? Busca, nos acervos 
fotográficos de antigos professores e famílias da comunidade, as memórias dos sujeitos que fazem a história local 
(HALBWACHS, 2006; LE GOFF, 1992; POLLAK, 1989, 1992). Além da guarda de fotografias, por meio de relatos, 
professores e famílias mantêm vivas as lembranças das lutas e conquistas pela escola do campo. A partir da 
mediação de fotografias guardadas em caixas e álbuns de família, a pesquisa revisita o campo da produção imagética 
e aprofunda a análise da fotografia como fonte histórica. Essa investigação consistiu em compreender os processos 
históricos vividos pelos sujeitos na conquista das escolas do campo e os sentidos que lhes são produzidos ao longo 
da sua presença na comunidade. Ao mesmo tempo, buscou na materialidade das fotografias, como mediação 
(CIAVATTA, 2002, 2008, 2009), as particularidades de sujeitos contextualizados, que produzem a história. Apresenta 
alguns importantes resultados da pesquisa, dentre os quais destacamos a mediação da imagem fotográfica em 
quatro eixos reflexivos, a saber: i) os processos históricos, ii) os processos políticos, iii) os processos culturais e, não 
menos importante, iv) a imagem como mediação das memórias, buscando com os sujeitos a produção de sentidos 
acerca das escolas multisseriadas. Com essa reflexão, propõe situar o debate para além da concepção equivocada de 
que as escolas multisseriadas são espaços de atraso ou de “anomalia” no sistema educacional.  Ao contrário, são 
espaços vivos de produção da vida, que dialogam com culturas e saberes de agricultores familiares do povo 
tradicional pomerano, os quais oferecem, generosamente, por meio de seu trabalho agroecológico na terra, os 
alimentos que colocamos à mesa; cultivam as águas que bebemos e mantêm tradições e saberes ancestrais como 
importantes formas de produção de conhecimento, que, muitas vezes, não são ensinados nas escolas convencionais. 
Desse modo, as escolas multisseriadas em comunidades campesinas podem ser importantes espaços de organização 
e fortalecimento dos sujeitos que lá vivem e, conforme Milton Santos, contribuem para fortalecer debates sobre 
território como campo de resistência ao projeto capitalista hegemônico. Nesse sentido, as classes multisseriadas 
representam uma possível resposta dada pelas comunidades, em seus territórios, à ausência de políticas públicas, 
frente à necessidade de oferecer escolas aos seus filhos. Hoje, são mantidas pela força persuasiva da comunidade, 
por meio do cultivo de suas memórias.  
 
Palavras-chave: Escolas multisseriadas, memórias, povos tradicionais. 
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“PORQUE EU SOU É HOMEM”: ESTUDO DAS MASCULINIDADES EM CRIANÇAS NEGRAS DO 5º AO 9º ANO 
DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO 

 
Kauan Santos Almeida 

 
É possível constatar que durante as duas últimas décadas houve crescimento no número de produções acadêmicas 
brasileiras acerca das temáticas das diversidades, seja étnico-raciais, de gênero ou de sexualidades. Este crescimento 
é um reflexo das lutas dos movimentos sociais para alcançar critérios equânimes que estão para além da igualdade 
prevista na Constituição Federal (CF) de 1988. Neste sentido, a escola, se constitui como uma instituição 
heterogênea e pluriversal de trânsito, onde os indivíduos são socializados a partir de uma única base, o que exclui os 
processos de diferenciação. Os resultados apresentados por pesquisas, como é o caso da pesquisadora Renísia 
Cristina Garcia (2007), que levantou elementos históricos e sociais sobre a educação da população negra, apontam 
para a diferenciação entre negros e brancos no espaço escolar, sendo que a primeira população é a mais prejudicada 
por passar por mecanismos de discriminação baseados em seu pertencimento racial. Por sua vez, Eliane Cavalleiro 
(2000) infere formas desiguais entre a socialização escolar de crianças negras e brancas durante a Educação Infantil, 
indicando menos contato físico entre docentes e crianças negras, assim como a socialização para o silêncio ao se 
tencionar temas de pertencimento étnico-racial. Carvalho (2004) ao analisar as articulações entre gênero e raça, 
constata que ao interseccionar tais categorias, há distinção entre o desempenho escolar de meninos e meninas 
negras no ensino fundamental. Segundo ela, significados como os de masculinidades são vetores que marginalizam 
os meninos negros ao pior desempenho escolar e os estereotipam como indisciplinados e problemáticos. O objetivo 
desta pesquisa foi analisar como as escolas trabalham as diferentes dimensões do masculino nas crianças negras e 
verificar a escola enquanto categoria que naturaliza os papéis sociais de gênero e raça/etnia e como a partir disso 
algumas crianças são entendidas como violentas/indisciplinadas. Para realização da pesquisa, foram realizadas duas 
visitas por semana, num total de quatro semanas, ou seja, oito visitas com o objetivo observacional do 
comportamento dos alunos e alunas, além da verificação dos desenhos e pichações nos banheiros da escola e 
carteiras. Como resultado parcial desta pesquisa, apresenta-se a análise das inscrições nas carteiras e banheiros e 
detalhes da imersão em ambiente escolar para análise das diferentes socializações ocorridas na escola, 
especificamente as que tecem as relações dos meninos negros em suas diferentes concepções de masculinidades. 
Para além deste prazo, pretende-se a produção de materiais pedagógicos que auxiliem os docentes à tarefa de 
enxergar a multiplicidade e dinamicidade das identidades e o papel da escola enquanto local de reificação e 
produção de resistência. 
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UMA PROFESSORA POMERANA E SUA COMUNIDADE 
 

Edineia Koeler 
 
Esta investigação foi realizada na comunidade de Alto Santa Maria, município de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo/Brasil, onde se pesquisou o processo de socialização docente de uma das várias professoras 
pomeranas da região. Investigaram-se as lutas pelo direito social à educação escolar em uma Comunidade 
Tradicional Pomerana (Decreto nº 6.040/2007). Entre outros aspectos, analisou-se a comunidade a partir do conceito 
de resistência de Freire (1996), que consiste basicamente em não se calar diante de situações de negação de direitos. 
Com relação à educação escolar, os resultados apontam para os benefícios de a professora se auto identificar como 
membra do Povo Tradicional Pomerano. Quando isso ocorre, favorece-se o processo educativo possibilitando a 
construção de uma Educação para e com a Comunidade (BUBER, 1987). Assim, discute-se o processo de construção e 
manutenção das relações dessa professora com aquele contexto social, bem como o que isso representa para as 
lutas coletivas em favor da educação na comunidade. Com base na abordagem qualitativa em educação (LUDKE e 
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ANDRÉ, 1986; FICHTNER et al, 2013),  a entrevista narrativa traz benefícios à pesquisa no sentido de buscar junto à 
comunidade e  à professora os dados para aprofundamento de análise sobre o problema central dos estudos 
realizados: como se constrói a relação profissional da professora pomerana dentro da sua comunidade tradicional? 
Em relação às noções de conflito, luta pela educação e definição de Comunidade Tradicional, buscam-se bases 
teóricas em Brandão (2003; 2012); para a definição de comunidade, conta-se com contribuições de Buber (1987); 
com Paulo Freire (1996; 1999; 2005), discutimos o conceito de relação, compreendido como diálogo. Pode-se 
afirmar que a conquista de professores/as pomeranos/as na comunidade foi o resultado da luta coletiva dos 
pomeranos/as pelo direito à educação escolar. A comunidade promove resistências à escola padronizada pelo Estado 
e busca incessantemente uma educação que atenda aos interesses campesinos. A comunidade dispensa atenção 
especial aos anos iniciais de escolarização, destacando o/a professor/a bilíngue português/pomerano como fator 
relevante para socialização das crianças ao ambiente escolar.  
 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 
RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS GUARANI KAIOWÁ DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ÑANDEJARA PÓLO: 
UMA POSSIBILIDADE? 

 
Heliodoro Almeida 

 
Essa comunicação tem como objetivo falar sobre a Educação Especial dos Guarani/Kaiowá, da Aldeia indígena 
Te’iykue, Município de Caarapó, MS. Faz parte do trabalho de conclusão de curso da Licenciatura Intercultural 
Indígena Teko Arandu- UFGD. Nesse trabalho, são apresentados como os indígenas dessa etnia tem lidado com a 
deficiência e de que maneira a escola indígena tem se preparado e aperfeiçoado sua forma de ensinar. Apresenta-se 
um levantamento feito nas escolas da aldeia de quais e quantos estudantes indígenas são atendidos. Como sou 
indígena e professor, relato essa experiência de lidar com várias problemáticas no que tange: aceitação familiar, 
organização escolar, capacitação profissional, cultural e ainda, como pensar de fato numa educação especial dos 
indígenas.  
 

PROJETO CRESCER CRESCER - PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PRAÇA DA 
BANDEIRA - RJ 

 
Danielle de Araújo 

 
Trata-se de relato de experiência do Projeto Crescer Crescer – Proteção Integral à Crianças e Adolescentes 
desenvolvido no período de outubro de 2014 a janeiro de 2015, pela ONG Gerando Vida em parceria com o curso de 
psicologia da Universidade UNISUAM, no bairro Praça da Bandeira, Rio de Janeiro - RJ. A iniciativa tinha como 
objetivo geral prevenir a exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes na região e propiciar espaços 
participativos inclusivos através de práticas educacionais integrativas. Os objetivos específicos foram: 1) assegurar o 
acesso às informações preventivas à exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes; e 2) oferecer 
atividades educativas e culturais que desenvolvessem o autoconhecimento corporal, emocional e psicológico das 
vítimas dessas violações e/ou em situação de risco social. O perfil dos participantes eram crianças e adolescentes em 
situação de risco social, moradoras do centro de prostituição de São Cristóvão, ou residentes aos arredores da 
localidade, em sua maioria negra e parda. A metodologia do projeto se compõe por: 1) processo de reflexão 
institucional e comunitário para compreender o fenômeno social da exploração sexual infanto-juvenil como 
problema holístico e como uma norma social a ser superada; 2) elaboração de projetos sociais educativos e culturais 
participativos que tivessem por base a cooperação da escola, família, Estado e sociedade; 3) formação de agentes 
locais de transformação para a multiplicação de saberes pautado em diretrizes humanitárias. As bases teóricas se 
fundamentam: 1) na compreensão das normas sociais como valores coletivos que possuem força e influenciam 
comportamentos dentro de um grupo social e uma vez naturalizadas em pensamentos e formas de agir ocultam 
violações de direitos humanos difíceis de serem superadas. 2) utilização de ferramentas educacionais que se 
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fundamentam em uma perspectiva de ensino vista como possibilidade de construção e produção do conhecimento, 
para além da mera transferência de saberes; propiciando a formação de espaços participativos que privilegiam a 
ecologia do saber, ou seja, a diversidade de conhecimentos. Os resultadosforam: 1) a inclusão de vinte crianças e 
adolescentes em oficinas de musicalização, incentivo à leitura e prevenção ao tráfico de pessoas e exploração sexual; 
2) a capacitação e participação das lideranças comunitárias em espaços de discussão sobre políticas públicas; 3) o 
acompanhamento psicossocial das famílias; 4) divulgação de informações preventivas e protetivas sobre a temática 
para a comunidade. As práticas educacionais integrativas possuem o potencial de trabalhar o sujeito integral e 
enfrentar normas sociais violadoras que por vezes afastam o público infanto-juvenil da escola ou mesmo dentro dos 
muros escolares impedem o rompimento do ciclo da violência e marginalização. A metodologia atualmente é 
replicada no enfrentamento ao trabalho infantil na cidade de Eunápolis,  
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RESGATE PELO GOSTO DE APRENDER E DE APRENDIZAGENS DO CURRÍCULO DE LINGUAGENS E 
HUMANAS 

 
Cristiane Silva de Meireles Cardoso 

Tádna Simone Azevedo Ralile Menezes 
Lucieleny Ribeiro Jardim 

 
A introdução de uma cultura escolar diferenciada requer toda uma habilidade específica em lidar com o diverso, 
assim, o objetivo maior desse processo de intervenção pedagógica, comprometido com o sujeito que aprende a 
aprender, foi oferecer oportunidades iguais a todos os diferentes grupos e indivíduos. Observando atender a 
proposta metodológica do projeto original da UFSB para os CIE, desenvolveu-se trabalho interdisciplinar, 
contemplando os direitos de aprendizagem dos alunos, com vistas, também, no currículo oculto, possibilitando o 
desenvolvimento de um plano vivo, construído por meio da exploração; da criação e troca; e da comunicação e 
respeito, articulando saberes, ampliando a visão de espaço de aprendizagens fora da sala de aula. Ainda outros 
conceitos foram trabalhados, como o da Escuta Sensível, Cidade Educadora, Encontro dos Saberes, Autonomia, e 
principalmente, o conceito de Avaliação Formativa, todos com embasamento teórico em Hoffmann (2002), Juliá 
(2001), Soares (2017), Pacheco (2012), dentre outros. Tal processo, arrojado, por primar por um fazer educação 
pautada na construção de um currículo discutido com\pelos alunos. Dos 345 alunos matriculados na instituição, 
buscou resgatar 41 alunos de todos os anos/turmas até então “reprovados” por não se adaptarem aos processos 
metodológicos e didáticos praticados no CIEI em 2016. Foram desenvolvidas práticas inovadoras, que visaram 
trabalhar o gosto pela construção do conhecimento como forma de intervir nos resultados finais, possibilitando, 
desta forma, aos discentes participarem das avaliações de recuperação e possível Conselho de Classe. Os resultados 
esperados foram os produzidos, pois, dos 41 alunos envolvidos que estavam reprovados nas três unidades 
anteriores, 38 alcançaram média suficiente e condição de participar dos processos avaliativos finais burocráticos da 
escola, porque esta, apesar de fazer parte de uma proposta diferenciada de educação, ainda se funda em uma 
prática avaliativa excludente, haja vista que, como salienta Hoffmann (2002), “exercendo-se a avaliação como uma 
função classificatória e burocrática esses documentos (exigidos) referentes à avaliação, elaborados por Órgãos 
oficiais e orientadores dos regimentos, contêm inúmeras distorções e confusões teóricas. Reforçam, ao mesmo 
tempo, o caráter burocrático e mensurável da prática avaliativa, coerente à visão capitalista liberal e de suas 
propostas pedagógicas”. Concluindo, percebemos, com a experiência, que é o exercício da fala e da escuta, 
juntamente com a mediação da aprendizagem significativa que possibilitarão o despertar do desejo de aprender. As 
áreas de Linguagens e Humanas derrubaram muitas concepções cristalizadas, e experienciaram uma forma diferente 
de se ensinar e aprender, o que sustenta que tudo pode acontecer em favor da autonomia e aprendizagem ativa. O 
Projeto trouxe expectativa de inclusão, respeito ao ritmo e interesse do educando, autonomia e protagonismo 
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juvenil, fatores necessários para uma educação humanizadora, preocupada com a formação de um cidadão crítico e 
participativo na sociedade.  
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EIXO 03 

 

Práticas educativas e a 
formação dos educadores para 

a interculturalidade e a 
inclusão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Compreende a divulgação de pesquisas ou relatos de 
experiência que colocam em foco as práticas educativas 
desenvolvidas em diferentes espaços socioculturais e sua 
relação com as políticas e práticas de formação de 
professores para a diversidade. Os trabalhos apresentados 
se concentraram em experiências concretas de formação ou 
reflexões sobre abordagens de formação pertinentes em 
contexto de diversidade, envolvendo os profissionais visados 
(professores, diretores, especialistas, monitores, estagiários 
e profissionais externos às escolas), e em abordagens 
inovadoras ou métodos e ferramentas pedagógicas. 

 
Coordenadora: Mylene Santiago (UFF) 
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Altino José Martins Filho 

Angela Sivalli Ignatti 
Camila Raquel Benevenuto de Andrade 

Marinez Chiquetti Zambon 
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PÔSTERES 
RELATOS DE PESQUISA 

 
 

BIOGRAFIAS LINGUAGEIRAS: A ESCUTA DA ESCOLA E SUAS COMUNIDADES 
 

Dsieree Gualberto Souza 
 
O objetivo do projeto de pesquisa "Biografias linguageiras: a escuta da escola e suas comunidades" é recolher 
testemunhos e histórias relacionados à vivência escolar, seus reflexos, seus ambientes constituídos (internos e 
externos), sem minorizar as emoções e os aspectos relacionais dos atores envolvidos.  Em eco às observações feitas 
acima, desenvolvemos uma pesquisa de busca de histórias de vida e de escola, nas comunidades dos primeiros CIEs 
(Complexos Integrados de Educação) em implantação, na cidade de Porto Seguro, Bahia. O que dizem seus atores de 
sua vivência na nova escola, o que muda no aspecto relacional nos vários níveis (relações escola-família; relações 
entre pares; relações com e entre docentes, etc) de seu status enquanto sujeito social e 
aprendiz/docente/administrador/servidor/vizinho/pai/observador esporádico/vendedor de lanche/comerciante 
local? Quais os sentidos dados à velha escola num novo formato? Reflexões sobre suas experiências? Além das 
palavras, o que eles nos revelarão e ensinarão sobre a escola, sua qualidade de vida escolar, sua juventude na 
escola? As atividades desta pesquisa foram realizadas na escola estadual do município de Porto Seguro, mais 
precisamente, no Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral. Para o desenvolvimento do projeto, foi feita a revisão de 
literatura, levantamento de dados da escola, a observação do contexto escolar, a escolha dos entrevistados,  a 
organização  de um cronograma para as escutas, leituras dos textos teóricos de base, registro e análise das escutas e 
por fim, edição de todo o corpus recolhido e analisado. Na realização do projeto foram feitas varias visitas a escola 
onde foram recolhidos vários dados, através dos seguintes questionamentos: 
1. Você conhece o CIEPS? 
2. Você sabe o que a sigla CIEPS quer dizer? 
3. Você percebeu alguma mudança na escola depois do convenio entre a UFSB e o CIEPS? 
4. Com a vinda da UFSB para a região e o convenio com o CIEPS, provocou alguma mudança no movimento do 
comercio? Se houve, quais foram? 
5. Qual é a sua opinião sobre o CIEPS? 
6. Você acredita que essas mudanças foram para melhor? 
Com base nas entrevistas e nas observações, consideramos que o convenio entre a universidade e a escola está no 
caminho certo, porém, a falta de informação e de divulgação desse convenio é falha, o que fica bem claro nas 
entrevistas. Outro ponto que nos chamou a atenção foi a cobrança de alguns entrevistados para que a UFSB crie mais 
projetos que levem a comunidade para dentro da universidade e integrem os alunos do noturno. 
Para além das percepções "escutadas" da comunidade do entorno da escola, a vivência do processo de pesquisa nos 
fez amadurecer e compreender a amplitude das mudanças implantadas pela universidade na cidade de Porto Seguro. 
 
 

RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA: DESAFIOS E EXPECTATIVAS 
 

Ana Maria Alves Magalhães 
Clara Luiza Anunciação Souza 

 
É sabido que um dos fatores que mais contribui tanto para o desenvolvimento escolar da criança, adolescente, jovem 
quanto para a melhoria da educação e do processo ensino-aprendizagem é a parceria da família junto com a escola. 
Essa parceria que hoje é um ponto desafiador na educação torna-se extremamente necessária para a sustentação e 
sucesso do indivíduo em sua vida escolar. Visto que a família é a primeira instituição educativa de qualquer indivíduo 
e a escola passa a ser geralmente a segunda, torna-se, portanto necessário e indispensável que escola, pais e 
comunidade entrelacem suas relações, a fim de buscar uma educação de qualidade para seus filhos/alunos. Segundo 
Dessen e Polonia (2007) a família e a escola constituem duas instituições fundamentais para desencadear o 
desenvolvimento do indivíduo, atuando como propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, moral, intelectual, 
social e emocional. Nesse sentido, quando se refere ao crescimento intelectual e social, ambas tem papel 
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imprescindível na formação do sujeito, refletindo-os na sociedade.  Diante desse pressuposto, nosso trabalho quer 
contribuir com este tema, procurando compreender como tem sido essa relação família X escola na 
contemporaneidade e quais são os desafios e perspectivas enfrentadas pelas instituições em questão, para que essa 
relação se torne mais forte e participativa.  
 
 

BULLYING NA ESCOLA: UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE ESSA PRÁTICA 
 

Lorena Gabrielle Lima Conceição 
Cristiane Santana Gomes 

 
O bullying ocorre dentro de uma relação de poder. Na sua maioria as vitimas dessa violência são tímidas, pessoas 
mais isoladas que não se enturmam com facilidade, estas pessoas não conseguem se defender diante das 
circunstancias.As crianças que sofrem de bullying costumam inventar desculpas para não frequentar o ambiente 
escolar, costumam desenvolver com mais facilidade doenças psicológicas e afetando também a saúde física desse 
individuo. A criança que comete o bullying tem comportamentos mais egocêntricos, autoritários, tentam dominar os 
seus adultos, desobedecendo as ordens. As principais vítimas de bullying são jovens em situação de diferença em 
relação ao seu opressor, como por exemplo, a cor da pele, cabelo, deficiências, estilo de roupas, religiões contraria a 
do arbitrário, sofrem também aqueles que se mostram mais introvertido, que possuem dificuldades em se relacionar 
com outros. Dentre as ações mais comuns do bullying estão os apelidos, empurrões e ate posse de material didático 
da vítima.  Com o avanço das tecnologias, disseminação da internet e redes sociais, o bullying quebra os muros da 
escola e atinge também a esfera digital. Agora aquele que temia ir a escola torna-se vítima também no mundo 
virtual. Nessa esfera as informações chegam de forma mais rápida, atingem um público mais abrangedor 
multiplicando o sofrimento do indivíduo. Denominada de ciberbullying, os insultos vão além da realidade e chega ao 
meio virtual nas redes como facebook, instagram, twitter, e-mails, onde disseminam boatos, calúnias sobre as 
vítimas. Um ponto que facilita na responsabilização do agressor nesse caso é o fato da facilidade na identificação do 
agressor. O  presente projeto tem por objetivo levantar e investigar por meio da escuta dos agentes do meio 
escolar quais as maneiras que causam a prática do bullying, de que forma a escola atua no seu combate, quais as 
consequências deixadas pelo bullying para a vítima. Para isso tem como objeto de pesquisa a seguinte indagação: 
“Qual a concepção dos sujeitos que compõe este ambiente escolar acerca do Bullying: o que é essa prática, como ela 
se manifesta e as consequências para o processo de ensino-aprendizagem”. A fim de alcançar os objetivos desde 
projeto, os estudos aqui referidos são resultantes de pesquisas com caráter qualitativo, acreditando na importância 
do envolvimento dos indivíduos para construção do conhecimento, para que ocorra transformação no meio em que 
vivem. A pesquisa de campo conta com a visita a uma escola municipal de Itabuna-BA, no Ensino Fundamental, com 
a colaboração de alunos e professores, com o objetivo de levantar as diferentes concepções que estes sujeitos 
trazem acerca do Bullying, entendo as configurações dessa prática violenta e suas consequências para o 
desenvolvimento do aluno no rendimento escola e para própria instituição de ensino. 
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INCLUSÃO ESCOLAR E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UM ESTUDO SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
SISTEMATIZADAS NA LITERATURA DO CAMPO EDUCACIONAL 

 
Luana Resende Moreira, 

Monica Maria Farid Rahme 
 
A constatação de um quadro de deficiência intelectual no campo educacional se constitui como um desafio para a 
educação escolar, diante do que, não raras vezes, os discursos médico e psicológico são acionados, com o objetivo de 
diagnosticar, tratar e mesmo orientar a implementação de práticas pedagógicas. Todavia, embora as definições de 
deficiência intelectual pareçam remeter a uma condição cognitiva permanentemente abaixo da média, 
pesquisadores têm problematizado essas concepções, indicando a necessidade de considerá-la não apenas uma 
questão do indivíduo, mas, também, uma construção histórica e social, que deve ser continuamente investigada 
(SANTOS; MORATO, 2012).  Atualmente, o processo de inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual tem-se 
constituído em um dos principais desafios para a efetivação de uma Educação Inclusiva, dadas as dificuldades que a 
escola comum apresenta em construir propostas de trabalho que sejam condizentes à realidade desses estudantes 
(PLETSCH; GLAT, 2008; PLETSCH, 2010). Nesse sentido, analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto da 
Educação Básica e sistematizadas na literatura educacional se constitui como uma forma de conhecer e discutir as 
dinâmicas de trabalho que têm sido desenvolvidas com esse público, bem como suas implicações para o próprio 
conceito de deficiência intelectual. Diante disso, esta pesquisa problematiza a relação existente entre as práticas 
pedagógicas e a deficiência intelectual, a partir de estudos já produzidos na área, considerando-se, para tanto, que o 
processo de inclusão escolar desses alunos tem-se constituído como um desafio para os professores e redes de 
ensino. O estudo tem como objetivo geral: Investigar a relação práticas pedagógicas e deficiência intelectual, 
considerando que a presença de limites cognitivos traz implicações para o estabelecimento dos processos de 
escolarização. E como objetivos específicos: - Realizar um levantamento bibliográfico dos trabalhos científicos que 
discutem a escolarização de alunos com deficiência intelectual; - Investigar as concepções que fundamentam as 
práticas pedagógicas desenvolvidas com alunos que apresentam deficiência intelectual; - Analisar a articulação 
práticas pedagógicas – deficiência intelectual – educação inclusiva. Para estabelecimento da metodológica, optou-se 
por desenvolver uma pesquisa bibliográfica a partir do mapeamento das produções sobre o tema publicadas em 
revistas da área da Educação e divulgadas em bases de dados como Scielo, EDUBASE, EDUC@ e Google scholar; 
trabalhos socializados em eventos acadêmicos da área, como os encontros da Associação Nacional dos 
Pesquisadores em Educação (ANPEd) e o  Congresso Brasileiro de Educação Especial  (CBEE); e em dissertações e 
teses divulgadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no portal do Grupo Interdisciplinar 
de Estudos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais (GEINE-FaE-UFMG). Trata-se de uma 
pesquisa em andamento, cujos resultados se encontram em processo de elaboração. Podemos apontar, neste 
momento, a existência de um uso limitado dos recursos pedagógicos para o desenvolvimento da prática pedagógica; 
um desconhecimento dos profissionais em relação às possibilidades de aprendizagem dos sujeitos com deficiência 
intelectual; e a demanda pela institucionalização de processos de formação docente que contribuam para um maior 
aprimoramento da ação pedagógica desenvolvida com esse público.  
 
 

PÔSTERES 
RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 
 

EXTENSÃO POPULAR E SAÚDE: APRENDENDO COM OS SABERES TRADICIONAIS INDÍGENAS 
 

Fernando Silva Campos 
Dirceu Benincá 

 
A extensão popular surge como uma proposta integrativa e democrática, que busca valorizar o conhecimento 
popular e inseri-lo no campo frutuoso da reflexão. O “ser popular” identifica a extensão com propostas e ações 
comprometidas com o protagonismo e a cidadania das classes populares, valorizando a “leitura do mundo”, 
predecessora importante da ‘leitura da palavra’ (FREIRE, 1996. p. 32). Neste contexto, destaca-se o valor dos saberes 
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indígenas, que contribuem sobremaneira na compreensão do processo saúde-enfermidade-cuidado, fortalecendo a 
“ecologia dos saberes” e atuando como fonte de aprendizado para o mundo acadêmico (SANTOS, 2005, p. 76). O 
trabalho tem por objetivo relatar experiência de contato com comunidades indígenas do Extremo Sul da Bahia, 
mostrando a importância do intercâmbio e da interação entre os saberes populares e os saberes acadêmicos acerca 
da questão da saúde, o que é possível pelo caminho da extensão popular da Universidade. Trata-se de um estudo de 
natureza qualitativa, cujo conteúdo foi aprofundado por meio de revisão bibliográfica e de duas entrevistas 
realizadas com representantes de comunidades indígenas do Extremo Sul da Bahia. Essa atividade faz parte da 
segunda etapa do projeto de iniciação científica “O caráter popular da Universidade Federal do Sul da Bahia” e 
procura valorizar os conhecimentos tradicionais locais, suas relações com a Universidade e seu potencial 
epistemológico transformador. Foi empregado o método de pesquisa participante, que busca abordar de modo 
participativo as questões sociais e constituir-se como um instrumento pedagógico e dialógico de aprendizado 
partilhado (BRANDÃO; BORGES, 2007).  Os participantes do projeto visitaram o Parque Nacional do Monte Pascoal 
(Porto Seguro/BA) e entrevistaram dois representantes indígenas, que apresentaram vários conhecimentos sobre 
saúde e discutiram acerca da relação desta com a mãe natureza. Foi feita também uma visita à vice-cacique da Aldeia 
Cahy de Cumuruxatiba (Prado/BA), onde houve um diálogo sobre a prevenção e tratamento das doenças a partir das 
plantas medicinais; o modo como as comunidades tradicionais promovem saúde e as dificuldades sociais 
enfrentadas por elas, especialmente quanto à demarcação das terras indígenas. Durante as visitas, percebeu-se que 
é possível um profícuo diálogo entre a Universidade e os ricos e tradicionais conhecimentos indígenas sobre saúde. 
As comunidades nativas do Extremo Sul da Bahia são repletas de tradições ancestrais dedicadas à prevenção e 
tratamento das doenças a partir dos recursos oferecidos pela natureza. Os indígenas promovem saúde ensinando as 
novas gerações a ter uma alimentação equilibrada e uma vida em harmonia com o meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Extensão popular; Universidade Popular; Saúde indígena. 
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O LIVRO EXPANDIDO COMO PRÁTICA DIDÁTICA E ARTÍSTICA 
 

Luana Pereira Amâncio 
 
O pôster pretende apresentar um relato de experiência do projeto “Livro-escola: experimento didático-artístico em 
escolas públicas do Extremo Sul da Bahia” que busca articular a pesquisa acadêmica e experimento criativo, para 
uma dupla articulação a favor do ensino-aprendizagem em Artes. Além disso, esta reflexão também levará em conta 
a imbricação entre a aprendizagem e a prática artística, potencializando a experiência prática nas artes. O projeto 
propôs ainda uma vivência na Educação Básica, com o contato direto com saberes e práticas da comunidade escolar, 
partindo da realidade social e educacional em que a escola está inserida, construindo este projeto artístico de forma 
criativa e dialógica.  Na metodologia, o plano de trabalho contemplou os seguintes eixos: 1) Téorico-discurssivo - 
através do levantamento de experiências de livro expandidos e leituras teóricas em torno de experiências desta 
natureza na arte contemporânea bem como de processos criativos e metodologias de ensino-aprendizagem em 
Artes. A partir das leituras e discussões a cerca do assunto, se formou o que entendemos e pretendemos para um 
livro-escola; 2) Prático-pedagógico - experimento didático na escola, através da realização de oficinas com os alunos 
da escola. Esse contato com a escola e suas especificidades se fez importante para o processo criativo do livro-
escola; 3) Processo criativo - projeto artístico e a produção do livro expandido. Neste eixo, acontece o cruzamento 
entre o processo criativo e o ensino-aprendizagem em artes. O livro-escola foi construído a partir do contato com a 
escola Centro Educacional Machado de Assis – CEMAS, e das edições dos materiais oriundos das oficinas com os 
alunos, e do que foi discutido enquanto possibilidades materiais de um livro expandido. As referências que embasam 
o projeto compõem-se de artistas que trabalham em torno de lugares não habituais da literatura, mais 
especificamente do livro expandido. Para tanto, percorremos experiências diversas no campo das grafias, de artistas 
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como: Augusto de Campos, Julio Plaza, Stephan Mallarmé, construtivistas russos, Ferreira Gullar, Arnaldo Antunes, 
Nicolas Behr, Paulo Leminski, Leonardo Villa-Forte, Ícaro Lira, Paulo Brusky, Nuno Ramos, Luiz Ruffatto, Daniel 
Minchoni, Gentileza, Arthur Bispo do Rosário, Leonilson, Laurie Anderson, Sophie Calle, Dominique Gonzalez-
Foerster, entre outros.  
 
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA ALFABETIZAR UM ALUNO AUTISTA 
 

Fernanda Goldman da Silva, 
Leonardo Henrique Mantovani 

 
Ciente de que os desafios transformam as práticas de ensino, este resumo apresenta a experiência adquirida na 
intervenção pedagógica em uma turma de alfabetização com 27 alunos. Um deles possui diagnóstico de transtorno 
do espectro autista. Neste sentido, faz-se um relato de experiência do trabalho realizado com o referido estudante, 
em que a interação entre este e a docente e, consequentemente, a participação dele em sala de aula, se dá a partir 
de seus afetos e interesses. Como prática desenvolvida durante o estágio supervisionado proposto pela Universidade 
Federal do Sul da Bahia (UFSB), tendo como referência o texto “A escola como espaço sociocultural”, de Juarez 
Tarcísio Dayrell (1996), iniciou-se o processo de observação, com o objetivo de conhecer o aluno, buscando analisar 
sua interação com os demais colegas e professores, além de suas singularidades comportamentais. Constataram-se, 
então, habilidades na leitura e escrita, mas também dificuldades de interação e acentuado comprometimento na sua 
comunicação. As explicações orais, recebidas em sala, não alcançavam os resultados esperados e, tampouco, 
levavam o aluno a concluir com autonomia as atividades, sendo necessária a intervenção da professora para a 
finalização. Identificou-se que o aluno empreende grande parte do seu tempo na elaboração de desenhos, 
apresentando, mesmo que sem solicitação, constantes reproduções de animais no verso das folhas de atividades. Em 
vista disso, e sabendo-se que em diversas situações, a afetividade é a única via para se ter acesso à comunicação com 
a criança autista (CUNHA, 2016), o primeiro passo foi reconhecer seus interesses e, assim, instituir atividades que 
canalizassem sua atenção, usando seus desenhos como recurso para a aprendizagem, priorizando e adaptando suas 
habilidades naturais como ferramentas pedagógicas. Outra ação que pôde ser implementada a partir da observação 
comportamental do aluno foi sua predisposição para negociação e comprometimento em seguir instruções através 
de trocas. Ao estabelecer o compromisso de entregar algo de seu interesse ao final da realização de determinada 
atividade, o estudante sente-se estimulado e se concentra na execução das tarefas, realizando-as com empenho. É 
importante registrar também a questão do planejamento que, geralmente, quando feito para trabalhar a inclusão, é 
formulado em dois moldes: um para o aluno especial e outro para o restante da turma. Essa perspectiva mudou, e a 
estratégia de adequar um planejamento, tanto para aluno especial quanto para os demais, fomentou um ambiente 
integralizado. Em práticas do cotidiano, como arrumar a lancheira, o caminho mais fácil seria executar a tarefa para o 
aluno. Em vez disso, procurou-se estabelecer uma rotina, proporcionando-lhe maior autonomia e independência. Em 
um cenário em que o investimento na formação de professores voltada à educação inclusiva ainda é tão incipiente, 
resultados como esses podem parecer pequenos, porém representam avanços significativos no processo de inclusão 
de um autista. Para um educador, ser agente de transformação nesses espaços constitui-se, cada dia mais, como 
premissa docente. Práticas autônomas como essas precisam ser difundidas.  
 
 

OFICINA DE LÍNGUA INGLESA NA ABORDAGEM COMUNICATIVA COM ÊNFASE EM PATRIMÔNIO E 
TURISMO 

 
Moises da Cruz Sant'Ana 

 
O presente trabalho é um relato de experiência que coloca em foco as práticas educativas desenvolvidas no 
Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro, com alunos egressos do Ensino Médio noturno e tem relação com 
as políticas e práticas de formação de professores para a diversidade por se tratar de um trabalho realizado por 
graduando em período de estágio supervisionado.  Trata-se de um projeto de Ensino com o tema “Oficina de Língua 
Inglesa na Abordagem Comunicativa com Ênfase em Patrimônio e Turismo” e que visou a capacitação e formação de 
pessoas aptas de se comunicar em língua inglesa dominando o básico das quatro habilidades da língua e mais a 
competência intercultural. Neste projeto, os alunos foram ensinados a utilizar-se de vocabulários e expressões 
técnicas específicas dos setores de turismo e hotelaria, seguimentos que aquecem a economia local e também 
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fizeram uma imersão na cultura dos países falantes de Língua inglesa para que fossem capazes de melhorar o 
atendimento e recepção de turistas estrangeiros que visitam o município. Porto Seguro é, hoje, considerado um dos 
mais importantes pontos turísticos do Brasil, recebendo turistas oriundos de países como Argentina, Portugal, 
Estados Unidos, Israel e França. O lugar conta também com uma ou duas dezenas de hotéis de luxo e centenas de 
hotéis e pousadas menores, mas de boa qualidade e ainda com um aeroporto internacional com capacidade para o 
pouso de aviões de porte semelhante ao dos Boeing 767 e Airbus A310, além de dispor de malhas internacionais com 
voos indo e vindo da Argentina e Uruguai. Além de tudo isso, Porto Seguro oferece várias opções turísticas (turismo 
de observação, de aventura, lazer, praias e etc.), estando assim entre as melhores opções de turistas do Brasil, 
tornando-se também um ambiente propício para o surgimento práticas inclusivas, interculturais e inovadoras em 
educação, pois os atores envolvidos neste processo vivenciam essa interculturalidade todos os dias. Nesse sentido, a 
aquisição de língua estrangeira, neste caso o inglês, deixou de ser um diferencial para estes alunos e tornou-se um 
pré-requisito para sua inserção no mercado de trabalho e um dos vieses de inclusão nessa sociedade cada vez mais 
globalizada. Com a realização deste projeto foi possível alcançar resultados significativos para entender a nova 
dinâmica do Ensino de Língua Estrangeira como prática inclusiva e intercultural. Depois da realização deste projeto 
foi possível notar os alunos mais estimulados para continuar os estudos em Língua Inglesa; menos resistentes com o 
aprendizado da LE, depois do projeto os alunos conseguiam desenvolver competências linguísticas que antes 
consideravam impossíveis de adquirir através do estudo na escola pública. A língua inglesa pode cooperar com estas 
e outras práticas para fazer frente aos desafios propostos pelas novas demandas sociais e de trabalho explicitadas, 
com o objetivo de fomentar ainda mais a prática da interculturalidade e dar ainda mais qualidade no atendimento de 
pessoas de origem estrangeiras que escolhem a cidade como ponto de partida para conhecer a história do Brasil e 
tudo que Porto Seguro tem a oferecer. 
 
 

VIVENCIANDO A DIFERENÇA: CONSCIENTIZAÇÃO PARA O ACOLHIMENTO DO “OUTRO” 
 

Gabriel Nascimento Silva 
Miralda Benevides Almeida, 

Cristiane Andrade Fernandes 
 
Este relato de experiência apresenta uma intervenção pedagógica realizada no contexto do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), Subprojeto Interdisciplinar em Educação Especial, da Universidade Estadual 
de Santa Cruz-UESC, no Colégio Estadual Rotary Renato Leite da Silveira, Ilhéus-Bahia. A adequação dos sistemas 
sociais de uma sociedade devem estabelecer ações para minimizar as práticas preconceituosas e promover a 
inclusão, conforme Sassaki (2005) e a Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015). Nesse sentido, propomos uma 
atividade com a turma do 7 º ano do ensino fundamental II, com o objetivo de proporcionar aos alunos a vivência 
com  duas deficiências específicas, a surdez e a cegueira, sensibilizando a turma a respeito de suas ações mediante a 
diferença do outro. Esta turma foi escolhida, pois a mesma tem um estudante surdo, com faixa etária equivalente 
aos demais da classe (13-15 anos). Fundamentado na perspectivada freiriana de conscientização e humanização, 
propomos dois momentos. A intervenção foi dividida em duas etapas:1) Apresentação dos bolsistas à turma, que 
ocorreu somente em Língua Brasileira de Sinais-Libras, causando estranhamento aos alunos, que logo perceberam 
que a nossa exposição foi proposital e, de imediato, responderam “Não era legal ser ou se sentir excluído”; 2) 
Solicitamos que uma estudante vendasse os seus olhos e tateasse um livro, identificando o seu conteúdo e o que 
estava escrito em determinada página. Quando ela respondia errado, seus colegas achavam engraçado. Após esses 
dois momentos, os alunos foram percebendo que algumas de suas atitudes cotidianas acabavam sendo 
preconceituosas. Eles foram se colocando no lugar do estudante surdo de sua sala, percebendo a dificuldade que as 
pessoas com deficiência enfrentam no seu dia a dia. Alguns chegaram a dizer que se fossem surdos ou cegos, não 
teriam coragem de ir à escola, pois é tudo muito difícil. Para finalizar, ensinamos aos alunos o alfabeto manual em 
Libras. Em seguida, dividimos a turma em dois grupos para confeccionar um cartaz com uma palavra que pudesse 
representar para eles o que era a inclusão. Utilizando o alfabeto manual, com a ajuda do aluno surdo, eles 
escolheram as palavras “respeito” e “igualdade”. Por meio desta atividade, podemos perceber que, na maioria das 
vezes, o preconceito ocorre por falta de conhecimento a respeito da pessoa com deficiência. O PIBID tem nos 
proporcionado perceber a necessidade de reconhecer as especificidades da pessoa com deficiência, não apenas 
como futuros educadores, mas como seres humanos participantes de uma sociedade plural, na qual, todos, perante 
a lei, têm os mesmos direitos, que devem ser respeitados em sua plenitude.  
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GAME DA INCLUSÃO: DINAMIZANDO A LIBRAS 
 

Yasmim dos Santos Leal 
Mariana Trindade Santos 

Valdinete Batista Viana 
 
A formação do acadêmico carece não apenas de teoria, mas de uma boa prática. Diante disso, tivemos nossa 
primeira experiência com a atuação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, 
Interdisciplinar em Educação Especial, envolvendo Letras e Matemática, desenvolvido pela Universidade Estadual de 
Santa Cruz - UESC. Apresentaremos a experiência que vivenciamos na aplicação de uma atividade de intervenção 
intitulada “Game da Inclusão: dinamizando a Libras”, numa turma com um aluno surdo, da 8°série/9° ano, no Colégio 
Estadual Rotary Renato Leite da Silveira, localizado na cidade de Ilhéus/Bahia. O objetivo da atividade de intervenção 
foi propiciar a participação/interação dos alunos ouvintes e surdos, visando o bilinguismo, já que a atividade envolvia 
o uso de duas línguas a Libras e a Língua Portuguesa, além de provocar situações diferenciadas na aula motivando os 
alunos para que os mesmos reconhecessem a importância da diversidade nos mais diversos ambientes. Na atividade, 
foram usadas 36 placas confeccionadas com cartolina, guache e palito de churrasco. Sendo que a metade das placas 
apresentava, em Libras, os algarismos (0 a 9), substantivos e adjetivos; enquanto a outra metade apresentava 
questões sobre as quatro operações, substantivos e adjetivos em português. Para dar início ao game, a turma foi 
dividida em dois grupos, um com as placas em Libras e o outro com as operações matemáticas, substantivos e 
adjetivos em português. Em seguida, dois representantes (um de cada grupo) decidiram “no par ou ímpar”, quem 
iniciaria a atividade dando continuidade a dinâmica. Um grupo levantava uma das placas e outro respondia, 
levantando a placa correspondente. Exemplo: Se o grupo que estivesse com as placas em português levantasse um 
adjetivo, o outro grupo levantaria uma placa com a resposta, que seria o mesmo adjetivo, em Libras e vice-versa. 
Essa experiência nos fez entender que um bom planejamento de ações pode favorecer a inclusão de alunos nas 
atividades da escola e que, sendo significativas, irão colaborar na vida social, diminuindo assim o preconceito e a 
diferença. Nesse momento de intervenção é que se percebe a importância de pôr em prática o que estudamos na 
universidade, pois somos colocados em situação real da docência, o que é muito importante para a nossa formação 
acadêmica. 
 
 

MANTENDO VIVA A TRADIÇÃO DA ‘CONTAÇÃO DE ESTÓRIAS’ ATRAVÉS DA DRAMATIZAÇÃO 
 

Vanda Neves dos Santos 
 
Contar estórias é uma prática milenar. Sua origem perde-se no tempo, confunde-se com as da própria humanidade, 
a partir da oralidade e das vivências dos povos da antiguidade. Nos dias atuais, entretanto, tem perdido força; os pais 
já não têm tempo para ler para seus filhos, e desse modo os filhos têm perdido o contato direto com os livros. O 
Projeto “Quem conta um conto”...  – Contação de estórias dramatizadas para crianças, surgiu a partir da nossa 
vontade de manter acesa a tradição da ‘contação de estórias’, e contou com o apoio financeiro do Programa de Bolsa 
Permanência (BAP), ação do Governo Federal que concede auxílio financeiro a estudantes de instituições federais de 
ensino superior em risco de vulnerabilidade socioeconômica. As atividades tiveram duração de um ano, iniciaram-se 
em outubro de 2015, permanecendo até setembro de 2016. Como público-alvo da ação foram escolhidos alunos e 
alunas, entre 04 e 6 anos, do Centro Educacional Jardim de Infância, escola da rede municipal, do bairro Parque 
Ecológico, em Porto Seguro - Bahia. O projeto teve como objetivo promover o contato dos estudantes com os livros 
físicos e o contato com a dramatização. Como estudante da Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas 
Tecnologias da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), onde ingressei pela via do Bacharelado Interdisciplinar 
em Artes, tendo migrado para a licenciatura posteriormente, ao receber o registro profissional de atriz pela DRT 
(Delegacia Regional do Trabalho), através da ‘contação de estórias’ dramatizadas (utilização de práticas teatrais e 
dramaturgia) pude articular a linguagem artística à minha formação acadêmica, trabalhando no viés da 
interdisciplinaridade, o que contribuiu positivamente para meu percurso profissional e pessoal. Mais do que isso, ou 
antes ainda, vale registrar que eu era uma pessoa muito tímida, porém a arte, o teatro e a música modificaram essa 
realidade. A metodologia ocorreu através de levantamento bibliográfico, revisão da literatura, fichamento, 
observação de campo e leitura dramática (teatro), com atividades de leitura dramática, ‘contação de estórias’ e roda 
de conversa. Através da ‘contação de estórias’ dramatizadas (utilização de práticas teatrais e dramaturgia), o público 
ouvinte pode ser estimulado a soltar a imaginação, a criar personagens, desenvolvendo assim a oralidade e a 
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concentração, ao mesmo tempo em que desperta para o “mundo da leitura”. Obtivemos como resultados o 
aumento do interesse dos estudantes pela leitura, pelos livros e pela ‘contação de estórias’ dramatizadas. 
Observamos ainda que houve melhoria em relação à socialização das crianças, melhoria na prática do diálogo e 
oralidade e benefícios em relação à postura corporal. Concluímos que a realização deste projeto foi de fundamental 
importância para os educandos bem como para a educadora, pois ensinamos e aprendemos todos juntos, tendo 
como base os ensinamentos de Paulo Freire, Cândida Vilares Gancho e Bia Bedran.  
 
Palavras-chave: Contação de estórias; Dramatização; Leitura; Ensino infantil. 
 
 

EU E A DIFERENÇA NOS/DOS OUTROS: A VIDA DE ANDORINHA BARREIRA APÓS DEFICIÊNCIA VISUAL 
ADQUIRIDA 

 
Adrielle Freitas de Assis 

Vanda Neves dos Santos 
 
O presente trabalho é resultado de uma atividade denominada “Eu e a Diferença nos/dos Outros”, desenvolvida e 
apresentada no Componente Curricular – CC Educação Inclusiva na Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB, em 
junho de 2016. Essa atividade teve como objetivo analisar casos dos mais diversos tipos de deficiência existentes no 
cotidiano de cada estudante da UFSB matriculado nesse CC, com intuito de narrar a diferença do lugar do outro, 
evidenciando as relações de preconceito sofrida pelas pessoas com deficiência. Pessoas que muitas vezes 
passam/passaram pelas vidas dos estudantes desse CC sem serem notadas ou mesmo valorizadas. A atividade 
proporcionou discussões e reflexões sobre as potencialidades das pessoas com deficiência, bem como sobre as 
características de cada deficiência, promovendo assim a quebra de muitos preconceitos. A partir dessa atividade 
discutiu-se a valorização da diversidade humana, inclusive na sala de aula, com vistas ao desenvolvimento do 
trabalho docente. Nesse sentido, buscou-se apresentar trechos da vida de Andorinha Barreira, personagem fictício, 
que possuía uma deficiência visual adquirida. A metodologia utilizada foi a dramatização por meio de um monólogo 
teatral que tomou vida a partir das observações da dura realidade do cotidiano de Andorinha Barreira e dos estudos 
teóricos realizados durante o componente. O trabalho realizado proporcionou maior reflexão sobre a importância 
das leis sobre inclusão e da garantia de direitos de acessibilidades, sobre as a importância da inclusão da pessoa com 
deficiência visual no âmbito social, profissional, acadêmico e pessoal. A partir desse monólogo as discussões 
recaíram sobre a deficiência adquirida, no caso apresentado a visual, por conta da diabetes. Muitas questões 
relacionadas ao sofrimento de adquirir uma deficiência ao longo da vida, além da falta de acesso a informação e 
saúde. O monólogo Andorinha Barreira abordou muitas questões como a falta de apoio dos familiares às pessoas 
que adquirem uma deficiência e da deficiência atrelada à pobreza. Com o componente Educação Inclusiva e com 
essa atividade, aqui descrita e as dos demais colegas de turma, foi possível evidenciar as potencialidades e as 
capacidades das pessoas com deficiência em detrimento das limitações, quebrando o preconceito que ainda existia 
entre os estudantes matriculados nesse componente que futuramente estarão atuando em sala de aula com a 
diversidade de alunos e alunas. 
 
Palavras-chave: Deficiência Visual; Dramatização; Educação Inclusiva; Diferença. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS  
RELATOS DE PESQUISA 

 
 

CURRÍCULO INTERCULTURAL: UMA ANÁLISE DA ESCOLA DIFERENCIADA INDÍGENA TREMEMBÉ 
 

Maria do Socorro Sousa e Silva 
Adriana Campani 

 
A análise ora apresentada pretende demonstrar as preliminares iniciais da pesquisa sobre as Escolas Diferenciadas 
Indígena Tremembé referidas nesse estudo, as quais se localizam no aldeamento de Almofala, município do Estado 
do Ceará no Brasil. Ao todo são 09 (nove) escolas diferenciadas distribuídas em 18 (dezoito) comunidades dos índios 
Tremembé, situadas nas cidades de Itarema, Itapipoca e Acaraú. O movimento das escolas diferenciadas indígenas 
Tremembé surge no seio das lutas pela terra, pela educação e pela identidade de ser índio Tremembé. O 
protagonismo da educação escolar indígena nas comunidades reivindica um projeto de formação de professores que 
consolide essa luta identitária. O objetivo do estudo em andamento é analisar a dinâmica do território intercultural 
para a construção de uma educação escolar indígena a partir da experiência da Escola Indígena Tremembé no 
Ceará. Nessa configuração, propomos apresentar os elementos problematizadores que caracterizam o currículo 
dessa educação como um território intercultural, situação composta por singularidades escolares, como as práticas 
dos professores formados no Magistério Indígena Tremembé Superior (MITS), que atuam nas escolas diferenciadas, 
contudo perceber qual sentido e articulação entre os conhecimentos dos índios, juntamente com o arcabouço legal 
dessa escola se afirmam fortemente os professores e alunos como sujeitos interculturais em seu espaço 
educativo. Ademais, se tratando da Educação Indígena Tremembé é possível perceber que a mesma é um campo de 
lutas, motivações internas e externas, sensibilidades e conhecimentos que trazem inúmeras contribuições para o 
fortalecimento do currículo como território que transforma o espaço. Essa pesquisa faz parte do projeto de 
Mestrado Acadêmico em Geografia, pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), situada na cidade de Sobral a 
238 quilômetros da capital Fortaleza. Assim sendo, tal pesquisa é desenvolvida em parceria com do Grupo de 
Estudos e Pesquisas sobre Pedagogia Universitária - GEPPU, da instituição superior supracitada. Essa pesquisa tem 
como metodologia a abordagem de cunho qualitativo, com o uso da técnica de entrevista semiestruturada com 
professores e alunos das Escolas Diferencias Indígenas Tremembé, e a utilização da análise de conteúdos. Utilizamos 
como teóricos basilares: Raffestin (1993), Paula (1999), Silva (2007) entre outros. Entre desafios, lutas e conquistas 
os indígenas Tremembé de Almofala criaram a Escola Diferenciada Indígena. Contudo, adotaram no currículo a 
inserção de valores interculturais que fortalecem o espaço da escola. Percebemos em seu currículo um território de 
muitas ações dos próprios indígenas. Desse modo, esse fato é considerado um marco histórico do movimento dos 
indígenas no Ceará. Conclusões: A Educação Escolar Indígena fortaleceu os valores tradicionais da etnia Tremembé 
através do currículo que se tornou um território de fortalecimento de praticas formativas relevantes neste processo 
para os alunos indígenas, pois os mesmos vêm fomentando esse mesmo pensamento nas práticas dos professores 
no cotidiano da Escola Diferenciada Indígena Tremembé. 
 
Palavras-chave: Currículo; Educação Escolar Indígena; Interculturalidade. 
 
 

A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL NA BAHIA 
 

Luan Maia Vieira 
Fábio da Silva Santos 

Edivaldo Machado Boaventura 
 
A educação e suas práticas educativas sofreram drásticas transformações nas ultimas décadas. Dentre os fatores de 
grande notoriedade, inclui-se a prática educativa e a formação de educadores por meio da educação a distância - 
EAD, que se desenvolveu em passos acelerados, gerando grandes expectativas relacionadas à inclusão social por 
meio do ensino telepresencial. A prática educativa do EAD como ferramenta de inclusão social foi possível graças ao 
surgimento e aperfeiçoamento de novas tecnologias e principalmente ao avanço do acesso a internet, possibilitando 
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que o ensino a distancia se difundisse gradativamente. Em razão disso, concebe-se como hipótese preliminar que 
essa modalidade de ensino seja apropriada para contribuir com os projetos de inclusão social no estado da Bahia, 
contudo, percebe-se que não se tem a dimensão - expansão - necessária para tal finalidade, necessitando, ainda, ser 
amplamente difundida. O objetivo geral do presente estudo consiste em analisar o ensino a distância como um 
instrumento de inclusão social na Bahia; e a eleição específica desse assunto justifica-se pela proporção que esse tipo 
de prática educacional pode tomar em âmbito estadual e nacional. O pressuposto que norteia esta pesquisa é que a 
educação a distância é uma modalidade educacional dinamizada pelas tecnologias da comunicação e informação 
(TIC) e que almeja promover uma interação entre os diversos sujeitos do processo, com o propósito de viabilizar um 
encontro pedagógico emancipatório e autônomo. Assim, para estudar os aspectos que envolvem a educação a 
distância e as suas implicações com o desenvolvimento, inclusão social e interculturalidade, se toma como 
referencial teórico os estudiosos que se encontram destacados ao longo do presente estudo. A metodologia 
empregada reside no levantamento e análise bibliográfica de autores e pesquisadores que permitem a compreensão 
do panorama da situação social brasileira e da educação a distancia no Brasil e no estado. Bem como uma análise 
documental sobre os dados do EAD na Bahia, e as perspectivas de ampliação que ainda podem ser implementadas. 
Como principais achados, principalmente com os dados do EAD na Bahia, será demonstrando como tal prática 
educacional contribui para a transformação social e formação de educadores, na dimensão da interculturalidade e 
inclusão social.  
 
Palavras-chave: Prática educativa; Educação à distância; Inclusão Social; Estado da Bahia. 
 
 

ANÁLISE DAS PRODUÇÕES SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 

 
Daniela Maria Ferreira Campos 

Danúsia Cardoso Lago 
Maria Marta Lopes Flores 

 
A escola na perspectiva inclusiva exige novos posicionamentos e requer a modernização do ensino e o 
aperfeiçoamento das práticas pedagógicas de todos os profissionais da escola. A luta por uma escola inclusiva 
perpassa pela qualidade do ensino ofertado a todos os alunos; por essa razão, é importante conhecer e se apropriar 
das novas concepções acerca do que seja educação inclusiva. Um dos principais desafios para a inclusão escolar está 
na formação dos profissionais que atuam na escola, pois quando se trata de educação inclusiva, os aspectos ligados à 
formação docente devem ser considerados, uma vez que o(a) professor(a) é o(a) mediador(a) fundamental nesse 
processo e sua formação deve atender às necessidades e os desafios das práticas educativas voltadas à inclusão. 
Diante do exposto surgiu a seguinte questão de pesquisa: Quais as produções científicas sobre formação de 
professores, do contexto da educação inclusiva, publicados nos últimos dez anos (2005 a 2016)? Este estudo tem por 
objetivo mapear e analisar pesquisas voltadas para a formação de professores no contexto da inclusão escolar dos 
alunos com deficiência na escola comum, especificamente artigos, dissertações e teses brasileiras disponíveis nos 
Portais ScIELO, CAPES e BDTD. A busca ocorreu no mês de janeiro de 2017 a partir dos seguintes descritores: 
“Formação de Professores e Educação Especial” e “Formação de Professores e Inclusão”. Identificou-se, entre os 
anos de 2005 a 2016 cerca de: 59 artigos, 32 dissertações e 10 teses com os descritores acima, desconsiderando a 
duplicidade de cinco artigos encontrados; sendo contabilizados apenas uma vez para fins de resultado final. Os 
resultados apontaram que a modalidade a distância, embora seja adotada pelo Ministério da Educação como política 
de gestão de recursos na formação continuada de professores em educação especial, ainda tem pouco impacto na 
literatura produzida nessa área. De maneira geral os estudos abordaram a necessidade de reformas na formação do 
educador como ponto fulcral de sustentação do discurso inclusivo, pois a simples inserção dos alunos com 
deficiência na rede regular de ensino, sem nenhum apoio, não garante seu sucesso escolar. É preciso o apoio da 
educação especial, já que a inclusão escolar exige medidas de adequações da escola a todos os alunos, inclusive para 
aqueles com deficiência. Contudo, verificou-se um crescimento de publicações acerca da temática pesquisada a 
partir do ano de 2008, ano da publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva. Apesar dos avanços das pesquisas nos últimos 12 anos, o tema ainda se mostra como um grande desafio 
para a implementação de um sistema educacional inclusivo. 
 
Palavras-chave: Formação de professores; Educação Inclusiva; Revisão.  
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ENTRE DIVERSIDADE E EXPERIÊNCIAS (AUTO)FORMATIVAS NO PIBID/UNEB 
 

Joana Maria Leôncio Núñez 
 
Esta pesquisa objetiva identificar e analisar as experiências (auto)formativas construídas pelos(as) professores(as) 
supervisores(as) do PIBID a partir do trabalho desenvolvido com a diversidade na Educação Básica. As ações que 
compõem o subprojeto interdisciplinar do PIBID: Diversidade, docência e pesquisa na educação básica estão voltadas 
para o conhecimento e o trato com a diversidade no cotidiano escolar oferecendo a todos(as) envolvidos  formação 
teórica e vivências em práticas pedagógicas com a diversidade no âmbito da escola pública. Este referido subprojeto 
contempla as Licenciaturas de Pedagogia e Ciências Sociais e tem como lócus duas escolas nas proximidades da 
UNEB/Salvador contando com 27 bolsistas de Iniciação a Docência (ID), três supervisores(as) e dois 
coordenadores(as) de área (todos(as) bolsistas). Para este estudo, buscamos aporte teórico em Gomes, McLaren, 
Candau, Canen, Fleury, Nóvoa, Souza, Josso, Larrosa entre outros para discutirmos a relação entre experiências 
(auto)formativas e diversidade na educação. Como abordagem metodológica foi adotada a perspectiva dos estudos 
(auto)biográficos afiliados à pesquisa qualitativa e como dispositivos de colheita de dados memoriais de formação e 
entrevista narrativa com nossos colaboradores. Este tipo de pesquisa visa entender e interpretar os fenômenos de 
acordo com o significado que os sujeitos a eles conferem. Os pressupostos epistemológicos para análise dos dados 
colhidos se inserem no paradigma hermenêutico de Paul Ricoeur, considerando a realidade sob o ponto de vista 
simbólico e interpretativo, centrando-se na singularidade e subjetividade dos sujeitos que dão sentido ao seu agir e 
pensar frente à lógica do narrar. Os resultados parciais desta investigação apontam para a ressignificação das 
experiências com a diversidade como importante agente na produção de reflexões integrando e interpretando seu 
processo de (auto)formação através de situações e acontecimentos de sua vida profissional possibilitando-lhes 
apropriar-se da experiência e transforma-la a em saber, por um lado atribuído ao seu papel de sujeito do estudo, e 
por outro possibilitando-lhe investigar sua prática produzindo conhecimento através da reflexão coletiva e 
socialização profissional.   
 
Palavras-chave: Diversidade; Experiências (auto)formativas; PIBID; Pesquisa (Auto)Biográfica. 
 
 

O BRINCAR E A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Cláudia Maria Ferreira Campos 
Maria Marta Lopes Flores 

 
A Educação Infantil tem o papel fundamental promover de forma integral o desenvolvimento da criança, levando em 
consideração suas especificidades e singularidades. Nesta etapa da Educação, a brincadeira constitui-se a atividade 
dominante, trazendo benefícios sociais, afetivos e cognitivos, uma vez que cria uma zona de desenvolvimento 
proximal, constituindo-se assim, uma das atividades essenciais para o desenvolvimento das crianças. E as crianças 
com Deficiência Intelectual (DI) não são diferentes, elas devem ser olhadas em suas possibilidades e não em suas 
”limitações”, pois elas não são menos desenvolvidas que seus pares, mas se desenvolvem de outro modo, em outros 
tempos e com variadas experiências. Desta forma, o brincar vai ter um significado ímpar em seu desenvolvimento. 
São nas interações das brincadeiras que mais vão estimulá-las a aprender, desenvolver a linguagem, internalizar 
novos comportamentos, enfim, fazer com que ela avance nos seus conhecimentos, lançando-a em sua Zona de 
Desenvolvimento Proximal, que são os processos que estão em construção pela criança, ou ainda não 
amadureceram. Consideramos o brincar como uma atividade infantil que não é natural da criança, portanto, ela 
aprende a brincar nas suas relações sociais estabelecidas com um adulto ou com uma criança mais experiente. O 
presente artigo tem como objetivo analisar como a atividade do brincar tem sido desenvolvida nos espaços da 
creche e pré-escola e como as crianças com desenvolvimento típico e as professoras interagem com os alunos com 
DI nas situações de brincadeiras previstas na rotina do cotidiano escolar. Os procedimentos utilizados foram a 
observação participativa de quatro crianças com DI durante as atividades de brincadeiras em todo contexto de três 
Centro Municipal de Educação Infantil - CMEIS do interior do Estado de Goiás e entrevistas com as professoras 
dessas crianças. As observações foram registradas em um diário de campo e as entrevistas gravadas em áudio e 
transcritas para análise. A perspectiva histórico-cultural constituiu a base teórica e metodológica, representadas 
pelos estudos de Vigotski e seus seguidores. A investigação apontou a presença relevante de brincadeiras livres, 
espontâneas, que na maioria das vezes ocorria pouca intervenção das professoras e sem a participação efetiva dos 



48 
 

alunos com DI, que ficavam ociosos. Também foi observado a ocorrência, em menores proporções, de brincadeiras 
direcionadas, planejadas e com alguma intencionalidade e que nessas os alunos com DI se envolviam mais, pois eram 
direcionados pelas professoras. As análises também sugerem que muitas vezes o brincar é proporcionado as crianças 
como um mero passatempo e não como um instrumento pedagógico estruturado e planejado para que a criança seja 
desafiada a avançar e se desenvolver através do lúdico. A análise preliminar dos dados sugere a necessidade dos 
professores passarem por um processo de formação que vise o estudo das ações pedagógicas lúdicas, no sentido 
delas serem mais significativas. Quanto aos alunos com DI, faz-se necessário que os professores compreendam todas 
as possibilidades destas crianças, para proporcionar melhores formas de interação e desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil; Deficiência Intelectual; Brincadeiras.  
 
 

EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CAPITAL HUMANO: A EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO 
BRASIL NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA 

 
Edivaldo Boaventura 

Adelmo Schindler 
Fábio Santos 

 
O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a influência da transformação do capital intelectual, na percepção do 
estudante, pela educação a distância na Universidade Aberta do Brasil (UAB) no município de Camaçari, polo 
industrial da região metropolitana de Salvador, Bahia. Neste compasso, educação e desenvolvimento estão 
intimamente ligados, em que pesem os estudos já realizados cuja aproximação se faz presente. Nesse ínterim, a 
educação a distância (EAD) se dinamiza através da sua capilaridade em diversas regiões alterando a percepção e a 
forma de transmissão de conhecimentos. Adicionalmente, enseja condições de alterações significativas ao se 
relacionar capital humano e região, considerando aspectos culturais, éticos e sociais. Do ponto de vista 
metodológico, optou-se pela pesquisa descritiva, recorrendo-se à pesquisa qualitativa. Ainda em relação ao proceder 
metodológico, utilizou-se o método de pesquisa de survey. Justifica-se este estudo em função da dimensão em que a 
educação a distância tem se difundido no Brasil e no mundo. Trata-se de um modelo regulado pelas instâncias 
superiores da educação no Brasil; por via de consequência, um estudo mais amiúde, aproximando EAD, capital 
humano e região, merece destaque. Seguindo este entendimento, estudar a atuação da UAB no município de 
Camaçari contribui para a percepção das alterações na lógica da oferta da educação na modalidade a distância, 
desdobramentos na cultura em âmbito geral e percepção das liberdades sociais na região objeto do estudo. 
Destarte, evidencia-se que a educação a distância realizada pela UAB, no município de Camaçari, enseja condições de 
formação e ampliação do capital humano considerando a sua infraestrutura urbana e social, dentre outros fatores 
que, combinados, se traduzem em terreno fértil no sentido de mitigar as assimetrias sociais ao passo que amplia as 
liberdades individuais e o progresso da região. 
 
Palavras-chave: Educação à distância; Camaçari; Capital humano; Crescimento econômico; Universidade Aberta do 
Brasil. 

 
 

INCLUSÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, BAHIA 
 

Danúsia Cardoso Lago 
Jozelia Santos Oliveira 

 
Este resumo é um recorte de um estudo, em andamento, atrelado a uma Bolsa de Apoio à Permanência – BAP 
desenvolvido por uma discente e uma docente da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB, Campus Sosígenes 
Costa em Porto Seguro, Bahia. O plano de trabalho que originou esse estudo aborda a questão da inclusão escolar 
dos alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. O 
novo Plano Nacional de Educação – PNE prevê universalizar o acesso à educação básica para esses estudantes. Nesse 
contexto, estudantes das Licenciaturas da UFSB, futuros professores, provavelmente atuarão, em sua prática 
docente, com esses estudantes. Dessa forma, justifica-se um estudo para conhecer o processo de inclusão escolar da 
rede de ensino da comunidade, especificamente a rede de ensino municipal, na qual atuarão enquanto docentes. 
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Assim, algumas questões foram levantadas no plano de trabalho BAP tais como: 1)Quantos são os alunos PAEE 
matriculados na rede? 2)Quais os tipos de deficiência? 3)Quais recursos estão disponíveis? 4)Como o município 
conduz a política de inclusão escolar? Trata-se de um estudo exploratório com abordagem mista de pesquisa, pois os 
dados serão analisados de maneira quantitativa e qualitativa. O objetivo, do recorte aqui proposto, foi verificar a 
quantidade e o tipo de deficiência dos estudantes atendidos pela rede de ensino municipal de Porto Seguro, Bahia 
no ano de 2016, bem como os recursos disponíveis. Para tanto buscou-se à anuência da Secretaria de Educação do 
Município e da equipe de educação especial que atua no Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado 
– CEAME.  Aplicou-se um questionário de mapeamento contendo questões que contemplam os dados quantitativos, 
bem como os dados da política de inclusão escolar desse município atrelado a conversas com a equipe do CEAME.  
Os dados coletados até o momento estão em fase de análise e serão submetidos à luz do referencial teórico sobre o 
tema. Os resultados preliminares apontaram que a rede de ensino municipal de Porto Seguro possui 81 escolas; 1506 
professores; 45.440 alunos matriculados, entre esses 408 possui alguma deficiência, o que representa apenas 1,11% 
do total de alunos da rede; dos 408 alunos com deficiência 351 são atendidos no CEAME por 17 profissionais: 
Psicólogo, Pedagogo, Psicopedagogo, Fonoaudiólogo, Assistente Social, Professor de Braile e de Libras, Professor de 
Educação Física – natação; Arte, Musicoterapeuta e Neuropsicológa educacional. A rede ainda possui 101 cuidadores 
auxiliando nas salas de aulas e 19 Salas de Recursos Multifuncionais. Os documentos que regulamentam a inclusão 
escolar na rede são a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008; a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN/96; a Declaração de Salamanca, a Lei n° 13.146 e o Plano Nacional. 
Esses documentos deram origem a Resolução CMG n°040/2011, estatuto criado em 26/05/2014 e Projeto Político 
Multidisciplinar da rede. Os próximos passos dessa pesquisa serão análise desses documentos bem como a 
sistematização e categorização dos dados obtidos por meio do questionário e da roda de conversa com a equipe do 
CEAME. 
 
Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão escolar; Rede de ensino municipal; Bolsa de Auxílio à Permanência. 
 
 

A INCLUSÃO DE SURDOS E A AULA DE MATEMÁTICA 
 

Salvador Cardoso Silva Muniz 
Jurema Lindote Botelho Peixoto 

 
Este trabalho integra uma pesquisa mais ampla de mestrado que objetiva compreender as concepções e práticas da 
tríade “professor-intérprete-estudante surdo” sobre a inclusão deste estudante na aula de Matemática. A educação 
Matemática é um campo de conhecimento que se preocupa com o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem 
desta disciplina. A partir da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva (BRASIL, 2008, 2011), 
houve um aumento das matrículas de estudantes surdos na escola regular, consequentemente, aumentou a 
preocupação com uma educação Matemática mais inclusiva para esses sujeitos, já que existem leis que garantem o 
acesso à educação e impulsionam a promoção da equidade nos processos educacionais, como resultado de um 
esforço bilateral por parte da sociedade, conforme a Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015). O trabalho com 
estudantes surdos deve priorizar a utilização da Língua de Sinais e a experiência visual (SILVA, 2014; STUMPF, 2008). 
Para atender este aluno a escola deve disponibilizar o intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
Particularmente, esta pesquisa teve como objetivo investigar de que forma o professor de Matemática conduz sua 
aula na presença de estudantes surdos no contexto da inclusão, focando os aspectos: comunicação/expressão, 
recursos metodológicos e avaliação. A partir de uma abordagem qualitativa, empreendemos um estudo de caso, 
utilizando como técnica de coleta de dados a observação não-participante de oito aulas e o seu registro em caderno 
de notas, utilizando uma análise interpretativa dos dados. Esta análise destacou os seguintes aspectos: 1) Da 
comunicação/expressão entre professor-estudante surdo: (i) o professor não domina a Libras, nem demonstrou 
interesse em interagir minimamente com o surdo, deixando essa tarefa apenas para o intérprete que, de acordo com 
o código de ética para o Tradutor e Intérprete da Libras, atuou muito mais como professor do que como intérprete; 
(ii) não identificamos expressões faciais nem gestuais para facilitar a apresentação dos conteúdos do Letramento 
Estatístico (moda, média e mediana, frações); 2) Da utilização de recursos metodológicos: o professor não utilizou 
recursos visuais, apenas escreveu notações na linguagem natural e algébrica, tendo em vista que os conteúdos 
abordados possibilitam outras abordagens (gráficos, material, concreto, jogos, etc.); 3) Da avaliação: não mencionou 
atividades processuais, nem houve modificações nos itens da atividade proposta para avaliação. Na ausência do 
intérprete o estudante ficou isolado, o que se caracteriza como a exclusão dentro da inclusão. Consideramos que a 
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formação do professor é crucial para o bom desenvolvimento da educação inclusiva. Portanto, podemos inferir que 
na prática deste professor de Matemática, a presença do intérprete foi necessária para promover a ínfima 
participação do estudante, mas não foi suficiente para a promoção do ensino-aprendizagem. Como a inclusão da 
Libras como disciplina obrigatória nos cursos de Licenciatura é recente (Decreto 5.626/2005), os professores ainda 
não estão preparados para trabalhar com essa demanda. Além disso, a Educação Matemática Inclusiva precisa 
integrar o currículo dos cursos de Licenciatura em Matemática para ampliar o debate sobre o papel político-
pedagógico da docência no cenário da diversidade. 
 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: UMA PROPOSTA DE PESQUISA A PARTIR DA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA E AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL JUCA LEÃO, EM ITABUNA 

 
Lizandra Silva Lima 

Lisângela Silva Lima 
Likem Edson Silva de Jesus 

 
Neste trabalho, focaliza-se a importância da avaliação institucional, visando então, resgatar as contribuições que 
emanam do conjunto prática pedagógica e avaliação da gestão. Para elucidar essas questões, buscou-se o referencial 
teórico BALZAN, GARRIDO, FREITAS, PIMENTA e SOBRINHO, autores que compreendem a gestão como um processo 
de construção de saberes, sendo importante pensar no educador como um ser total, com sua identidade profissional 
associada à identidade pessoal; concepções, crenças, valores e projeto de vida; como ele foi educado; como percebe 
o seu ofício e de que forma esse percurso influencia suas ações. Se o compromisso assumido pelo gestor é com a 
democratização do ensino, há que investir na construção de propostas de avaliação que se pautem na finalidade de 
subsidiar as instituições educacionais na definição de prioridades e encaminhamento de decisões que possibilitem o 
seu aprimoramento, com vistas ao desenvolvimento de todos os alunos, reconhecendo suas identidades culturais e 
sociais, numa formação para a diversidade.  Desta forma, pode-se desenvolver a ruptura com a enunciação da teoria 
e da prática como unidades discursivas distintas de significação desse currículo e, assim, ser possível produzir outras 
significações vinculadas a outros propósitos nas políticas públicas educacionais, talvez mais potentes para os 
professores em atuação nas escolas e para os que nela virão a atuar. O gestor educacional pode promover uma 
gestão participativa e democrática e participar do convívio cotidiano, onde se verificam as tensões entre a formação 
social cultural dos estudantes e a prática pedagógica adotada. Cabe a ele, nesse sentido, liderar, compartilhar 
acertos e insucessos, aceitar críticas, criar um ambiente múltiplo e intercultural que envolva toda a instituição e, 
além disso, ter a intenção de fazer do seu trabalho uma realização voltada para a educação inclusiva, respeitando as 
singularidades da sua equipe e da comunidade em que se insere, de modo a valorizar o conhecimento e o 
reconhecimento pessoal e coletivo. A metodologia da presente pesquisa consiste na análise dados obtidos como 
aplicação dos questionários e entrevistas aos professores da Escola Juca Leão, integrante da rede pública do 
município de Itabuna-BA. No momento, apresentam-se apenas os resultados das entrevistas. O método utilizado 
para tanto foi o materialismo histórico e dialético.  Espera-se que novos e constantes estudos possibilitem aos 
gestores ampliar o caminho trilhado com alternativas que despertem a alegria de realizar um trabalho bem sucedido, 
voltado para os aspectos que integram a avaliação institucional e a avaliação no processo de formação plena da 
pessoa humana. Neste estudo compreende-se que a prática pedagógica requer que se pense de forma dialética e 
que se faça educação para toda a sociedade, ainda que, através de diferentes meios e em diferentes espaços sociais. 
À medida que esta sociedade se torna complexa, há que se expandir a intencionalidade educativa para diversos 
outros contextos, abrangendo diferentes tipos de formação necessárias ao exercício pleno da cidadania. Destaca-se, 
também, a importância do trabalho coletivo como desencadeador de uma nova postura educativa, acreditando-se 
que é necessário e urgente acontecer um redirecionamento na proposta de trabalho da gestão escolar. 
 
Palavras- chave: Avaliação Institucional; Gestão Escolar; Prática Pedagógica. 
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NARRATIVAS DE PROFESSORAS SOBRE OS DESAFIOS PARA UMA PRÁTICA DOCENTE NA PERSPECTIVA 
INCLUSIVA 

 
Bárbara Mercedes Santiago Ferreira 

 
O processo de inclusão do aluno com deficiência no espaço escolar tem desencadeado novas perspectivas para a 
formação do professor, a relação ensino e aprendizagem e a prática do professor. Desta forma, observa-se uma 
atribuição exclusiva ao professor que atua diretamente com o aluno com deficiência, no estabelecimento e garantia 
da inclusão escolar nas perspectivas de acesso, permanência e aprendizagem. A partir dessas reflexões, o presente 
relato de pesquisa estabeleceu como objetivo geral analisar a percepção de professoras que atuam em uma escola 
de educação especial acerca da organização da sua prática pedagógica, em uma perspectiva inclusiva. Para alcançar a 
meta proposta optou-se por uma abordagem qualitativa, por oportunizar um rico detalhamento na descrição dos 
dados coletados, estes analisados à luz da Análise de Conteúdo (FRANCO, 2005). A escolha do referido método deu-
se pela possibilidade de descrição, análise e interpretação das mensagens e enunciados de todas as formas de 
discurso, o contexto social de sua produção, a influência ideológica e idealizada com uma grande carga de 
significados. O instrumento utilizado foi a entrevista, aplicada em cinco professoras atuantes em uma escola de 
Educação Especial, em um município do interior da Bahia. O referido instrumento permitiu uma captação imediata e 
corrente das informações desejadas, com o propósito de ampliar o entendimento de como as professoras 
interpretam os aspectos cotidianos de sua experiência docente em uma perspectiva inclusiva. O quadro teórico 
utilizado como subsídio para o desenvolvimento da pesquisa teve como base as abordagens de Fontes (2000), Freire 
(2005), Januzzi (2012), Sacristán (1998), Stobaüs e Mosquera (2012), os quais fundamentam discussões acerca do 
processo educativo do aluno com deficiência e como o professor pode organizar a sua prática pedagógica em uma 
perspectiva inclusiva. O estudo proporcionou a apresentação do cenário escolar de uma unidade de educação 
especial e os conflitos e/ou desafios enfrentados pelas professoras da instituição. As análises dos depoimentos das 
entrevistadas apresentaram questões pontuais a respeito do olhar docente acerca da deficiência e inclusão, a 
docência na Educação Especial e as repercussões desta no contexto escolar, principalmente na relação ensino-
aprendizagem. As narrativas evidenciaram que há um substancial distanciamento entre o que precisa ser feito e o 
que as docentes realizam, no entanto conseguem desenvolver atividades que valorizam a particularidade de cada 
aluno, respeitando as diferenças e buscando inserir o aluno em diversos contextos sociais e na aproximação da 
família no espaço escolar, por exemplo. 
 
Palavras-chave: Prática Pedagógica; Educação Especial; Educação Inclusiva. 
 
 

UM RECORTE SOBRE A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES INFANTIS CAMPESINOS EM BOM JESUS DA LAPA –
BA 

 
Cíntia Lopes Vieira de Jesus 

Márcia Lacerda Santos Santana, 
Cândida Maria Santos Daltro Alves 

 
Refletir sobre o povo brasileiro, especialmente sobre aquele que não detém o poder, não é tarefa fácil. Afinal, quem 
são os povos que constituem a chamada minoria brasileira? Entende-se por minoria aquele grupo que não se 
enquadra no perfil geral pensado durante a organização de políticas públicas, aquele grupo que é visto como 
inferior, normalmente por não se enquadrar no perfil da classe dominante. Nesse viés, cabe citar, as crianças 
pequenas e os camponeses, como vítimas do sistema. Pensando nisso, é trazido um recorte da pesquisa, intitulada 
de A Formação dos Docentes da Educação Infantil Campesina no município de Bom Jesus da Lapa-Ba, proposta 
realizada segundo os preceitos do curso de Mestrado Profissional em Educação ofertado pela Universidade Estadual 
de Santa Cruz – UESC. A mesma traz como objetivo norteador identificar e compreender como/se tem acontecido a 
formação dos docentes da Educação Infantil Campesina no município de Bom Jesus da Lapa – Bahia. Com o apoio de 
teóricos e pesquisadores (ARROYO, CALDART, MOLINA, 2004; KRAMER, NUNES, 2007; ZOIA, PERIPOLI, 2014) bem 
como de documentos legais, como a LDBEN e as DCNEI, 1996 e 2010, respectivamente, acredita-se que esta pesquisa 
dará voz aos camponeses, por vezes esquecidos. Peripolli e Zoia (2014, p. 10) afirmam a importância do professor 
que atua no campo, relembrando que em torno dele se reúnem as várias perspectivas em relação às coisas da escola 
e da comunidade, que a sua função está para além da educação formal, pois são referências em um leque de 
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discussões. Porém, as limitações, dentre elas a falta de formação, dificultam os avanços, negando o que defende as 
DCNEI (2010), quando versam que as crianças são sujeitos históricos e de direitos, e como tais, devem se desenvolver 
nas relações, bem como construir a sua identidade pessoal e coletiva, produzindo cultura. Respaldados em Andrade 
(2003) e Thiollent (1985), entre outros colaboradores, essa pesquisa tem sido desenvolvida tendo como premissa a 
pesquisa-ação, de cunho majoritariamente qualitativo, onde a observação, a entrevista semiestruturada, bem como 
a análise documental, possibilitarão o acesso a informações precisas, referentes aos educadores e às educadoras da 
primeira infância, do espaço campesino de BJL – BA. Diante dos primeiros contatos com os autores, já é possível 
afirmar que aos educadores da primeira etapa da educação lapense, tem sido negado um olhar específico, pois a 
estes têm oferecido os mesmos cursos pensados e estruturados para os educadores que atuam em perímetro 
urbano, desconsiderando as singularidades que, certamente, compõem a realidade campesina. É partindo dessa 
primeira consideração que é relevante se discutir acerca da formação dos educadores que lidam em comunidades 
campesinas, especialmente quando os sujeitos antagonistas são crianças pequenas. 
 
Palavras-chave: Educação Campesina; Educação Infantil; Formação Docente. 
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PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CONVERSAÇÃO COM PROFESSORES DA CLASSE REGULAR E DO 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE 

 
Libéria Neves 

 
O presente refere-se a uma pesquisa-intervenção, em andamento, que objetiva compreender um dos desafios da 
Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva: a constatada dificuldade no trabalho 
colaborativo entre os professores da sala de aula regular e os do AEE. Com base nas mais recentes contribuições da 
Psicanálise à educação, a pesquisa propõe investigar o que está além das questões objetivas, ou seja, aquilo que diz 
respeito aos elementos que constituem a subjetividade dos sujeitos professores, os quais possam culminar em 
impasses – na interlocução entre os mesmos no espaço escolar; na capacidade de transmissão; na escolarização dos 
alunos PAEE, os quais não raro se veem excluídos do acesso à aprendizagem. Para tal, a partir da metodologia da 
Conversação, vem sendo realizado um conjunto de 3 encontros com grupos de professores em 5 escolas da rede 
pública de ensino da Grande BH. A 1ª escola participante vem demonstrando a presença de uma recusa do trabalho 
colaborativo como sintoma, ou seja, como uma solução para se evitar o contato com a angústia da tarefa “não toda” 
da educação, explicitada na falta evidenciada pela deficiência. Com os resultados finais desta pesquisa pretende-se 
chamar a atenção para aquilo que escapa ao projeto das políticas públicas: a subjetividade daqueles que a efetivam; 
bem como destacar a necessidade de se proporcionar espaço para tais aspectos na escola e nos cursos de formação 
inicial e continuada de professores. 
 
 

ESCOLARIZAÇÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO SISTEMA EDUCACIONAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

 
Sônia M. R. Simioni 

Maria Amélia Almeida 
 

Embora as políticas educacionais estabeleçam os direcionamentos para que os alunos público alvo da educação 
especial frequentem a escola comum e tenham a garantia de um atendimento levando em conta suas  necessidades 
educacionais individuais, a literatura da área têm apontado as precárias condições desse  processo de escolarização. 
Nesse sentido, este estudo faz parte de uma pesquisa de doutorado (concluída em 2016) em Educação Especial. Teve 
como objetivo a compreensão de possíveis contribuições ao processo de escolarização do aluno com Deficiência 
Intelectual na perspectiva docente. Contando  com o apoio do material didático do  Programa Ler e Escrever   que foi 
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implantado nas escolas estaduais. E, é reconhecido, pelo governo de São Paulo, como uma política pública de 
reversão do fracasso escolar e garantia de todos alunos alfabetizados até os oito anos de idade. Que se propõe a  
distribuir material didático nas escolas e oferecer formação em rede aos professores para implementar o referido 
Programa. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, sendo o instrumento de coleta de dados questionário; contando 
com a participação de três  professoras dos anos iniciais do ensino fundamental que  tinham alunos com déficit 
cognitivo frequentando suas classes. Os resultados, em parte, foram favoráveis  aos alunos com deficiência 
intelectual pois, criou-se  uma ambiente de sala de aula inclusiva contudo não suficiente para que esses  pudessem 
avançar em relação a apropriação de leitura e escrita. As conclusões apontaram que: a) e relação ao entendimento, 
por parte das professoras, do Programa Ler e Escrever e, em que medida esse material contribui para a escolarização 
dos alunos com deficiência intelectual,  as participantes afirmaram com unanimidade que o programa é inadequado, 
que há necessidade de um  curso preparatório  e, somente a partir daí, é que se poderia trabalhar com ele (o 
Programa Ler e Escrever). Também disseram que, é "difícil" até para alunos que não têm deficiência intelectual a 
implementação dele em sala de aula; b) Ressaltaram que, para o aluno com deficiência intelectual se beneficiar 
desse material, haveria necessidade de uma escolarização anterior e, para isso, contar com a elaboração de um 
plano de ensino especialmente para o aluno com deficiência intelectual. E, finalmente, para que haja qualidade na 
inclusão escolar dos alunos com deficiência intelectual, é imperativo o entendimento das causas que alimentam e 
solidificam esse processo excludente, dentre essas, podem citar-se duas: 1) as políticas de formação docente e 2)  as 
políticas curriculares. 

 
: Deficiência Intelectual; Professores; Inclusão Escolar. Palavras-chave

 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS  
RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 
 

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PROMOVER A INTERLOCUÇÃO DE SABERES E PRÁTICAS QUE VALORIZAM 
A DIVERSIDADE SOCIAL 

 
Lina Rodrigues Faria 

 
O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), regulamentado pela Portaria Interministerial 
MS/MEC n. 1.802, de 2008, é uma política de orientação sobre a formação profissional em saúde voltada para as 
necessidades da população e fortalecimento de áreas estratégicas para o SUS, por meio da ampliação dos processos 
de mudança da graduação da saúde, da prática profissional e da atenção aos usuários. O foco está na integração 
ensino-serviço-comunidade e na Educação em Saúde como prática transversal de ações de saúde. O trabalho no PET-
Saúde UFSB/SMS vem possibilitando a vivência na estrutura organizativa da saúde pública e comunitária e tem 
permitido rediscutir a formação profissional em saúde. Focaliza as relações entre saberes e práticas acadêmicos, 
profissionais, populares e indígenas, desenvolvendo uma postura crítica e reflexiva na formulação de problemas com 
base nas demandas concretas da comunidade, por meio do trabalho em equipe, fortalecendo a articulação entre 
Universidade e Rede de Atenção à Saúde. O objetivo é destacar a relevância da Educação em Saúde nas relações 
entre profissionais de saúde, instituições de ensino e comunidade, e se redefinirem processos formativos para 
atuação no setor saúde, de forma a transformar os cenários de aprendizagem e superar as concepções tradicionais 
de educação. A Educação em Saúde tem proporcionado maior participação e inclusão social, não somente por 
promover a apropriação do significado de saúde enquanto direito por parte da população, como também pela 
promoção da cidadania. Nesta perspectiva, a Educação em Saúde constitui-se em instrumento para a qualificação 
dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho e vivências dirigidas aos estudantes dos cursos de 
graduação na área da saúde. O trabalho está orientado por metodologias ativas que estão alicerçadas em um 
princípio teórico significativo, que é o de autonomia, presente nas discussões do Educador Paulo Freire. Nos anos de 
1970, a pedagogia de Paulo Freire passa a ser incorporada às ações de saúde -- a saúde popular - - valorizando as 
condições de vida das populações. Esse movimento, comprometido com as necessidades e possibilidades das classes 
populares, promove a articulação entre a educação e a saúde e considera as condições de vida e trabalho como 
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fatores predisponentes essenciais. Um elemento fundamental do método sistematizado por Paulo Freire é o fato de 
tomar, como ponto de partida do processo pedagógico, o saber anterior do educando. No trabalho, na vida social e 
na luta pela transformação da realidade, as pessoas vão adquirindo entendimento sobre a sua inserção na 
sociedade, que deve estar comprometida com as necessidades e possibilidades das classes populares, na articulação 
entre a educação e a saúde (Carlos Brandão,1982). Na experiência educativa aberta à transformação, os estudantes 
do PET-Saúde exercitaram sua capacidade de reflexão e de aprender fazendo, tornando-se sujeitos do processo. 
Cabe enfatizar a ampliação dos espaços de interação entre os diversos atores envolvidos em determinado problema 
social, para a construção compartilhada do conhecimento.  
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LIVRO-ESCOLA: UM EXPERIMENTO DIDÁTICO-ARTÍSTICO A FAVOR DE UM PROFESSOR-ARTISTA 
 

Laura Castro 
Luana Pereira Amâncio 

 
Esta proposta de comunicação consiste em um relato de experiência sobre o projeto “Livro-escola: experimento 
didático-artístico em escolas da rede pública do Extremo Sul da Bahia”, coordenado pela Profª. Dra. Laura Castro e 
posto em prática por sua orientanda de PIBIC Luana Pereira Amâncio, no Centro Educacional Machado de Assim 
(CEMAS), em Teixeira de Freitas. A ideia do livro-escola foi convidar estudantes do ensino médio e professores para 
vivenciar na prática escolar a ideia de literatura expandida. O livro-escola, assim, foi escrito e produzido nas paredes 
da escola, conjugando palavra, imagem, desenho. A intenção foi que o livro convidasse a uma leitura expandida, 
espacial e lúdica, ao mesmo tempo em que pudesse nos indicar, como uma espécie de inventário criativo, as 
demandas e desejos da escola. Este relato de experiência será também atento às imbricações entre processos de 
criação e ensino-aprendizagem em Artes, nas conexões possíveis entre ser artista e ser professor.   
 
 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS NAS LICENCIATURAS 
INTERCULTURAIS 

 
Adriana Oliveira de Sales 

 
Essa comunicação tem a finalidade de discutir sobre a formação de docentes indígenas no que tange a educação 
especial. Sabe-se que as licenciaturas interculturais indígenas são cursos novos nas universidades brasileiras e que 
tais discussões são pouco apresentadas. Dessa forma, a comunicação se faz no âmbito do como isso vem sendo 
implementado na Universidade Federal da Grande Dourados. Essa, possui a Faculdade Intercultural indígena com o 
curso Teko Arandu, específico para os indígenas Guarani/ Kaiowá. Os estudantes indígenas entram numa formação 
comum e posteriormente escolhem uma área específica a contar: matemática, linguagens, ciências humanas e 
ciências da natureza. Discute-se, portanto, como a temática da educação especial aparece no projeto pedagógico do 
curso. Em sendo formação por áreas, como essas tem trabalhado? e como os professores indígenas dessa etnia tem 
lidado em suas aldeias com a chegada da inclusão na educação escolar indígena? O amparo teórico está baseado em 
BRUNO (2012, 2015) ALMEIDA e SALES (2017) e no PPC da Licenciatura Indígena – Teko Arandu (2012).  
 
 

DIVERSIDADE E JOGOS SOCIOEDUCATIVOS EM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS: PRODUZINDO TECNOLOGIA SOCIAL DE APRENDIZAGEM PARA A CIDADANIA 

 
Everaldo Lauritzen Lucena Filho 

 
A partir da concepção de Lima (1998) de que a espécie humana carrega em seu cerne a diversidade em suas 
expressões de vivências e experimentações do cotidiano e que ela é norma da condição humana, o presente 
trabalho norteia-se por tal compreensão e sustenta a ideia que os seres humanos são distintos em suas experiências 
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culturais, são singulares em suas personalidades e são diferentes em suas maneiras de apreender o mundo exterior e 
o mundo interior. Marcados pelos multifacetados impactos advindos do capitalismo, os territórios dos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS) de Porto Seguro desenvolvem respostas distintas para a manutenção da 
comunidade e sobrevivência dos sujeitos, por vezes ainda que semelhantes as experiências vivenciadas não são 
idênticas, o que caracteriza a diversidade desses territórios. Fruto de intervenções socioeducativas com Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em formato intergeracional, o presente trabalho relata a 
experiência desenvolvida em cinco unidades de CRAS de Porto Seguro na construção de jogos socioeducativos para 
crianças de zero a seis anos. Os SCFV dentro da Política de Assistência Social se caracterizam pela realização de 
grupos, a partir dos percursos dos participantes, objetivando garantir aquisições progressivas, de acordo com o seu 
ciclo de vida, para a prevenção de situações de risco social. É objetivo desses grupos promover a prevenção de 
situação de vulnerabilidade social nos territórios de bolsões de pobreza onde estão instalados os CRAS. O trabalho 
em tela busca compartir a execução da realização de oficinas com grupos intergeracionais de usuários dos CRAS 
(adolescentes, adultos e idosos) para a confecção de jogos socioeducativos, a serem utilizados com crianças de zero a 
seis anos. Compreendendo que atividades lúdicas e jogos educativos podem auxiliar no processo de aquisição de 
repertórios de comunicação, na internalização de noções compartilhadas culturalmente pelos grupos os quais as 
crianças fazem parte, como afirma Kishimoto (2002) e buscando fortalecer os vínculos comunitários entre os 
participantes dos CRAS, buscou-se nas oficinas de construção de jogos socioeducativos a promoção de momentos de 
reflexão sobre quais aprendizagens para a cidadania os grupos dos CRAS acreditam que são importantes promover 
nas crianças que participam dos SCFV, o levantamento de temas a serem trabalhados com as crianças de acordo com 
a diversidade e necessidades de cada comunidade, a coleta de material reutilizável e a confecção de jogos que 
tratassem dos temas a serem trabalhados nos grupos com as crianças. Como resultado das oficinas tivemos a 
convivência de distintas faixas etárias que refletiram sobre as aprendizagens necessárias para a participação cidadã 
com crianças e a confecção de jogos de tabuleiro, jogos de encaixe, jogos de emparelhamento, quebra-cabeças, 
famílias temáticas de bonecos e fantoches. É importante pontuar que cada comunidade produziu jogos com temas 
diversos, como por exemplo preservação do meio ambiente, respeito ao idosos, conhecimento de equipamentos de 
políticas públicas na comunidade e tais oficinas tiveram como produtos finais a produção de tecnologias sociais. 
 
Palavras-chave: Diversidade; Jogos Socioeducativos; Serviços de Convivência.  
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AÇÕES INCLUSIVAS NO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS: UM OLHAR DIFERENCIADO NO TRABALHO 
PEDAGÓGICO DOS NAPNES 

 
Hérica de Oliveira Aguilar 

Janaína Miranda Muradás Amorim 
 
O objetivo geral deste trabalho é apresentar um relato de experiência sobre a importância do trabalho pedagógico 
desenvolvido nos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNEs) do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO –, durante o período de 2016 a 2017. Esses núcleos foram 
implantados na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a partir de julho de 2001, com a ação 
TEC NEP (Tecnologia, Educação, Cidadania e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Específicas). A 
finalidade dos NAPNEs é “eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação e 
o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência” (BRASIL, 2011, Art. 5º, § 5º). Como 
metodologia, foi realizado levantamento e mapeamento dos núcleos, reuniões e atendimentos aos campi, com a 
proposta de averiguar as ações inclusivas desenvolvidas no âmbito do IFTO. A partir dessa investigação, observou-se 
que muitas atividades, sejam de formação continuada com os profissionais da educação, sejam de assistência aos 
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educandos com deficiências e suas famílias, ocorriam através das gerências e/ou direções de ensino, pois em 
algumas unidades não havia setor específico para aplicação dessas ações. Após esse diagnóstico, a Coordenação de 
Ações Integradas de Inclusão e Diversidade (CAID) promoveu reuniões enfatizando a importância da implantação dos 
NAPNEs no IFTO, como também promoveu o atendimento educacional aos envolvidos no processo (docente, 
discente, família, gestão). Essa proposta reforça a relevância desses espaços na Instituição, que precisa 
constantemente promover condições de acesso, participação e aprendizagem a todos estudantes, principalmente, 
garantindo-lhes os serviços especializados, conforme as necessidades de cada um, e a sua permanência até a 
conclusão do curso. (BRASIL, 2011, Art. 3º, I). 
 
Palavras-chave: Acesso; Atendimento Educacional Especializado; Permanência. 
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MATERIAL DIDÁTICO PARA ESCOLA INDÍGENA: UMA CONSTRUÇÃO PARA SALA MULTISSERIADA 
 

Francisco Vanderlei Ferreira da Costa 
 
Este trabalho apresentará uma temática real muito frequente para as comunidades indígenas brasileiras e que é 
muito recorrente na região Sul da Bahia, as escolas com salas compostas por mais de uma série. Mesmo as escolas 
possuindo salas com essa especificidade, normalmente não há formação adequada para os professores, esses são 
indicados para trabalhar com essa modalidade sem, no entanto, se oferecer uma contrapartida adequada. Desta 
forma, desde 2013, por meio de apoio do programa PET – Conexão de Saberes do FNDE, está em andamento a 
construção de uma coleção de livros didáticos da área de Linguagem para atender a comunidade Pataxó Hãhãhãe. 
Trata-se de uma proposta de metodologia de alfabetização e letramento para salas com essas especificidades. O 
material é composto por seis livros didáticos, um para cada série do primeiro ao quinto ano e um para a professora. 
A elaboração acontece em conjunto com professores indígenas, eles são os autores. Essa parceria intercultural, do 
IFBA com a comunidade indígena, resultará em um material intercultural para atender salas multisseriadas. A 
diversidade existente nas terras indígenas, chegando aos bancos escolares, levará as práticas de ensino a serem mais 
eficientes, porque se valorizará costumes, crenças e sentimentos. A educação escolar indígena de hoje não pode ser 
pensada como antigamente, com objetivo de uma escola integracionista, pois refletida na constituição de 1988, foi 
pensada e garantida uma educação diferenciada e de qualidade, com garantias de construção e planejamento 
conforme as demandas de cada comunidade indígena. Isso, inclusive, imputa às escolas a responsabilidade de 
preparar as crianças, proporcionando a elas autonomia para lutarem por igualdade diante de qualquer cidadão com 
os quais dividem o espaço. Assim a escola indígena deve constituir-se em um espaço privilegiado de construção de 
alternativas, não substituindo os conhecimentos tradicionais, mas criando uma interação sustentável entre os dois 
saberes - tradicional e ocidental. Assim, o material didático está em fase de finalização, sendo construído a partir do 
conceito de Interculturalidade Crítica proposto por Fidel Tubino. Desta maneira, a apresentação, aqui proposta, será 
o resultado desta construção coletiva, mostrando os objetivos já conseguidos, livros em fase de diagramação, e os 
desafios que ainda precisam ser enfrentados para que o livro didático para sala multisseriada se torne uma realidade 
no sistema educacional da comunidade Pataxó Hãhãhãe e nas mãos dos alunos(as) da referida comunidade. 
 

 

INTERCULTURALIDADE ENQUANTO PRÁTICA DECOLONIAL: O ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS NA 
LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA 

 
Alexandre Capatto 

João Veridiano Franco Neto 
 
Inspirados na experiência de ensino-aprendizagem com as etnias Tupinambá, Pataxó Hãhãhãe e Pataxó na 
Licenciatura Intercultural Indígena do Instituto Federal da Bahia no câmpus de Porto Seguro, propõe-se, aqui, uma 
reflexão que articule a prática docente na educação superior indígena e os princípios da interculturalidade. Tubino 
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(2004) afirma que o conceito de interculturalidade pode variar em seus usos políticos, assumindo um caráter 
funcional ou crítico. Estes dois usos da interculturalidade estariam em franca oposição representando um paradoxo 
na prática pedagógica: enquanto o interculturalismo funcional reproduz um projeto verticalizado que mantém as 
estruturas de poder (da ciência moderna e das estruturas organizacionais), o interculturalismo crítico seria capaz de 
provocar rupturas nestas estruturas de poder ao reivindicar formas de conhecimentos fundados numa prática que 
podemos denominar decolonial. É quando a educação passa a ser regida por atores sociais diferenciados, não só 
pautados pelas diferenças nos padrões de cultura que representam, mas porque constroem a noção identitária a 
partir de suas expectativas enquanto atores coletivos (Touraine, 1984), que rejeita as condições de subalternidade. 
No caso das licenciaturas interculturais indígenas, este processo de rompimento com as práticas funcionais da 
educação nos leva a refletir sobre a noção de decolonialidade. Segundo Catherine Walsh (2010), a perspectiva 
decolonial relaciona o intercultural ao interepistêmico, na medida em que busca evidenciar pensamentos, práticas e 
experiências que desafiam a matriz colonial de poder e dominação. As relações de ensino-aprendizagem vivenciadas 
no contexto mencionado suscitaram-nos questionamentos acerca do caráter intercultural da licenciatura indígena. 
Os processos interculturais parecem mais evidentes nos momentos de estranhamento, de conflitos organizacionais, 
epistemológicos e metodológicos. Num contexto de interculturalidade crítica, estes estranhamentos são capazes de 
questionar os papéis convencionais dos estudantes, professores e gestores no espaço educacional. No caso dos 
grupos étnicos citados, cada povo traz para o espaço educacional experiências e conhecimentos coletivos próprios, 
mas que, na medida em que foram gestados em contextos não escolarizados, não podem ser inseridos no contexto 
educativo mecanicamente, sem tradução. Nossa experiência em particular partia do princípio de que a 
interculturalidade seria uma forma de troca cultural, no qual se inseriria no processo de ensino-aprendizagem os 
conhecimentos tradicionais daqueles povos. A preocupação inicial foi criar condições para que fosse viável uma 
construção coletiva do processo educativo, mas, não se visualizava naquele momento a possibilidade de gestação de 
um novo conhecimento, fundado na tradução de saberes decoloniais para o ambiente escolar. Como resultado desta 
limitação, percebemos que, ao final, os componentes curriculares (disciplinas) percorreram um método bastante 
distinto do que fora planejado inicialmente. Assim, percebemos na prática que a educação intercultural não se 
resume ao interesse pretensamente recíproco pelas simetrias dos saberes. Deste modo, refletir sobre os impasses 
colocados é fundamental para o exercício da docência: afinal, trata-se simplesmente de um curso que cumpre seus 
objetivos institucionais e dos projetos educacionais do Estado ou se trata de um espaço de construção 
interepistêmico? Quais os interesses estão por de traz dos discursos educacionais que defendem as simetrias dos 
saberes, mas ignora a construção de novas epistemologias?  
 
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO SUPERIOR: CONSTRUINDO SABERES 
 

Cristiane Andrade Fernandes 
 
O presente artigo apresenta o relato de experiência realizada na disciplina Educação Especial e Inclusiva, no curso de 
Pedagogia na Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC em 2017.1. A partir da ementa da disciplina, construímos 
um caminho metodológico fundamentado na pedagogia freiriana como ponto de partida para dialogar sobre o 
acolhimento, humanização, investigação-ação no que tange a educação na perspectiva da inclusão. Após a roda de 
conversa com o texto “Paulo Freire Um pensamento nascido da vida (BARRETO, 1998)”, dialogamos sobre os pilares 
do pensamento freiriano e suas contribuições para uma postura dialética no atendimento às pessoas com 
deficiência. Realizamos os estudos sobre o histórico da Educação Especial no Brasil, ressaltando os conceitos e 
preconceitos acerca da pessoa com deficiência; e um Seminário sobre Educação Inclusiva a partir de cartilhas 
institucionais, para o reconhecimento das especificidades sobre as deficiências. Propomos a elaboração de um 
boletim informativo em equipes, acerca dos marcos legais que regulamentam a educação especial na perspectiva da 
inclusão, da Constituição Federal (1988) até a Lei 13.146/2015. Para a efetivação da relação teoria e prática, os 
discentes realizaram visitas de campo em espaços educacionais de atendimento as pessoas com deficiência, no 
intuito de reconhecerem metodologias desenvolvidas nestes espaços. Ao final da disciplina, realizamos oficinas para 
elaboração de materiais didáticos de apoio, na perspectiva da inclusão com materiais recicláveis, utilizando o lúdico 
como fio condutor de aprendizagens. Discutimos as estratégias metodológicas no processo de ensino e 
aprendizagem para cada especificidade da deficiência. A partir das rodas de conversas e dos estudos desenvolvidos 
durante a disciplina tivemos momentos de ressignificação de conceitos e de entendimento do quanto necessitamos 
apreender sobre o acolhimento e o atendimento a pessoa com deficiência. Em todos os momentos, buscamos 
ressaltar o quanto a postura humana de escuta, diálogo e acolhimento dos saberes do outro (FREIRE, 2005), pode 
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contribuir para a emancipação e autonomia dos educandos com deficiências e sem deficiência, desvelando a 
segregação social que a sociedade impõe a estas pessoas. Enfim, consideramos que uma disciplina não garante a 
formação dos educadores na imersão do universo tão diversificado que a educação inclusiva representa. Os desafios 
ainda são muitos, no que tange a formação inicial nos cursos de graduação de ensino superior, porque é necessário 
pensar numa prática pedagógica diferenciada para atuação em contexto diversa. Entretanto acreditamos que 
iniciamos as reflexões necessárias para o entendimento de ações inclusivas no âmbito educacional.  
 
 

SALA DE AULA INCLUSIVA? - OBSERVAÇÕES MEDIANTE OLHARES SOCIOINTERACIONISTAS 
 

Wolney Gomes Almeida 
Lílian Cavalcante Mendonça Brandão 

Eliane Nóbrega Fragôso Azevedo 
 
Refletir sobre a pessoa com deficiência e, sobretudo, o atendimento direcionado a este sujeito no contexto 
educacional, constitui-se uma necessidade acadêmica, tanto na produção de conhecimentos teóricos quanto nas 
intervenções práticas e nos aspectos de formação docente. Essa problemática configura os caminhos percorridos 
pelo presente trabalho, com ações desenvolvidas pelo subprojeto Interdisciplinar do Programa Institucional de 
Iniciação a Docência – PIBID, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) que tem como área de atuação a 
formação de licenciandos no campo da Educação Especial numa perspectiva inclusiva. Assim, esse relato de 
experiência visa apresentar ações de observação não participante em quatro aulas realizadas em salas comuns de 
uma escola regular do Ensino Fundamental II. As aulas observadas pelos pibidianos discriminam-se a partir das 
seguintes áreas de conhecimento: uma aula de matemática e de geografia na classe com um estudante com 
deficiência intelectual (DI); e uma aula de matemática e uma de inglês em classes com dois estudantes surdos cada. 
Sob um aspecto sociointeracionista, este relato de experiência traz à baila discussões trazidas por Vygotski (1995), 
considerando o processo de interação social e os estereótipos sobre a diferença, demarcando a sociedade e seus 
vieses educacionais a partir das relações de poder que constituem os padrões de normalidade, e, consequentemente 
de sujeição daqueles que se encontram na condição de deficiência. Assim, este olhar vygotskiano, corroborados por 
Skliar (2002), Mantoan (2003), Bernardino (1998) e outros, considera a construção de oportunidades para o que o 
indivíduo esteja inserido ao meio, desde que este ambiente se adapte às condições demarcadas por estas 
determinadas diferenças. Na aula de matemática, cuja classe estuda um aluno com D.I, foi aplicada uma avaliação 
que apesar da turma cheia, a docente conseguiu atender e contemplar atenciosamente a todos, e, principalmente à 
criança com deficiência intelectual. Já na aula de Geografia, o mesmo estudante foi ignorado do contexto 
metodológico aplicado pelo professor, tornando-se um mero espectador. Em uma segunda turma de matemática 
houve bastante interação entre alunos e professor, com a participação dos surdos nas atividades propostas 
respondendo as questões desenvolvidas. Na aula de Inglês não houve esse mesmo resultado. Os alunos surdos não 
conseguiram apreender o conteúdo pedagógico da matéria ficando alheios ao que foi apresentado pelos colegas 
ouvintes. Tais problemáticas podem ser observadas em função das questões inerentes à própria atuação do 
intérprete de Libras durante a regência para os alunos surdos, bem como aos processos didático-metodológicos que 
interferem nos aspectos de ensino e de aprendizagem em todo o contexto de aulas aqui observadas. 
 
 

AS IMAGENS NAS SALAS DE AULA DE FRANCÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA: ACOLHIDA E INCLUSÃO DA 
DIVERSIDADE 

 
Priscila Viana da Rocha 

 
As inúmeras imagens presentes na composição dos livros didáticos de línguas estrangeiras exercem múltiplas 
funções. Segundo Cristovão (2015), elas podem ter, por exemplo, função lúdica, ilustrativa ou de facilitadoras da 
compreensão. Além disso, as imagens possuem dimensão ideológica e estão vinculadas “aos interesses das 
instituições sociais nas quais são criadas, divulgadas e lidas.”. (CRISTOVÃO, 2015, p.77). Sobre as ideologias presentes 
nos livros didáticos, Scheyerl e Siqueira (2012) nos alertam que existe, da parte da indústria mundial do livro 
didático, uma “imposição de padrões estereotipados” e “premissas universalizantes e homogeneizadoras” (p.25-26). 
De fato, ao fazer um levantamento de imagens de pessoas em livros didáticos de francês língua estrangeira, 
doravante FLE, percebeu-se que as pessoas representadas eram, em sua grande maioria, homens brancos, jovens e 
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magros. Os livros analisados foram o Alter Ego Plus A1 (2012) da editora Hachette e o Nouveau Rond Point A1-A2 
(2011) da editora Maison de Langues. As salas de aula de FLE, entretanto, recebem sujeitos distintos e precisam estar 
preparadas para recebê-los com dignidade. “Dessa forma, se faz necessário um currículo mais abrangente, no qual 
as/os estudantes sejam acolhidas/os com a garantia de permanência e acesso a aprendizagem, sem sofrer restrições 
pela sua identidade de gênero, raça e sexualidade nesse local.” (SENE; FERREIRA, 2016, p.1 e 2) Assim sendo, com o 
objetivo de demonstrar o quanto a inclusão da diversidade em sala de aula se faz necessária e quais são seus 
benefícios, relatarei minha experiência enquanto professora de FLE do curso de Letras da Universidade Federal de 
Viçosa. Ações simples como utilizar imagens de personagens negrxs nas representações de atividades quotidianas, a 
inserção de imagens de mulheres exercendo as mais diversas profissões em exercícios sobre profissões, a 
desconstrução da imagem dx gordx que sonha em emagrecer nos exercícios sobre o imperativo, a presença de 
imagens de atores e atrizes negrxs e gordxs nas atividades de descrição física e a inclusão imagens de casais 
homoafetivos nos textos sobre o dia dos namorados foram realizadas em várias turmas de FLE durante os dois 
semestres de 2016 e o primeiro semestre de 2017. Os resultados mostram que tais ações contribuíram 
significativamente para a autoestima de algum(a)s alunxs e para transformar a aula de língua estrangeira em um 
ambiente mais acolhedor e inclusivo. Os/as professores/professoras deveriam formar-se para combater preconceitos 
e visões de mundo limitantes divulgados pelos livros didáticos. Eles/elas precisam estar prepadxs para “desconstruir 
estereótipos (...) no que se refere às relações de poder, desestabilizando a composição do binarismo: 
homem/mulher, negro(a)/branco(a), heterossexual/homossexual, para colaborar na construção de uma sociedade 
mais humana e digna para todas as pessoas.” (SENE; FERREIRA, 2016, p. 1) Além disso, precisam qualificar-se “para 
discernir, corrigir e prevenir a discriminação, sob todas as suas formas, nos currículos, materiais e práticas 
pedagógicas”. (SILVA, 2011, p.78) Em termos de correção da discriminação, ele/ela pode criar seu próprio material 
pedagógico com mais respeito e reconhecimento das diferenças existentes, para que a sala de aula se torne “um 
espaço ocupado democraticamente por todos, sem hierarquizações”. (SILVA, 2011, p.91). 
 
 

REFLEXÕES SOBRE AS EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO QUANTO À TEMÁTICA INCLUSIVA 
 

Luciana Carlena Correia Velasco Guimarães 
Adriana do Socorro Tavares Silva 

Graça Auxiliadora Nobre Lopes 
 
O presente trabalho objetiva apresentar uma reflexão sobre a formação/capacitação realizadas no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap), envolvendo os interlocutores do processo de inclusão 
considerando a condição humana como fator premente das ações voltadas para formação, bem como a 
sensibilização e participação da comunidade escolar. Destacamos que o Ministério de Educação e Cultura através da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica criou os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Educacionais Específicas (NAPNEs). O Napne nos Institutos Federais articula com a comunidade, instituições e as 
próprias pessoas com necessidades específicas, desenvolvendo ações que busquem a equidade no ensino, tendo em 
vista a garantia de um sistema educacional inclusivo, nessa perspectiva, o Napne do campus Macapá foi implantado 
no Ifap durante o I Encontro de Educação Inclusiva do Ifap, pela Portaria N.º 114 de 17 de fevereiro de 2011 e tem 
como missão desenvolver inclusão na educação e buscar quebrar barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais. 
A abordagem do trabalho é qualitativa por meio de análise documental, a qual foram coletados dados e informações 
em portarias, relatórios de gestão e atas e, por conseguinte a partir da análise das atividades de capacitação 
realizadas pelo Napne do campus Macapá depreendeu-se que as experiências na formação de servidores, estudantes 
e comunidade externa são, na sua maioria, sobre pessoas com deficiência. Portanto, as experiências engendradas 
pelo Napne do campus Macapá apontam que no interstício de 2011 a 2016 houve 20 (vinte) formações para o 
quantitativo de 1.763 (um mil setecentos e sessenta e três) pessoas. Desta feita, a trajetória das ações inclusivas para 
formação continuada (re)pensa o ambiente educativo como um espaço de mudança e de efetivação da legislação e 
prática educacional para uma educação de qualidade com respeito a qualquer diferença. Assim, das formações 
apresentadas, apenas 02 (duas) alinham com a compreensão de inclusão que valoriza a participação de cada sujeito, 
não medindo esforços para minimizar e/ou eliminar as barreiras à aprendizagem que impeçam a plena autonomia 
acadêmica devido à desvalorização de suas diversidades. Logo, verificou-se que somente a formação não é suficiente 
para que se faça a inclusão na prática. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA NO ENSINO DA MATEMÁTICA POR 
MEIO DA ANÁLISE DE ERROS 

 
Mônica Romana de Oliveira Santos 

Aline Lélis de Medeiros Taurino 
Guilhermina Elisa Bessa da Costa 

 
A avaliação da aprendizagem ainda é, na maioria das vezes, utilizada pelo professor de matemática como uma 
maneira de conferir somente o acerto dos estudantes.O erro cometido pelos mesmos é considerado apenas como 
uma falta de compreensão dos conteúdos estudados. Nesse sentido, a avaliação assume uma função classificatória e 
excludente. Aliada à complexidade que é própria da Matemática pelo seu formalismo e necessidade de abstração, 
promovem uma aversão e um desestímulo dos estudantes com a aprendizagem desse componente curricular, que 
passam a enxergá-la como algo intimidante e inalcançável.No entanto, os erros cometidos pelo estudante podem 
revelar muito mais que a falta de compreensão de um determinado conteúdo. Um dos objetivos centra-se em 
analisar quais  as principais dificuldades que os estudantes precisam superar na aprendizagem e como este se 
apropria do conhecimento, seus avanços e como funciona sua estrutura cognitiva diante da tarefa proposta. Podem 
apontar também, problemas relacionados à déficit de aprendizagem e discalculia. Utilizamos a metodologia 
qualitativa com abordagem exploratória. O referencial teórico centra-se nos estudos de Mantoan (1998), Stainback 
(1999), Vygotsky (2009), dentre outros.  Nesse sentido destacamos que Cury (1994) ressalta que os erros cometidos 
pelos alunos são considerados estágios necessários à exploração de problemas e podem ser utilizados, pelo 
professor ou pelos próprios alunos, para novas descobertas e para discussão dos conceitos envolvidos em um 
determinado problema matemático. Nesta comunicação, apresentamos os resultados de um relato de experiência 
realizada com uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental, de uma escola da rede estadual de ensino do município 
de Teixeira de Freitas, BA, com o objetivo de analisar os erros na resolução de problemas relacionados ao ensino das 
Potências. Como metodologia, foi aplicada atividade na turma e avaliado os conteúdos das soluções apresentadas 
pelos estudantes, passando pelas etapas de pré-análise e classificação dos tipos de erro, exploração do material e 
tratamento dos resultados que mostraram uma grande dificuldade dos alunos em resolver problemas aplicando os 
conceitos apresentados nos estudos das Potências. Os resultados parciais demonstraram que a análise fornece 
informações que permitem ao educador avançar no conhecimento das causas do erro dos estudantes e elaborar 
novas estratégias de ensino. Sendo assim, concluímos que a Análise de Erros constitui-se uma metodologia que 
permite criar um ambiente de aprendizagem que promova uma reflexão do estudante sobre suas próprias ações e 
compreender seu raciocínio buscando novos meios para a aprendizagem do estudante, promovendo a inclusão no 
processo educacional. Ao educador permite verificar minuciosamente a aprendizagem dos estudantes, traçar um 
perfil da turma ou identificar estudantes com limitações cognitivas ou discalculia e promover a inclusão dos mesmos 
por meio de estratégias de ensino apropriadas, o que representa um desafio que aos poucos vem sendo superado na 
prática pedagógica com vistas à inclusão dos estudantes no contexto educacional. 
 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS  
REFLEXÕES TEÓRICAS 

 
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA TURMAS BILINGUES: A EXPERIENCIA DE POJUCA – BAHIA 
 

Rita de Cassia Alves Pereira 
Olivia Maria Costa Silveira 

 
Considerando a resolução CNE/CEB 4/2009, a Diretoria Municipal de Educação do município de Pojuca- Bahia 
implementou sua política de Educação Inclusiva através do Projeto de Lei nº 004/2013, com a implantação do Núcleo 
de Educação Inclusiva (NEI), também presente no Plano Plurianual (PPA 2014-2017). O NEI conta com 28 
profissionais e oferece atendimento a aproximadamente de 150 estudantes da rede municipal de ensino que 
apresentam necessidades educacionais especiais. Construir um paradigma educacional fundamentado na concepção 
de direitos humanos, igualdade e diferença como valores indissociáveis, visando a equidade formal ao contextualizar 
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as circunstâncias históricas da produção da exclusão, assegurando o acesso e a permanência das pessoas com 
deficiência a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis são os desafios enfrentados pelo NEI diariamente, 
desde sua concepção. Valorizar a língua brasileira de sinais (LIBRAS) e as diferentes metodologias para que a inclusão 
da pessoa surda aconteça é de suma importância no processo inclusivo, assim consideramos necessária uma 
educação bilíngue para a pessoa surda. A nucleação em 4 escolas foi a estratégia pedagógica utilizada para a inclusão 
de estudantes surdos em Pojuca. Os educandos receberam um intérprete em LIBRAS para facilitar a inclusão dos 
mesmos às dinâmicas em sala de aula. As salas bilíngues reduzem as barreiras na comunicação com os surdos. Nelas, 
a primeira língua é LIBRAS e a segunda é o Português, e o ensino de LIBRAS abrange todos os estudantes da 
comunidade escolar, bem como os profissionais atuantes na instituição. A presença do intérprete é de suma 
importância, mas na passagem do conteúdo do professor para o intérprete e depois para o estudante acaba 
ocorrendo perdas de conteúdo. O intérprete apenas traduz, muitas vezes, sem interpretação. Professores com 
formação bilíngue na linguagem de sinais podem ensinar de forma direta aos estudantes da sala evitando a perda de 
conteúdos. Em 2016, iniciamos a formação de profissionais e familiares de estudantes surdos da rede municipal com 
o curso básico de LIBRAS, ofertado na modalidade presencial com carga horária de 80h que contou a participação de 
30 educadores e familiares, a segunda etapa da formação, o curso intermediário de LIBRAS, acontecerá no segundo 
semestre de 2017, com carga horária de 100 horas letivas, tendo o mesmo público de interesse. Primeiros socorros, 
Ética, atendimento de portadores de autismo e distúrbios mentais também serão temas para a formação dos 
profissionais de educação do município e familiares de estudantes atendidos pelo NEI. Uma forte parceria com a 
Diretoria de Saúde encontra-se em construção, de forma a garantir um atendimento multidisciplinar. Quando os 
princípios da educação inclusiva são corretamente implementados os resultados são visíveis. O poder público tem 
promovido meios para assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar os resultados e 
também consolidar os trabalhos desenvolvidos pelo NEI no sentido de subsidiar os profissionais envolvidos na 
missão de educar os estudantes ao longo da vida. 
 
 

A INTERCULTURALIDADE COMO HORIZONTE PARA A EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL 
 

Larisse Miranda de Brito 
Greyssy Kelly Araujo de Souza 
Marília Dantas Costa Carneiro 

 
O lançamento do Programa de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais (REUNI) pelo governo federal 
em 2007 sinaliza para a reparação de danos históricos causados à população indígena, negra e pobre pela sua 
exclusão do nível superior de ensino. Aponta também para inovações dos currículos e cursos universitários, baseados 
no modelo disciplinar com a finalidade única de conceder diploma profissional como etapa final da formação. Nesse 

contexto, a interdisciplinaridade aparece como horizonte para cursos de graduação, nota-se um esforço em 
repensar, juntamente com as políticas de expansão e ampliação de acesso, os princípios filosóficos e 
conceituais do ensino superior. Desse modo, setores ligados à educação, têm promovido debates sobre as 
concepções de ensino e a estrutura curricular dos cursos de graduação das instituições federais do país. 
Este trabalho tem como objetivo fornecer subsídios para o debate em torno das transformações e 
perspectivas da formação universitária no Brasil. De acordo com Brito (2015) o processo de criação de 
instituições universitárias no país foi dificultado pela persistente colonialidade do poder (Quijano, 2005) 
que nos impossibilitou de pensar uma universidade que atendesse às demandas nacionais. Nesse contexto, 
o REUNI configurou-se como uma possibilidade pensar questões conceituais, de organização de infraestrutura 
física e acadêmica das universidades. Representou o esforço de elaboração de propostas inovadoras que atendessem 
às expectativas de um projeto nacional consolidado de universidade. Nesse processo, os Bacharelados 
Interdisciplinares (BI) tiveram destaque, entretanto é possível observar uma forte resistência da comunidade 
acadêmica frente a essas mudanças. Podemos considerar que as políticas educacionais adotadas no período de 2004 
à 2016, favoreceram a ampliação da justiça social ao possibilitar o acesso de populações antes excluídas do ensino 
superior, ao mesmo tempo em que permitiram um debate mais profundo acerca dos principais objetivos desse tipo 
de educação no país. Nesse contexto, a educação intercultural (Walsh, 2009), em sua perspectiva crítica, emerge 
como horizonte importante para as instituições nacionais por admitir o intercâmbio de saberes entre conhecimentos 
diversos e assim avançar na promoção da justiça cognitiva (Santos E et.al, 2004), indispensável como parte do 
processo de reconhecimento do  epistemicídio causado pelo colonialismo. 
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EIXO 04 

 

Abordagens metodológicas e 
práticas inovadoras para 
promoção da inclusão e 

equidade das diversidades 

 
 

 

 

 

 

Compreende a divulgação de pesquisas ou relatos de 
experiência que, ao colocarem em foco abordagens 
transversais, interseccionais, interdisciplinares e práticas 
inovadoras para promoção da inclusão e equidade das 
diversidades, buscam explorar alternativas possíveis e 
fortalecer diretrizes éticas, compromisso social e o encontro 
dialógico entre os pesquisadores e o público-alvo dessas 
práticas e abordagens. Concebe a diversidade como objeto 
de formação e busca abordar o lugar que ocupam os 
diferentes marcadores da diversidade (etnicidade, língua, 
religião, geração, gênero, capacidades físicas e intelectuais) 
na formação dos educadores e educandos. 

Coordenadora: Martha Kaschny Borges (UDESC) 
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PÔSTERES 
RELATOS DE PESQUISA 

 
 

A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO FERRAMENTA PARA EMANCIPAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE 
MINORIAS: PROJETO-AÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS SOCIAIS DO SUL DA BAHIA 

 
Alicia Araujo da Silva Costa 

Brenda de Brito Peito 
Ahysla Gonçalves Duraes 

Lucas Vieira da Rocha 
 
O presente trabalho apresenta alternativas de incentivo e fomento ao mercado da economia solidária no sul da 
Bahia, idealizadas com base na ideia da intervenção e participação direta e ativa da Universidade Federal do Sul da 
Bahia junto às comunidades das localidades onde seus campi e CUNIs – Rede de Colégios Universitários Anísio 
Teixeira estão inseridos. Considerando que as modalidades de negócios sociais são vias potenciais para a 
emancipação social e econômica de grupos minoritários e em situação de vulnerabilidade econômica, e 
considerando ainda que o objetivo primaz da Universidade enquanto Instituição educacional e social é a 
transformação da realidade em seu entorno, o presente projeto-ação propõe unir universidade (professores e 
alunos), comunidades locais e órgãos públicos (prefeituras locais e Governo do Estado da Bahia) na construção 
coletiva de soluções para geração de novos empregos, distribuição mais justa de renda, com autonomia para 
aprender, ensinar e fazer produtos e serviços dentro da lógica da economia colaborativa e participativa e da justiça 
social. A metodologia utilizada na concepção e desenvolvimento deste projeto-ação foi a do Arco de Maguerez, 
devido a seu caráter de metodologia ativa, ou seja, com enfoque na problematização e intervenção na realidade. 
Conforme propõe tal ferramenta, o presente trabalho passou por cinco etapas: observação da realidade; 
identificação dos problemas e pontos-chave; teorização; identificação de hipóteses de solução; e aplicação à 
realidade, esta última compreendendo as alternativas vislumbradas pelo grupo para o alcance dos resultados. Entre 
as soluções de intervenção apontadas, estão a criação de feiras de economia solidária; a criação de grupos de 
extensão da universidade, formados por professores, pesquisadores e alunos para fornecer apoio e consultoria no 
âmbito dos negócios sociais, bem como viabilizar a abertura de novos negócios; o fomento e apoio à diversidade 
cultural e social a partir da valorização e difusão dos saberes locais, ancestrais e tradicionais.  
 
Palavras-chave: Negócios Sociais; Autonomia; Economia Solidária. 
 
 

CONSTRUÇÃO DA REDE MEDICINAL PATAXÓ: EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL INDÍGENA 
 

Victor André Martins de Miranda 
Rosa Maria Bonella Lauer 

 
O presente projeto de intervenção é fruto dos estudos e das pesquisas realizados nos componentes curriculares de 
Práticas Integradas de Promoção e Vigilância em Saúde em Espaços de Convivência ofertados no Bacharelado 
Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). A Construção da Rede Medicinal Pataxó 
está ancorada na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASI), na Política Nacional de Educação 
Popular em Saúde (PNEPS) e nas Práticas Integrativas Complementares (PICs).  Tem por objetivo promover a 
participação social na construção de uma horta fitoterápica de plantas medicinais na Escola Indígena Pataxó de 
Coroa Vermelha e torná- la centro de práticas pedagógicas inovadoras para os alunos da Escola Indígena, numa 
parceria entre professores da rede municipal de educação, profissionais do Posto de Saúde da Família Indígena de 
Coroa Vermelha, comunidade Pataxó e comunidade acadêmica da UFSB. Busca também propor novas formas de 
tratamento à população assistida pelo Programa de Saúde da Família Indígena (PSFI). Nesta perspectiva, a Rede 
Medicinal Pataxó pretende atuar como um centro que irá valorizar os saberes ancestrais Pataxó. O projeto esteve 
orientado pela metodologia de pesquisa-ação necessária no processo ensino-aprendizado que enfatiza a reflexão da 
prática vivenciada com intenção de interagir e propor mudanças no contexto social, educacional, cultural e sanitário 
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de um determinado território e no reconhecimento das diversidades de saberes e práticas. A Construção da Rede 
Medicinal Pataxó: Educação e Promoção da Saúde Integral Indígena se torna importante para as práticas didáticas da 
Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha, nas trocas de saberes relativos às plantas medicinais utilizadas pela 
comunidade Pataxó. As interseções entre a saúde e a educação são mecanismos capazes de impulsionar ações de 
políticas públicas que possam ajudar a construir espaços de convivências entre saberes acadêmicos, populares e 
tradicionais. A horta irá propiciar troca de experiência entre os mais diversos setores, criando uma rede de apoio 
capaz de fortalecer a construção da educação popular, os conhecimentos sobre plantas medicinais e sua utilização 
na prevenção de doenças e promoção da saúde.  
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A HOMOFOBIA NO DISCURSO JORNALÍSTICO 
 

Saulo Carneiro Pereira Dos Santos 
Fernanda Luzia Lunkes 

 
A presente pesquisa procura analisar o modo como o crime homofóbico comparece e sofre processos de 
silenciamento no discurso jornalístico. A partir da análise de matérias jornalísticas que relatem casos de homofobia, 
buscamos responder, dentre outras, às seguintes questões: Que efeitos de sentido são produzidos na formulação de 
uma dada notícia sobre crimes homofóbicos? Que gestos de interpretação são construídos pelo discurso jornalístico 
ao noticiar crimes homofóbicos? Quais as filiações ideológicas às quais o discurso jornalístico se vincula em seu 
dizer? Espera-se, também com estas, apontar para as relações de aliança e confronto ideológico no processo de 
produção da notícia/imagem, colocando em suspenso os efeitos de evidências produzidos pelo/no discurso 
midiático. Para a presente pesquisa, os procedimentos metodológicos terão como horizonte os pressupostos da 
Análise do Discurso francesa, teorizada por Michel Pêcheux. O corpus empírico será construído a partir de 
levantamento de matérias veiculadas em mídias online com as seguintes palavras-chave: ‘Crime’, ‘homofobia’, 
‘Bahia’, ‘violência’, ‘queimado’. A partir desta busca e delimitação será feito o recorte, que poderá ser um título, uma 
frase ou uma imagem. Analisando a proposta central do seminário e um de seus objetivos, direcionada à difusão de 
pesquisas sobre diversidade, é possível constatar um forte diálogo entre a presente pesquisa e o seminário, pois a 
análise do funcionamento do discurso jornalístico sobre violência homofóbica traz à tona o debate sobre os efeitos 
de sentidos que são produzidos e, sobretudo, aponta para algumas consequências na determinação ideológica no 
processo histórico a que os leitores das notícias estão submetidos. Considerando que o Brasil é o país que mais mata 
LGBT’s no mundo, segundo o Grupo Gay da Bahia, é extremamente necessário entender como estes crimes 
comparecem no discurso jornalístico, além de desconstruir os efeitos de evidências produzidos. Esperamos com esta 
pesquisa contribuir aos estudos da Análise de Discurso, sobretudo aos discursos da/na mídia e discursos sobre 
gênero. 
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EDUCAÇÃO NO CAMPO: UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA E PRÁTICAS PARA A INCLUSÃO E 
VALORIZAÇÃO DO JOVEM NO MEIO RURAL 

 
Adriana Vilas-Boas Borges 

Nara Eloy Machado Maturino 
Carlos Henrique Leite Borges 

 
De acordo com Figueiredo (2009), historicamente a luta de uma escola de qualidade no campo representou o sonho 
de muitas famílias que, mesmo sem escolaridade, defendiam a importância da educação como instrumento de 
transformação política e social da realidade injusta e arbitrária a qual viviam. Esse sonho, segundo o autor, foi aos 
poucos criando raízes reais práticas, inaugurando nos primeiros anos do novo século, a conquista Legal da Educação 
do Campo, alicerçada nos princípios do trabalho e da sustentabilidade, da coletividade e da solidariedade, do 
respeito a diversidade cultural e saberes da terra. Dessa forma, é necessário um modelo de educação que aponte 
novas possibilidades pedagógicas que contribua para a melhoria da qualidade de vida, para a autovalorização do 
homem e da mulher do Campo, bem como, para o reconhecimento deste como espaço pedagógico de germinação 
da formação integral do ser humano e da sustentabilidade, considerando toda diversidade que apresenta 
(FIGUEIREDO, 2009; GNOATTO, 2006). Este trabalho buscou apresentar as ações, metodologias e práticas adotadas 
pela Casa Familiar Rural de Igrapiúna-Ba (CFR-I) por meio da Pedagogia da Alternância aplicada à educação dos 
jovens que a integram e as ações que são empreendidas para a inclusão e sua permanência nas vivências sócio 
produtivas no meio rural. além dos benefícios socioeconômicos alcançados pelos jovens e suas famílias em suas 
propriedades. Os procedimentos metodológicos foram embasados nas pesquisas exploratória, descritiva e 
documental. Os dados primários foram obtidos por meio de entrevista e do relatório da organização em estudo. Os 
dados concluíram que os projetos e ações adotados pela CFR-I estão voltados para o Capital Produtivo (geração de 
trabalho e renda), Humano (educação do campo de qualidade), Social (construção de uma sociedade mais justa e 
solidária) e Ambiental (conservação dos recursos naturais). A Pedagogia da Alternância, como metodologia e práxis 
de ensino se propõe a ser uma alternativa para o meio rural, numa forma de educação que valoriza o saber e a 
tradição rural aliado ao conhecimento teórico, técnico e prático com reais possibilidades de interromper o ciclo de 
abandono e pobreza no campo. A CFR-I utiliza a metodologia da Pedagogia da Alternância e trabalha ações como: 
visitas de estudo, elaboração de projetos e manutenção desses em suas unidades-família, seminários rurais, dias de 
campo, feiras de ciências e tecnologias, inclusão digital, implantação de hortas e cultivos, buscando assim fixar o 
jovem do campo no campo através de uma educação inclusiva de qualidade. A proposta de educação utilizada pela 
CFR-I busca formar o jovem não só profissionalmente para atuar em suas propriedades, mas, sobretudo busca a 
valorização dos costumes, crenças, saberes da terra, resgatando os valores das comunidades, melhorando a 
qualidade de vida. Uma proposta de educação voltada para a transformação das realidades rurais, buscando 
reafirmar não só a inserção social, mas também a sua ascensão por meio da melhora da condição econômica. Assim, 
a Pedagogia da Alternância se constitui como opção concreta para os jovens e suas famílias, para o fortalecimento do 
vínculo com o campo e minimização dos problemas socioeconômicos enfrentados pela agricultura familiar.  
 
Palavras-chave: Educação; Pedagogia da Alternância; Jovem do campo. 
 
 

RELAÇÕES DE CONTRASTE: DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO 
 

Priscila Santos Ribeiro 
Gustavo Bruno Bicalho Gonçalves 

Najara Farias Rosa Santos 
 
O presente relato refere-se a um projeto de intervenção desenvolvido ao longo do componente curricular 
“Universidade e Contexto Planetário” o último do Bloco Temático “Universidade e Sociedade”, que compõem o 
currículo da Formação Geral dos Bacharelados Interdisciplinares da UFSB. O projeto foi realizado entre os meses de 
abril a junho de 2017 no Centro Integrado de Educação de Itabuna (CIEI). O objetivo do projeto era incentivar a 
autonomia dos alunos, para que se tornem agentes ativos no processo de análise e resolução dos problemas de sua 
comunidade escolar. Optou-se pela metodologia da pesquisa-ação, e inicialmente foram feitas aproximações para 
conhecer melhor a escola. Surpreendentemente, alguns alunos já estavam em processo de constituição de um 
coletivo autogestionado com o objetivo de identificar, analisar e agir sobre problemas relacionados à intolerância 
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com a diferença. Com a ajuda de alguns professores, construíram o Coletivo Eduque seu Olhar com o objetivo de 
atuar na resolução de recorrentes situações constrangedoras e muitas vezes intimidatória, no ambiente escolar. A 
partir do diálogo com esse grupo, decidiuse pelo desenho da pesquisa a ser realizada junto a uma amostra 
representativa dos estudantes da escola sobre o tema da diversidade e sobre ações a serem desenvolvidas. Decidiu-
se que os dados sobre a comunidade e seus problemas seriam identificados por meio de um questionário aberto, 
onde também haveria espaço para os alunos refletissem sobre as maneiras de solucioná-los. Esperava-se que os 
problemas apresentados seriam entre os próprios alunos, contudo, ao analisar as respostas percebeu-se a existência 
de conflitos na convivência com alguns funcionários, inclusive professores. Foram realizadas algumas reuniões com o 
Coletivo Eduque seu Olhar depois da aplicação do questionário, para validar os resultados encontrados pela enquete 
e problematizar sobre possíveis caminhos de intervenção. Foram relatadas então algumas situações de discriminação 
protagonizadas por professores e outros funcionários, que justificariam as respostas dos alunos. Analisou-se também 
a necessidade de maior protagonismo da direção da escola para intervir em situações que envolvem servidores da 
escola em temas delicados, como homofobia, racismo, intolerância e preconceito. Membros do coletivo 
problematizaram a atitude de alguns pais que se declararam contra o Coletivo, por acreditarem estar influenciando 
seus filhos. Ponderou-se que para a Universidade, por possuir um vínculo diferente ao da escola, seria mais fácil 
realizar essa intervenção junto aos professores, funcionários e pais dos alunos, visto que não teria as mesmas 
restrições ou cobrança por explicações. Delineouse assim, uma linha de intervenção em que os assuntos seriam 
indicados pelo Coletivo, baseados nas demandas apresentadas no cotidiano escolar e a Universidade então 
desenvolveria as ações, planejadas em conjunto com o grupo. Dessa forma, o projeto propõe uma outra interação 
entre o Ensino Básico e Superior, na qual os dois corroboram para construção de conhecimento, modificando a visão 
da escola apenas como espaço de aplicação dos saberes e a universidade como detentora desse saber. A interação 
entre Ensino Básico e o Superior há muito tempo já deveria estar instituída, pois apesar de atuarem em níveis 
diferentes, participam do mesmo processo de aprendizagem, integrando o Sistema Nacional de Educação. Essa 
aproximação entre a Universidade e a Escola possibilita uma desproblematização dos saberes práticos ao permitir a 
continuidade entre saberes pragmáticos e epistemológicos.  
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A (DES)CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO JOVEM DA PERIFERIA: ESTUDO DE CASO DE UMA ESCOLA 
PÚBLICA E OUTRA PRIVADA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO 

 
Matheus Lopes da Silva 

Vitoria Barreto de Oliveira 
Letícia Altoé Sessa 

 
Geertz (2008) define cultura como “conjunto de sistemas simbólicos significantes que orientam o comportamento 
humano, dando relevância à sua experiência”. Analisa-se que esse simbolismo traduz-se como manifestações que 
dão significado à realidade social de determinado grupo, assim, é possível inferir que a função da acumulação dos 
símbolos é construir uma identidade. Pode-se perceber que a identidade está em constante transformação, já que 
esta é resultado provisório da intersecção entre a história da pessoa, seu contexto histórico e social e seus projetos. 
Assim, de acordo com o psicólogo Lev Semenovitch Vygotsky (1989) é por meio da interação social que o sujeito 
constrói-se como indivíduo diante do confronto com o mundo externo. Compreende-se, em suma, que a identidade 
se comporta como um meio de representação e distinção, sendo tal processo visto na interação dos grupos que 
compõem a sociedade. No cenário urbano, destaca-se a segregação sócio-espacial, que consiste na divisão de grupos 
em decorrência de aspectos econômicos, sociais, geográficos entre outros. Essa segregação permite a construção de 
novas identidades e consequentemente diferentes formas de expressão o que acarreta no choque entre culturas. 
Observa-se na sociedade, o preconceito e a descriminalização das classes sociais mais elevadas por tudo o que é 
produzido pelos grupos marginalizados. Insere-se nesse contexto, a valorização da cultura dos “grupos de centro” 
frente a cultura dos “grupos periféricos”. Dessa forma, vê- se o conflito da formação de identidade do jovem da 
periferia, o qual se vê dentro de um sistema de símbolos estigmatizados pelas pessoas com maior influência no 
tecido social. A partir da problemática acima, o presente trabalho foi fundamentado na realização de um projeto 
com jovens de uma escola particular e uma escola pública da cidade de Porto Seguro. As informações adquiridas 
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nesse processo foram essenciais para a comprovação dos dados encontrados na pesquisa bibliográfica. Tem-se como 
objetivo principal entender como os alunos de cada uma das escolas estudadas percebem a identidade do jovem da 
periferia para estimular através de um movimento em defesa dos jovens a equidade das diversidades. E, por meio de 
comparações dos discursos pôde-se analisar se a referida situação de perda identitária ocorre na realidade. Usando-
se do método qualitativo de pesquisa, foram realizadas rodas de conversas e elaboração de cartazes em que os 
estudantes abordaram sobre o tema periferia. E, para uma investigação mais aprofundada dentro do modelo 
escolhido, foi realizado uma busca baseado no estudo de caso. A partir dos resultados demonstrados, vinculou-se os 
debates sobre a contínua crise de identidade e pertencimento dos membros da sociedade à diversos fatores como 
território e cultura baseados na constante perda de referencial. A crise de identidade é de suma importância às 
reflexões que ela traz e os reflexos deste fenômeno no seio da sociedade em que ele é mais incisivo, a periferia. É 
notório, após a reflexão sobre as oficinas nas escolas no município de Porto Seguro, que o que permeia em torno da 
identidade e do pertencimento dos jovens na periferia desta cidade é um espelho do que acontece ao redor do 
mundo. 
 
 

OFICINAS DE MARACATU NO COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE PORTO SEGURO: PROMOVENDO 
INCLUSÃO COM MÚSICA, DANÇA E AFIRMAÇÃO 

 
Lorrana Amparo da Silva 

 
A escola é um dos principais espaços sociais de produção e reprodução de preconceitos, por isso a pressão dos 
movimentos sociais desde a década de 1980 (De Jesus, 2013) que resultou na Lei 10.639/2003, tornando obrigatório 
o estudo da história e cultura afro-brasileira na educação básica. Esta mesma lei foi ampliada pela 11.645/2008, que 
incluiu também a obrigatoriedade das culturas indígenas. Uma conquista importante dos direitos sociais dos 
brasileiros e brasileiras, entretanto, a implementação dessa Lei enfrenta barreiras que vão desde a formação de 
professores, à carência de metodologias específicas e de materiais didáticos e paradidáticos. Tendo em vista 
colaborar com a implementação desta lei, criando metodologias que dialoguem com a cultura do país e suas 
tradições locais, desenvolvemos a oficina "Maracatu: música, dança e afirmação" no Complexo Integrado de 
Educação de Porto Seguro, desde fevereiro de 2017, tem como objetivo promover a valorização das culturas 
negrodescendentes e seus sujeitos, através da vivência da música e da dança do Maracatu. O Maracatu é uma 
manifestação afro brasileira, onde a dança, o ritmo, o canto (lôa) se destaca, e segue pelas ruas como um cortejo 
real. Surgida no período colonial, no contexto das Irmandades dos Homens Pretos, que eram as formas urbanas de 
resistência cultural e política à escravidão, o Maracatu carrega a força da luta pela afirmação do povo negro no 
Brasil. A nossa referência foi o Maracatu Nação Leão Coroado e os ensinamentos de Mestre Afonso, de Olinda (PE). O 
ponto de partida foi conhecer a história e os valores que sustentam essa manifestação popular, sua história de 
resistência cultural e de luta, partindo então para o aprendizado dos instrumentos musicais, os toques, as músicas ou 
loas, e os movimentos da dança e as figuras do Maracatu, como Rainha, Rei, Dama do Paço, Calunga, as catirinas. O 
racismo no Brasil é complexo e está entranhado nas relações sociais (Ciconello, 2008), o que é inaceitável num país 
onde a metade da população é negra e a maior parte é pobre. Trata-se de um preconceito complexo que tem formas 
de expressão veladas, como nos mostra Oracy Nogueira (1998), e que se manifesta de forma contundente na forma 
de desigualdade de oportunidades, causando impactos muito danosos principalmente para os jovens. Dentre os 
jovens com quem trabalhamos, dentre os quais cerca de 70% se autodeclaram pretos ou pardos, o impacto do 
trabalho tem sido positivo, principalmente no sentido de comemorar identidades até então negligenciadas pela 
imagem de um sujeito universalista, bem como de combater a intolerância religiosa.  
 
Palavras-chave: Lei 10.639; Maracatu; Afirmação; Preconceito racial.  
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PÔSTERES 
RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 
 

EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR PÚBLICAS: CONECTANDO HISTÓRIAS, TECENDO RELAÇÕES 
 

Jaqueline Lima 
Rafael Arenhaldt 

 
O presente projeto é desenvolvido pelo grupo PET Conexões Políticas Públicas de Juventude da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). O grupo tem como temática principal as Ações Afirmativas e realiza oficinas em 
escolas públicas de ensino médio priorizando a interação com estudantes da periferia de Porto Alegre. Objetiva a 
construção de um espaço de divulgação e diálogo entre estudantes da Universidade e de Escolas Públicas, 
problematizando e socializando temáticas como as ações afirmativas, políticas de ingresso e permanência no Ensino 
Superior, bem como dos direitos da juventude à educação pública. Para tanto, as oficinas são realizadas em quatro 
encontros. O primeiro encontro tem como enfoque: “Conhecer a Realidade”, onde cada aluno elabora um mapa 
pessoal a fim de apresentar sua vida, diante do grupo. O segundo encontro trata da “Universidade para que(m)?”, 
onde se realiza um debate sobre os sentidos e motivações para ingressar na universidade, com argumentos 
favoráveis e contrários discutidos coletivamente. O terceiro encontro, “Cotas para que(m)?”, problematiza o papel 
das cotas raciais e sociais. São levadas imagens de pessoas de diferentes etnias, gêneros, idades e classes; os alunos 
escolhem as imagens que, na sua perspectiva, ocupam o ambiente universitário, com uma explicação do motivo da 
escolha. Nesse terceiro encontro, também é exposto como a política de cotas está sendo adotada atualmente na 
UFRGS e no Sistema de Seleção Unificada; a exposição é dialogada, abrindo debate para questões como racismo e 
preconceito. A quarta oficina, “Passei na UFRGS! E agora José?”, traz o debate sobre como é a vida do estudante na 
Universidade, possibilidades de auxílios estudantis e conciliação entre vida acadêmica, pessoal e profissional. 
Constata-se, na relação com as Escolas Públicas, que estudantes e docentes possuem escassa informação sobre a 
Política de Ações Afirmativas e sobre as modalidades de acesso vigente no âmbito do Ensino Superior. Nota-se a 
incipiente integração entre a Educação Básica e Superior na perspectiva da disseminação das referidas informações. 
Além disso, durante a realização das oficinas, temos observado um significativo interesse dos estudantes nos temas 
propostos expressos pelo envolvimento e participação ativa na dinâmica das oficinas. Percebemos uma relação e um 
processo de identificação, a constituição de vínculos e redes de diálogo entre os estudantes das escolas e 
universitários de origem popular, ministrantes das oficinas. Diante disso, destaca-se, por um lado, a necessidade de 
se consubstanciar uma política institucional permanente, sistemática e de longo alcance focada na disseminação das 
informações relativas à política de cotas no âmbito da educação básica, sobretudo em territórios periféricos. Por 
outro, a importância da Universidade incentivar ações coordenadas que potencializam a integração e a inclusão, a 
aproximação e o diálogo entre a Educação Básica e a Educação Superior na perspectiva da democratização da 
informação como uma das dimensões fundantes do movimento de democratização do acesso do Ensino Superior. 
Em outras palavras, não criar as condições para democratizar as informações sobre ações afirmativas é uma forma 
de privilegiar uns (estudantes de Ensino Médio) e não outros, constrangendo, assim, a diversidade nos espaços 
públicos educacionais. 
 
 

PÉ DE MOLEQUE: IDENTIDADES E CULTURAS DE INFÂNCIAS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS E 
INDÍGENAS 

 
Marina Rodrigues Miranda 

Thaís Nader Reis 
Ianka Silva Rocha 

 
O presente relato de experiência é uma pesquisa participante, de caráter qualitativo com estudo de campo, via 
exercício de inspiração etnográfica. Os sujeitos da pesquisa são crianças indígenas de quatro a dez anos de idade de 
uma escola multisseriada do município de Itamaraju-BA, na Aldeia Indígena Pataxó – Pé do Monte. Busca-se neste 
relato destacar um dos espectros da construção de um projeto literário de valorização identitária indígena dialogado 
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com as crianças; A nossa discussão perpassa pela reflexão da criança como sujeito social ativo(Sarmento, 2007), 
constituindo correlações de forças na produção dos processos culturais. Nesta lógica, Vygotsky (2010), descreve a 
representação partícipe do meio como fator contribuinte para as particularidades da personalidade do infante. No 
contexto, valorizamos os direitos sociais, culturais e éticos das crianças em seus processos de sociabilidade 
compreendendo seu cotidiano e potencializando a escuta sensível Barbier (2004), a fim de evidenciar as construções 
de saberes, percepções e valores dos seus mundos culturais, mediadas nas sessões literárias , reconhecendo-as em 
suas autorias narrativas valorizadas em suas pertenças étnicas nas resistências-existências Pataxó. As mediações 
literárias foram com as seguintes obras: “Japii e Jakami: uma historia de amizade”, Yaguare Yama (2014); “Aru, aranã 
e a cacimba”, Marina Rodrigues Miranda (2016); “Terra sem males”, Luiz Galdino (2009); “ O menino e o jacaré ”, 
Marie Therese Kowalczyk, MATE (2003). A concretização da nossa pesquisa a campo contou com o consentimento e 
assentimento das crianças, da equipe pedagógica, do cacique da aldeia e dos responsáveis familiares que nos foram 
solícitos no propósito de ouvir as crianças em suas demandas dialógicas, em seus espaços de pertencimento e de 
sociabilidade, construindo conhecimentos acerca da diversidade local e de suas territorialidades.  
 
Palavras-chave: Infância indígena; Particularidades; Escuta sensível; Observação participante.  
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LER E ESCREVER PARA SE CONHECER E RECONHECER O OUTRO: UMA EXPERIÊNCIA DE 
MULTILETRAMENTO NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO 

 
Maria Jaqueline Silva de Aquino 

Luciana Beatriz Ávila 
 
Este trabalho trata-se de relato de uma experiência em andamento, no eixo das “Abordagens metodológicas e 
práticas inovadoras”, cujo objetivo é descrever um conjunto de atividades que vem sendo desenvolvido em uma 
escola da rede pública do município de Porto Seguro, que visam a provocar a reflexão e o debate acerca do 
“reconhecimento de si e do outro”, no sentido de desconstruir preconceitos, promover a inclusão e o respeito à 
diversidade. A partir de uma pesquisa-diagnóstico sobre a prática de bullying nas escolas do município de Porto 
Seguro, percebeu-se a necessidade de levar à comunidade escolar a reflexão sobre compreender a dessemelhança 
como atributo significante da sociedade e que, numa escola de todos e para todos, não há espaço para atitudes de 
desrespeito ao outro, que neguem a sua identidade, violem a sua forma de existir no mundo e limitem a sua 
potencialidade. Este projeto de intervenção pedagógica está sendo desenvolvido nas aulas de língua portuguesa em 
uma turma de 2° ano do Ensino Médio. A proposta tem como fundamento o conceito de letramento (ou 
letramentos, no plural): as práticas sociais da escrita que envolvem a capacidade e os conhecimentos, os processos 
de interação e as relações de poder relativas ao uso da escrita em contextos e meios determinados (STREET, 2003), 
“[...] cujos modos específicos de funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos 
envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e poder.” (KLEIMAN, 2008 p. 11). Utilizaremos, no 
entanto, uma nova abordagem para a pedagogia do letramento, a noção mais abrangente de multiletramentos, que 
pode dar conta do “contexto de sociedades cultural e linguisticamente diversas e cada vez mais globalizadas, e de 
culturas multivariadas que se inter-relacionam e da pluralidade de textos que nelas circulam”, além de poder abarcar 
“uma variedade de formas textuais emergentes, associadas a tecnologias da informação e multimídia.” (THE NEW 
LONDON GROUP, 1996, p. 61, tradução nossa). Foi elaborada, assim, uma sequência didática multimodal, que inclui 
a leitura de textos de diferentes semioses e a produção escrita de diversos gêneros textuais, cuja temática 
organizadora foram temas transversais como religião, gênero e etnicidade. Até o momento, foram realizadas as 



72 
 

seguintes atividades: (a) para a sensibilização, os estudantes foram levados a assistir ao filme “Escritores da 
Liberdade” (Freedom Writers, 2007), de Richard LaGravanese; (b) seguiu-se, então, o debate do filme; (c) o debate 
oral sobre “Quem eu sou? E o outro?”, (d) leitura do texto “A dor”, fragmento do livro “Acabar com Eddy 
Bellegueule”, do escritor francês Édouard Louis e as atividades sobre o texto; (e) produção de texto situada: em 
intertexto com o livro “Bullying: mentes perigosas na escola”, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Como este é 
um work-in-progress, podemos relatar como resultados positivos o engajamento dos estudantes em todas as 
atividades e o produtivo debate em sala de aula. Como fragilidades, a falta de infraestrutura da escola e as limitações 
de tempo. 
 
 

O ESTÁGIO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA: ESTABELECENDO PONTES ENTRE CIDADANIA E DIVERSIDADE NO 
COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE PORTO SEGURO 

 
Anna Raquel Nunes Sanchez 

Michele da Silva Ferreira Bandeira 
 
O trabalho emerge das experiências vivenciadas entre abril e julho de 2017, no estágio supervisionado da 
Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, da Universidade Federal do Sul da Bahia - 
UFSB, realizado no Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro - CIEPS. Buscando integrar as propostas que 
compõem o projeto de oficinas “Estação dos Saberes” da escola, estagiária e professoras de biologia elaboraram 
como projeto didático a oficina “Eu Sem Tabus”. Iniciada em maio, com finalização prevista em outubro, a oficina 
objetiva estabelecer processos formativos capazes de relacionar temas transversais aos conhecimentos científicos 
acerca do corpo humano, com ênfase no sistema reprodução e na saúde sexual, dessa forma, estimulando jovens 
adolescentes a refletir criticamente sobre gênero, diversidade e sexualidade em suas vidas e na atualidade. Foi 
elaborada uma sequência didática de dois módulos, com quinze encontros divididos em cinco aulas de cinquenta 
minutos cada. O primeiro módulo, no formato “aula”, trata-se de uma base teórica sobre o corpo humano, sexo 
biológico, reprodução, genética reprodutiva, gravidez, prevenção e infecções sexualmente transmissíveis. O segundo 
módulo, mais dinâmico, trata de conceitos como estereótipos, preconceito, diversidade, sexualidade, gênero e 
interseccionalidades. Com o fim do primeiro módulo e o início do segundo, no presente junho, observam-se dois 
aspectos que consideram-se mais relevantes: 1. a formulação detalhada de cada momento das aulas foi aspecto 
fundamental para o bom andamento da oficina até o presente momento; 2. a inclusão de conteúdos 
complementares, transversais, diversificados e contextualizados à realidade local e social potencializaram a 
aprendizagem, contribuindo com a quebra do desinteresse estudantil. Tanto a concepção quanto a execução das 
aulas inspiram-se na pedagogia freireana, mais especificamente a ideia dos Círculos de Cultura decorrida no livro 
Educação Como Prática da Liberdade (1967), uma vez que buscam partir e/ou abordar os contextos socioculturais e 
econômicos existentes na escola além da realidade circundante. Também evocam-se os enfoques de ensino 
transcorridos no livro “A aprendizagem e o ensino de ciências”, de Juan Ignácio Pozo e Miguel Angel Gomés Crespo, 
2009, para nortear abordagens e conceber planejamentos futuros. Ademais, o aprofundamento teórico acerca de 
gênero e sexualidades, com os livros “Gênero, Sexualidade e Educação”, de Guacira Lopes Louro, 1998, e “Sensível 
ao cuidado: uma perspectiva ética ecofeminista”, de Daniela Rosendo, 2015, foram fundamentais na compreensão 
das complexidades tecidas pelas relações humanas ao longo da história, e seus respectivos produtos, que hoje 
refletem a existência de diversas categorias de gênero, classes e raças, além da subsequente desigualdade de 
oportunidades, fruto de uma “lógica da dominação”. 
 
 

PROCESSO DE BUSCA DA PERMACULTURA NA ABORDAGEM DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Marina Lima de Oliveira Carvalho 

Mayra da Rocha Santo 
Raério Rocha Leite 

 
A intervenção pedagógica instituída passa-se por uma tecnologia educacional cujo tema abordado é a permacultura, 
vista como um pacote pedagógico que carrega consigo a potencialidade para alcançar uma cultura sustentável. É 
entendida como uma organização para a construção de ambientes dialógicos, produtivos, saudáveis e ecológicos. A 
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escolha da vinculação da permacultura como recurso educativo recai no fato de que a mesma possui atributos para 
atingir a complexidade da vivência, já que todos os organismos estão relacionados entre si. O período de imersão da 
convivência do estudante com uma sociedade híbrida, distante da realidade de sua maioria, visa a relação com a 
multiplicidade de sujeitos e fomento da autonomia de propósitos de investigação, pesquisa e de resolução de 
problemas da vida social de modo coletivo. Partindo desse pressuposto, tem-se a importância da essência da 
permacultura e seus meios de relação, utilizando os recursos naturais e tecnologias baratas, vertentes vistas no 
processo de compostagem e na introdução das PANCS – plantas alimentícias não convencionais, introduzido dentro 
do Complexo Penitenciário do município de Teixeira de Freitas-Bahia que fornece aos envolvidos desse processo, 
diversos caminhos da autonomia, favorecendo a emergência de instâncias dialógicas que precisam acontecer com a 
observação, reflexão, sensibilização e produção de tecnologias que levem à convivência e a adquirir conhecimento 
teórico necessário, associada ao envolvimento conjunto da sociedade e do altruísmo. Em vista da realidade 
observada e os recursos disponíveis no local, o grupo de acadêmicos e carcerários junto ao orientador, identificaram 
elementos que compõem parte do espaço e como a posição dos mesmos servem como base para a organização e o 
manejo da tecnologia, evidenciando a relação da educação com a permacultura, tecnologias e vertentes, 
sociabilidade, as formas de relação que aprimorem a habilidade da observação, da percepção e resolução de 
problemas, da pesquisa de técnicas de tecnologias introduzidas no Complexo Penitenciário do município de Teixeira 
de Freitas-Bahia, para uma convivência dialógica entre a realidade e a multiplicidade de sujeitos. Com isso, é 
oferecida nesse processo a convivência com uma realidade distante dos estudantes, favorecendo a permacultura, a 
educação e a serendipidade, permitindo a sensibilização para o diálogo das experiências, o reconhecimento do outro 
sem visualizar os seus impasses e o que os leva estar ali vivenciando esse processo, a imersão em busca da resolução 
dos problemas e o trabalho coletivo, interferindo nas relações sociais e na composição do ser humano com o intuito 
de ter-se estudantes qualificados para a compreensão e não para o julgamento do outro indivíduo, evoluir a 
capacidade de aprender a conviver com diferentes realidades, ter comprometimento com o fazer através do 
trabalho mútuo, vencer obstáculos com resolução de problemas, fortalecer os métodos de pesquisa e o processo de 
produção permacultural, analisar um dos sistemas não convencionais de cultivo da terra baseado em princípios 
ecológicos e obter retorno de conhecimento teórico, social, ambiental e, posteriormente, financeiro para ser 
utilizado no processo de desenvolvimento do presídio e da sua comunidade o que representa uma evolução 
constante na busca da implementação desse processo pedagógico, a educação ambiental e social.  
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IDENTIDADE: O CABELO COMO ATO POLÍTICO 
 

Zarife Soraya Silva Novaes de Souza 
Sheila dos Santos Carvalho 

 
Nossa experiência acontece no CIEI – Complexo Integrado de Educação de Itabuna, como bolsistas do 
PIBID/Sociologia, sob orientação da Professora Teresa Cristina Fidelis. Onde organizamos e mediamos uma estação 
do saber: IDENTIDADE: o cabelo como ato político. Focalizamos ao longo da estação o cabelo crespo, com origem no 
povo negro e predominantemente presente no povo afrodescendente. Escolhemos trabalhar esse tema por 
entendermos que quando assumimos nosso cabelo, como ele é, estamos adotando um posicionamento 
político de enfrentamento diário do racismo, ou até mesmo uma forma de resistência, que empodera, é o 
redescobrimento da identidade negra. Tivemos oito encontros, na nossa sequencia didática trabalhamos com 
apresentação de documentários, leitura de textos, debates, rodas de conversas, experiências e relatos de pessoas 
que deixaram seus cabelos crescerem naturalmente e é por eles que se expressam, se reconhecem e se firmam 
como cidadãos atuantes. Tivemos como objetivos: compreender os elementos culturais que constituem a identidade 
negra brasileira e reconhecer a história cultural e social da diáspora africana, sua influência e importância no 
contexto identitário atual, identificando manifestações/movimentos que contemplam a valorização da cultura afro-
brasileira dentro contexto social dos educandos. Todas as atividades desenvolvidas foram voltadas para questões 
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étnico-raciais. Como salienta Nilma Lino Gomes o cabelo crespo é uma questão identitária, e falar sobre cabelo 
crespo é trazer toda realidade que vive o povo negro no contexto brasileiro. Durante todo o desenvolvimento da 
estação, percebeu-se a desconstrução da ideia de cabelo ruim ou bom, crespo, cacheado, saindo assim da visão 
eurocêntrica, de que o belo e bom é o que vem do branco. Foi um processo de construção de autoestima, aceitação 
de suas características e identidade negra. Na estação desconstruiu-se preconceitos, indo contra os padrões pré-
estabelecidos. Para culminância da estação organizamos junto aos estudantes participantes, atividades que 
expressaram a cultura afro-brasileira, com a questão da aceitação do cabelo como empoderamento. Apresentou-se: 
painéis, paródias, recital de poesias, desfile, dança afro, exposição de fotografia, corte e modelagem dos cabelos, 
valorizando o povo negro, seu cabelo e suas características e sua identidade. Para referendar as discussões e textos 
trabalhados buscamos os seguintes autores: Ângela Figueiredo, Nilma Lino Gomes e Tomaz Tadeu da Silva. 
 
Palavras-chave: cabelo; identidade; política; cidadania. 
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METODOLOGIA ATIVA BASEADA EM PROBLEMAS EM UM CURSO DA ÁREA DA SAÚDE: UM OLHAR 
DISCENTE PARA A INCLUSÃO 

 
Karolina de Oliveira Lima 

Márcia Nunes Bandeira Roner 
Grasiely Faccin Borges 

 
Para a elaboração de novas propostas pedagógicas, os cursos de graduação, e com destaque os da área da saúde, 
têm sido estimulados a incluírem, em suas reorganizações, metodologias de ensino que permitam dar conta dos 
novos perfis delineados para os seus profissionais. Dentro desse contexto, tem-se utilizado as metodologias ativas 
onde os alunos participam em atividades de investigação e de resolução de problemas, onde é tarefa do professor 
criar as condições necessárias para os alunos interagirem e se envolverem no planejamento, monitorização e 
avaliação. O objetivo desse trabalho foi identificar as habilidades relacionadas à inclusão adquiridas por meio de 
metodologia ativa pelos discentes no componente Bases Morfofuncionais. A pesquisa foi realizada em turma do 
curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal do Sul da Bahia-Brasil, no período de 
fevereiro de 2017. As problematizações foram realizadas em 12 sessões, onde na primeira parte da aula era 
apresentado os casos clínicos relacionados a várias doenças de acordo com o tema estudado e após os alunos 
discutirem sobre o problema, a partir do levantamento de hipóteses e formular objetivos de aprendizagem inerentes 
ao caso clínico. Na chamada de resolução, os alunos retornaram tendo estudado através de fontes confiáveis e 
consistentes, para apresentação e discussão baseada em seus estudos. No final do componente, foi aplicado um 
questionário formado por 14 perguntas, das quais 12 eram objetivas e 2 subjetivas, sobre a metodologia e 
habilidades adquiridas, totalizando 47 questionários respondidos. Com relação à receptividade dos acadêmicos à 
experiência do método de aprendizagem ativa, houve uma grande parcela de aprovação 78,73% (n=37). Dos 
estudantes 53,19% (n=25) ratificaram a necessidade de intercalar essa prática com os métodos tradicionais de aula. 
Referente aos casos clínicos foi observado aumento da comunicação oral 78,72% (n=37) e aumento da capacidade 
para responder perguntas sobre o tema 76,59% (n=36). Nas habilidades adquiridas nas atividades 87,23% (n=41) dos 
discentes afirmaram que aprenderam a ouvir os colegas e discutir as questões. Cerca de 78,72% (n=37) relataram 
respeito pela opinião dos outros membros e 72,34% (n=34) responderam que o método melhorou a cooperação 
entre os discentes, 70,21% (n=33) afirmaram ter desenvolvido a imaginação e 61,70% (n=29) melhoraram a 
assimilação às críticas. A partir dos dados, foi possível identificar a aquisição de habilidades que possibilitam a 
inclusão dos acadêmicos, além disso o método utilizado foi avaliado positivamente, concluindo que essa 
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metodologia, baseada em problemas traz benefícios para os discentes, tornando-os mais ativos nas aulas, assumindo 
uma visão mais crítica do processo de aprendizagem. 
 
 

DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA: DESAFIOS DA PRÁTICA DOCENTE 
 

Lolita Monteiro Blouzat Lage 
 
O presente trabalho apresenta um relato de experiência docente realizada com alunos da educação básica em duas 
turmas de ensino médio no Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro/Ba. A experiência se constituiu na 
realização de oficina que teve como proposta discutir a diversidade sexual na escola. Participaram dessa atividade 
estudantes do 1º ano e do 3º ano noturno.  Apesar de a sexualidade ser apresentada nas diretrizes curriculares como 
tema transversal, as novas orientações sexuais  ainda tem sido um assunto  pouco debatido nas escolas. Isso porque 
para manutenção do status quo, os grupos em situação de vulnerabilidade têm sido sistematicamente silenciados. 
Trabalhar esses temas no ambiente escolar é essencial para que os estudantes e toda comunidade escolar possam 
analisar, compreender e refletir sobre as estruturas sociais que oprimem as pessoas a partir de sua orientação sexual 
e de que forma a escola pode contribuir no combate às práticas de exclusão sofridas pelos  sujeitos  que não se 
encaixam nos   padrões normativos socialmente impostos. Os referenciais teóricos foram Louro (2001) e Silva (2011) 
que abordam o currículo e os sujeitos silenciados neste currículo, bem como as estratégias de enfrentamento a esta 
realidade que podem ser usadas na escola para trazer à tona esses sujeitos. A metodologia utilizada foi uma oficina 
abordando o tema de forma lúdica e por meio de questionamentos, culminando com uma dinâmica. A partir das 
discussões realizadas, foi proposta uma atividade  que visava verificar a compreensão dos alunos acerca da temática 
abordada na oficina. Os resultados foram bastante surpreendentes e animadores e ratifica a necessidade de cada vez 
mais a escola se conectar com as demandas atuais dos jovens estudantes e levar, cada vez mais, questões  urgentes 
como a diversidade sexual  para o centro dos debates no contexto escolar. 
 
Palavras-chave: Diversidade sexual; Desafios; Prática docente. 
 
 

A INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA AULA DE MATEMÁTICA: A EXPERIÊNCIA DO PIBID 
INTERDISCIPLINAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
Marcos Aurelio da Cruz Leone 

Sara de Melo Bonfim 
Jurema Lindote Botelho Peixoto 

 
Este relato apresenta a experiência de uma ação desenvolvida por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência PIBID/UESC/Interdisciplinar-Educação Especial/Letras/Matemática), no Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) do Colégio Estadual Rotary Renato Leite da Silveira, Ilhéus-Bahia. O objetivo foi 
produzir uma intervenção de ensino focando a inclusão de estudantes com Síndrome de Down e déficit intelectual 
na aula de matemática. Esta intervenção foi fundamentada nos princípios do Desenho Universal da Aprendizagem 
(DUA): diversidade nos meios de envolvimento, representação e ação/expressão. Para tanto, encaminhamos as 
seguintes ações: 1) Observação não participante de duas aulas de matemática (8º ano do ensino fundamental) 
abordando os aspectos: interação professor-estudante, estudante-estudante, competências e dificuldades no 
conteúdo, metodologias utilizadas pelo professor; 2) Elaboração do plano de intervenção para a turma regular. A 
partir da avaliação das observações da aula, bem como das sugestões das professoras supervisoras do AEE, 
constatamos a necessidade de apresentar uma atividade matemática mais lúdica e acessível a todos os estudantes. 
Assim, optamos por utilizar uma adaptação do jogo “nunca dez” para explorar as habilidades dos estudantes no 
sistema posicional, formas diferentes de cálculo de adição, multiplicação (disposição retangular), cálculo mental, 
composição e decomposição, contagem um-a-um, contar “a partir de”. A turma foi dividida em quatro grupos para 
resolverem as questões com o auxílio do material dourado. Em seguida, cada grupo explicou sua resolução 
oralmente, utilizando também registros no quadro. Nessa atividade, constatamos que todos os estudantes com 
deficiência estavam motivados para participar, visto que interagiram, colaborando uns com os outros, inclusive, 
fizeram espontaneamente a exposição do seu grupo, mostrando que é possível encontrar diferentes maneiras de 
chegar a um mesmo resultado através das operações básicas. Assim, a proposta do jogo coordenada com a 
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discussão/resolução de desafios em grupo, favoreceu a inclusão desses estudantes. Ressaltamos que, a experiência 
de iniciação docente interdisciplinar, unindo perspectivas das áreas de Matemática e Letras, enriqueceu tanto o 
processo de elaboração da intervenção como o de sua aplicação. Enfim, verificamos que a inclusão pode ser 
implementada com ações simples por professores de áreas distintas, levando em conta as especificidades dos 
estudantes através dos princípios do DUA.   
 
 

RISO E SAÚDE: O RISO NOS CUIDADOS E OS CUIDADOS NO RISO 
 

Aksa Kayne Pereira Fróis 
 
Este trabalho procura compreender a atuação do palhaço em contato com pessoas em situação de vulnerabilidade, 
e, sobretudo, observar os impactos dessas intervenções na minha própria formação acadêmica. Tendo isso em vista, 
realizei preparação técnica e artística do palhaço em duas diferentes etapas formativas (quatro meses de duração), 
assim como uma revisão bibliográfica. Depois disso, fiz visitas a cinco diferentes instituições no período de um mês, 
acompanhada de outros palhaços. Trata-se de minha iniciação a um processo de investigação etnográfica, que teve 
como principal recurso metodológico a observação participante e o diário de campo. Foi um processo de (re) 
construção contínua e autoconhecimento. No decorrer dos encontros pude notar que o palhaço não é um 
personagem criado, fictício e distante do ator, mas um reflexo dos sentimentos e sensações do intérprete, 
compreensão que também encontrei na literatura (Rosevics et al., 2014). Logo percebi que a função do palhaço não 
é simplesmente fazer rir, mas compreender o estado do outro, despertar seu lado mais humano e proporcionar bem-
estar. Lima e colaboradores (2009) alegam que o palhaço, através da comunicação, permite a exteriorização dos 
medos, angústias e limitações do outro. Dessa forma concluí que, sendo quieta, falante ou mal humorada, seria 
através da transparência sincera dos sentimentos que eu poderia compreender o estado do outro e auxiliá-lo. Ao 
colocar o nariz, todas as regras de etiqueta podem ser quebradas, pois ele proporciona, como pude experimentar, 
desenvoltura e espontaneidade através da liberdade de ser autêntico. Na minha palhaça (batizada de Deslumbrete) 
encontrei características minhas que estavam esquecidas, como a valorização do encontro, da brincadeira e do 
sorriso sincero. Embora tivesse notado descaso às pessoas em situação de carência nas instituições, o dia das visitas 
se tornou o melhor da semana, aliviando minha rotina tensa e engessada na graduação e na vida pessoal. Ao 
verificar mudanças importantes no ambiente e nas pessoas após as intervenções dos palhaços, tive a sensação de 
dever cumprido. Sendo assim, possivelmente as visitas que fizemos obteve tanto (se não maior) impacto em mim 
quanto nas crianças, jovens, adultos e idosos que visitei. Com relação à minha formação acadêmica, o contato com o 
palhaço e com as pessoas que nos receberam me trouxe a compreensão do quanto a humanização é necessária, 
principalmente nos espaços de cuidado, e o como isso afeta positivamente o profissional. Este trabalho me 
proporcionou maior sensibilidade para conviver com as pessoas ao meu redor, melhorando o convívio com colegas, 
bem como maior esclarecimento sobre minhas pretensões profissionais, baseadas na humanização através da arte.  
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UM OLHAR MAIS ATENTO E COLETIVO SOBRE A DIVERSIDADE DENTRO DA ESCOLA 
 

Victória Dourado Martins 
Tamires Santos Freitas 

Edeildes Sena Nunes 
 
O presente relato refere-se a um projeto de intervenção pedagógica em desenvolvimento desde abril de 2017 no 
Complexo Integrado de Educação de Itabuna (CIEI). Esta unidade educacional possui 273 estudantes de ensino 
médio, matriculados em tempo integral. O início do projeto remonta a uma iniciativa de discentes do CIEI em criar 
um grupo para discutir temáticas importantes que afetam suas vidas tanto no cotidiano escolar como nos demais 
espaços sociais. Sensíveis ao que percebiam no olhar do outro, os membros do coletivo posteriormente denominado 
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“Eduque seu olhar: faça a diferença” definiram que sua atuação se voltaria para a problemática da intolerância ao 
diferente. O coletivo favorece uma relação horizontal entre os estudantes e professores que compartilham o desejo 
de atuar na construção de uma escola e sociedade mais tolerante e menos padronizada. Nas reuniões a metodologia 
geralmente utilizada é a de rodas de conversa, onde são expostas temáticas, situações ou impressões, vividas ou 
capturadas pelos estudantes, dentro ou fora do ambiente escolar, que de alguma maneira os afetam. A partir disso 
são promovidos debates e discussões de ideias sobre atividades que possam ser elaboradas a fim de estimular o 
pensamento crítico e o bem-estar social. Foi através do coletivo que surgiu o projeto das Estações Eduque Seu Olhar 
no CIEI, onde acontecem aulas dinâmicas e mais atrativas, fugindo do ensino tradicional e despertando maior 
interesse dos estudantes que podem sugerir as temáticas das Estações ou ministrá-las. O CIEI se tornou o pioneiro 
com esse projeto e a proposta já está sendo desenvolvida em outros complexos integrados de educação. A relação 
de amizade aluno-aluno foi o que tornou possível o despertar para a necessidade de se discutir temas como: 
racismo, homofobia, intolerância de gênero, padrões estéticos e bullying. Ao compartilhar suas angústias e 
sentimentos, os alunos perceberam alguns problemas em comum, que geram constrangimentos e intimidações. 
Uma vez sinalizadas essas questões, atuar em seu combate se tornou o combustível motivador desses jovens 
ativistas. O Coletivo tem conseguido tornar mais ampla e reflexiva a discussão sobre diversidade através das 
reuniões, atingindo inclusive, os pais e a comunidade. Os alunos e docentes envolvidos organizam eventos, palestras 
e intervenções para aproximar e sensibilizar toda a escola - demais alunos, professores, funcionários e pais. O 
objetivo do grupo tem sido alcançado de maneira gradual, certos da árdua tarefa de desconstruir (pré) conceitos 
enraizados, fundamentados num discurso colonial e hegemônico.  
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IMPLANTAÇÃO DE HORTA FITOTERÁPICA NA ESCOLA INDÍGENA PATAXÓ DE COROA VERMELHA EM 
PARCERIA COM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA ALDEIA INDÍGENA PATAXÓ DE COROA VERMELHA 

 
Thais Dias Borges 

 
O projeto de Implantação de horta fitoterápica na Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha em parceria com 
profissionais da Saúde da Família Indígena tem como parâmetro perspectivas interdisciplinares e interepistêmicas. A 
“experiência próxima”, ou seja, saber e conhecer os povos tradicionais – sua cultura e seus modos de vida -- é o foco 
do presente estudo. A Aldeia Pataxó Coroa Vermelha foi criada em 1972, mas somente em 1998 a Terra Indígena, 
localizada entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália foi declarada “de posse permanente de seus habitantes 
(BOMFIM, 2012, p. 67). O território de Coroa Vermelha foi conquistado após uma intensa mobilização do Povo 
Pataxó por suas terras, reafirmando sua cultura e o direito de existir. A Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha se 
tornou um local para a reafirmação da cultura Pataxó, que desde a colonização do Brasil foi marginalizada e sua 
gente vítima de epstemicídio. Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha cumpre importante papel com o 
movimento de retomada da língua ancestral Patxohã, a língua do povo guerreiro (MARTINS, 2017, p. 4). Neste 
sentido, entendendo a importância que a Escola Indígena de Coroa Vermelha tem nos processos de retomada dos 
saberes Pataxó, o objetivo foi a construção de uma proposta conjunta entre profissionais da Saúde do Posto de 
Saúde Indígena (PSI) de Coroa Vermelha, discentes da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) do curso de 
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS) e professores e coordenadores da escola na implementação de ações 
que atendam às demandas dessa população. Deste modo, será construída uma horta fitoterápica como espaço de 
integração de toda a comunidade para aprendizado e trocas de conhecimentos acerca da importância das plantas e 
sua utilização no cuidado à saúde. Será utilizado como base a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao 
Sistema Único de Saúde (RENISUS) e selecionadas plantas de uso tradicional Pataxó, buscando integrar a atenção em 
saúde à promoção do cuidado junto à retomada dos saberes ancestrais das plantas aos alunos da escola e propor 
novas formas de tratamento à população assistida pelo PSI. Nessa perspectiva, a horta se torna um centro de 
diversas relações desde a atenção básica em saúde à retomada dos saberes ancestrais Pataxó. A implementação 
física da horta ainda está em andamento e prevê-se resultados produzidos em um período de médio a longo prazo. 
Portanto, por meio da proposta de Educação Permanente em Saúde, que enfatiza a integração ensino-serviço-
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comunidade, espera-se que a parceria vá além da construção da horta, como, por exemplo, a realização de oficinas 
de orientação para os trabalhadores da saúde após a construção do espaço, junto à comunidade indígena, 
estimulando o vínculo terapêutico entre a equipe e a população. 
 
 

O PAPEL DA UNIVERSIDADE COMO AGENTE FACILITADOR NO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES 
SOCIAIS 

 
Manuela Bispo dos Santos 

Istefania de Oliveira Santos 
Camila Almeida Rodrigues 
Marina Vinhas dos Santos 

Marcia Lima Cordeiro 
 
A violência é um dos problemas mais latentes no Brasil, cujas vítimas, em sua maioria são adolescentes e jovens dos 
mais diversos municípios do país. Segundo o Mapa da Violência 2014 (WAISELFISZ, 2014), entre os períodos de 1980 
a 2012 foram mortos mais de 2.459.791 jovens vítimas de vários tipos de violências. O município de Itabuna (BA), de 
acordo com o ranking produzido por esse documento, aparece na 13ª posição entre as cidades mais violentas. Diante 
desse cenário, o presente relato de experiência propõe-se a apresentar alguns resultados obtidos com a realização 
de oficinas de capacitação, promovidas pelo Projeto Juventude Viva – Projeto de Extensão Universitária desenvolvido 
por estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia (Proext/UFSB). Essas oficinas tinham como objetivos 
fortalecer o protagonismo juvenil, promover o empoderamento desse grupo e o seu reconhecimento identitário. 
Foram desenvolvidas três oficinas de Introdução ao Audiovisual, cujo desafio era apresentar conceitos básicos sobre 
direção de curtas, tais como enquadramento e decupagem, à participantes sem experiência com equipamentos, mas 
que deveriam protagonizar todo o processo desde a pré-produção, até a filmagem e montagem. A metodologia 
pautou-se em uma intervenção pedagógica que aproximasse os estudantes da UFSB das comunidades com as quais 
trabalharia e, ao mesmo tempo, focasse em ações voltadas à desconstrução da cultura da violência, oportunizasse a 
inclusão, a oportunidade de garantias de direitos e possibilitasse a transformação do território, conforme previsto no 
Plano Nacional Juventude Viva (2014). A organização e execução das atividades estiveram a cargo de uma equipe de 
seis bolsistas, contando com a parceria de líderes comunitários e gestores escolares. As oficinas foram desenvolvidas 
entre abril a junho de 2017, envolvendo adolescentes e jovens de três comunidades do município de Itabuna que 
abrigam um expressivo índice de violência associada ao consumo e tráfico de drogas. Os curtas produzidos pelos/as 
participantes buscaram refletir problemáticas emergentes em suas comunidades e em seus cotidianos, e que 
também estão presentes nas sociedades contemporâneas, tais como, gravidez na adolescência, suicídio, bullying, 
desigualdade racial e conscientização ambiental. Nesse sentido, notamos que os temas que emergiram das 
produções abarcaram outras questões, além daquelas que o projeto tinha previsto, tais como a necessidade de se 
encontrar alternativas ao enfrentamento das situações de vulnerabilidade social, a exposição à violência a que a 
juventude está exposta, mesmo no ambiente escolar e a necessidade de se propiciar a inserção desses jovens no 
processo de democratização ao acesso às tecnologias. As oficinas de audiovisual contaram com a participação de 53 
jovens, sendo a maioria autodeclarados negros e pardos (92,4 %), variando a faixa etária entre 12 a 17 anos. Os 
curtas produzidos pelos participantes, ao mesmo tempo em que demonstravam temas relevantes em suas 
realidades, nos fazia refletir sobre os desafios que se apresentam para esses adolescentes e jovens, ao mesmo 
tempo em que ressaltava o quanto é necessário criar estratégias de combate às desigualdades existentes em nossa 
sociedade e nosso papel como agentes facilitadores e atuantes no enfrentamento dessa difícil realidade.  
 
Palavras-chave: Protagonismo juvenil; Oficinas de capacitação; Democratização ao acesso às tecnologias. 
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PARALISIA CEREBRAL NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS: UM ESTUDO DE INCLUSÃO 
 

Aelsio Pereira de Almeida  
Diogo Rodrigues Sales da Silva  

Regina Maria da Costa Smith Maia  
 
Os portadores de paralisia cerebral (PPC), segundo Manzini (2006), possuem um “comprometimento motor, que é 
uma característica marcante da deficiência, de questões que podem estar frequentemente associadas a problemas de 
fala, visão e audição, a vários tipos de distúrbios de percepção, além de certo grau de retardo mental e/ou 
epilepsia.”, desta forma, existem dificuldades nos aspectos tanto de convivência quanto metodológico no que se 
refere ao ensino-aprendizagem desses estudantes. Essa pesquisa buscou identificar a forma que uma escola de 
Teixeira de Freitas efetivou o processo de inclusão de uma criança com paralisia cerebral, que estudou durante o ano 
letivo de 2016, cursando o sétimo ano do ensino fundamental. Para atingir esse objetivo realizou-se uma visita à 
escola em questão, foram feitas observações na escola e entrevista com os profissionais que interagiram 
diretamente com a criança. Pesquisou-se as atividades realizadas e buscou-se entender a importância dessas 
atividades para o desenvolvimento integral da criança. A adaptação de objetos escolares, tais como caneta, lápis e 
cola, é uma atividade muito utilizada para que os alunos consigam segurar firme tais objetos, visto que uma das 
sequelas da paralisia cerebral é a rigidez muscular, como afirma Rebel (2010, p.343)“... a paralisia cerebral provoca 
debilidade variável na coordenação da ação muscular”. Estas crianças não conseguem segurar objetos pequenos com 
destreza, o chamado movimento de pinça. Com objetivo de estimular os sentidos da criança, na escola pesquisada, 
foram utilizados variados recursos como caixa com feijão; brinquedos pequenos e emborrachados; flocos de isopor; 
potinhos de diferentes tamanhos, com macarrão/cereais; balão com cereais e texturas diferentes, atividades como 
apertar pedaços de espuma com água e sabão. Para explorar novas sensações táteis foram realizadas brincadeiras 
com areia molhada, caixa com feijão e arroz ou alpiste, com espaguete de piscina, atividade de pressão profunda 
com bolinha de gel ou pedaços de gelatina, para as crianças pegarem com as mãos. Uso de tinta ou cola colorida, 
colocar objetos dentro de uma lata/caixa além de diversas atividades de coordenação motora global. No inicio do 
ano letivo, iniciando suas atividades na escola, a criança tinha excesso de salivação, andava com dificuldade, tinha 
pouca concentração e sua escrita era formato bastão. Ao final de 2016, o aluno escrevia em letra cursiva, utilizava 
uma toalha para enxugar a saliva, e, com sessões de fisioterapia, conseguiu grande evolução em sua locomoção, 
visto que o mesmo, quando menor, andava em cadeira de rodas. Atualmente o aluno não está mais na escola, 
devido à mudança de endereço, mas  durante sua trajetória escolar, o aluno era aplicado, estudioso, conseguiu fazer 
suas atividades escolares. 
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PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E AS SUAS IMPLICAÇÕES NA REALIDADE DE JOVENS NEGROS: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Marcia Lima Cordeiro 
 
Como produto das desigualdades e iniquidades sociais, a violência protagoniza a realidade nacional, sobretudo, de 
jovens e adolescentes dos mais diversos municípios brasileiros. A problemática se agrava quando as principais 
vítimas da violência urbana, dos homicidas e dos excessos policiais, são jovens negros que vivem em famílias 
consideradas pobres (BENTO, BEGHIN, 2005). Quando observada a realidade local, o município de Itabuna, situado 
no Sul da Bahia, foi considerado um dos municípios mais violentos do país; e até 2014, ocupava a 6ª posição no 
ranking nacional (WAISELFISZ, 2014). Dessa forma, o presente relato de experiência visa descrever o processo de 
intervenção pedagógica através da realização de oficinas, à luz da implementação do Projeto de Extensão 
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Universitária, alinhado aos eixos e diretrizes do Plano Nacional Juventude Viva e a tríade regente da Universidade 
Federal do Sul da Bahia (UFSB) - ensino, pesquisa e extensão -, intitulado Juventude Viva-UFSB, realizado em 3 
bairros periféricos de Itabuna/BA, considerados pelo poder público municipal como detentores de altos índices de 
violência e de vulnerabilidade socioeconômica: Nossa Senhora de Fátima, Pedro Jerônimo e Nova Ferradas. O 
projeto, ativo desde julho de 2016, é composto, atualmente, por seis bolsistas responsáveis pela organização e 
operacionalização das oficinas, que por sua vez, buscaram fortalecer o protagonismo juvenil, promover o 
empoderamento desse grupo e o seu reconhecimento identitário. Nesse sentido, foram desenvolvidas 3 oficinas de 
Música e Meios Eletrônicos nos meses de maio e junho de 2017; visando produzir repertório musical próprio, a partir 
das referências das/dos participantes com o uso de softwares livres. Foram alcançados 55 jovens com o seguinte 
perfil: 3 eram brancos (5,45%), 4 se declararam amarelos (7,27%), 16 eram pardos (29,09%), 24 eram negros (43,6%) 
e 8 não declararam sua cor (14,54%), e a faixa etária variou entre 14 e 24 anos. A utilização de softwares livres na 
produção e edição musical contribuiu para o processo de inclusão digital dos participantes ao democratizar o acesso 
às ferramentas de remixagem de conteúdos de multimídia, que as/os fizeram enxergar, oportunidades em agregar 
cultura, lazer, e/ou benefício econômico às atividades já realizadas por alguns e idealizadas por outros. Entretanto, 
não se pôde mensurar benefícios longínquos, uma vez que as/os jovens não possuíam acesso diário à computadores 
e consequentemente aos programas; além de que, alguns/as apresentaram dificuldade de compreensão em relação 
aos conhecimentos básicos de informática e afins. Nos depoimentos, os personagens revelaram paixão pelo que 
conheceram e reconheceram ao relatarem o anseio por uma ação continuada. Além disso, por atuarmos com uma 
quantidade limitada de equipamentos, fez-se necessário estabelecer um número máximo de vagas a serem 
preenchidas pelas/os participantes nas oficinas, o que invalidou um maior alcance de jovens que possuíam interesse 
em participar da construção do Projeto Juventude Viva-UFSB. Em resposta a isso, percebese a emergência em 
desenvolver ações que visem fortalecer o vínculo construído a priori e contemplar o público que ficara desassistido.  
 
Palavras-chave: Juventude negra; Música; Meios eletrônicos; Projeto de extensão. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA DE EXTENSÃO "ARTE, HISTÓRIA E LÍNGUA MAXAKALI-PATAXÓ: 
EDUCAÇÃO PÚBLICA INTERCULTURAL E INTEGRAL NA REGIÃO SUL DA BAHIA 
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Como resposta aos novos desafios educativos atuais, teorias pedagógicas têm sido propostas com base na 
interculturalidade brasileira e em políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC), propondo a construção de 
concepções contemporâneas de educação integral. Desta forma, por meio de práticas curriculares das redes públicas 
de ensino, torna-se possível a alteração do ambiente escolar no sentido da promoção da formação da sensibilidade e 
percepção dos jovens sobre linguagens artísticas e culturais, promovendo a aproximação entre a escola e as 
comunidades. Com o objetivo de demonstrar a importância da disseminação da cultura maxakali-pataxó na região 
Sul da Bahia, relata-se a experiência vivenciada enquanto intervenção pedagógica realizada pelos bolsistas e 
voluntários do Programa de Extensão Universitária (PROEXT) do MEC instituído pelo Decreto 6.495/08 e gerenciado 
pela Universidade Federal do Sul da Bahia, coordenado pela Prof. Dra. Rosângela Pereira de Tugny. Este programa 
visa reafirmar a cultura maxakali-pataxó através da divulgação nas escolas públicas do Sul da Bahia de 
conhecimentos acerca da arte e língua desses povos indígenas brasileiros, de forma a fortalecer as línguas Maxakali e 
Patxohã como línguas irmãs da família linguística maxakali do tronco macro jê, e o estudo de sua arte através dos 
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cantos e das pinturas corporais. Neste sentido foram desenvolvidas intervenções no Colégio Polivalente no município 
de Caravelas, BA, Colégio Estadual Rômulo Galvão e Instituto Federal Baiano em Teixeira de Freitas, BA com grupos 
de alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, baseadas em referências teóricas que habilitaram o grupo para 
o enfrentamento das discussões e preconceitos nos temas indígenas nacionais, além do uso da coleção de livros 
maxakali: “Cantos dos povos morcego e hemex espíritos” e “Cantos do povo gavião-espírito” organizados pela 
coordenadora Rosângela Pereira de Tugny, contendo cantos e histórias maxakali a fim de possibilitar o contato com a 
cultura desses povos. A metodologia usada foi à apresentação do tema através de breves exposições orais pelos 
participantes do PROEXT, com uso de banners com fotos dos índios maxakali e livros com a transcrição de seus 
cantos e desenhos como estímulo ao entendimento e contextualização do tema, posteriormente foram realizadas 
rodas de conversas entre professores da rede pública, alunos e os participantes do programa. Os processos 
educativos emergentes na formação de estratégias de aprendizado se fizeram de forma informal, onde todos os 
membros do PROEXT aprenderam sobre as especificidades linguísticas e os aspectos culturais de cada povo indígena, 
dividindo as estratégias pedagógicas no grupo. O resultado da intervenção foi positivo pela correspondência dos 
alunos às expectativas do PROEXT, através da interação com os participantes e a exposição de seus conceitos e 
dúvidas, transformando-os em conhecedores e apoiadores da cultura maxakali-pataxó. Nesse processo percebe-se a 
importância do programa ao colocar o estudante em contato com uma realidade regional enquanto minoria étnica, 
além da disseminação da diversidade linguística brasileira em situação de prática docente integralizadora. 
 
 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA SOBRE SAÚDE BUCAL NA ESCOLA MUNICIPAL EMEI LEÃO DE JUDÁ EM 
TEIXEIRA DE FREITAS-BA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Aline Prates Correia 
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A escola tem grande influência sobre a saúde dos escolares por ser considerado um local adequado e importante 
para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, pois reúne crianças em faixas etárias propícias à adoção de 
medidas educativas neste âmbito. Além disso, também é destacada a educação voltada para os professores, para 
que assim eles possam atuar como agentes multiplicadores de conhecimentos nessa área, tornando-se aliados dos 
profissionais de saúde no desenvolvimento de hábitos saudáveis nos estudantes. O objetivo é relatar a experiência 
de uma intervenção pedagógica de promoção de saúde bucal em uma Escola Municipal da cidade de Teixeira de 
Freitas-BA. Este relato trata-se de uma intervenção pedagógica na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Leão 
de Judá, baseada na concepção dialógica de Paulo Freire, centrada no diálogo através do processo ensino-
aprendizagem, com o uso de materiais lúdicos, dramatização e cantigas para a demonstração da forma correta de 
higienização bucal infantil, acompanhado da dentista associado ao projeto da Prefeitura “Saúde na escola”, e a 
entrega de um kit de pasta e escova dental para cada aluno. A interação com as crianças se deu no processo de 
diálogo sobre a importância da escovação diária e dos cuidados básicos com a saúde bucal. Assim, seguindo o 
pensamento freiriano, expressada em uma pedagogia de concepção de mundo centrada na pessoa, e ainda na ação 
comum entre profissionais e crianças, percebeu-se como as crianças tornam-se sujeitos da sua aprendizagem, com 
uma troca de saberes contínua e eficaz. A educação em saúde para crianças e professores através da conscientização 
é, sobretudo, o reconhecimento da saúde como direito social e prática de cidadania, especialmente nas escolas da 
rede pública de ensino.  
 
Palavras-chave: Promoção de Saúde; Saúde Bucal Infantil; Escovação. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS 
RELATOS DE PESQUISA 

 
 

O DESENHO COMO FERRAMENTA DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS PELO ALUNO COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL 

 
Cymone Martins Cotrim Teixeira 

 
O presente trabalho insere-se no âmbito da pesquisa aplicada. Origina-se da prática como docente no Centro 
Estadual de Educação Especial de Caetité- CEEEC; onde foi manifestado o interesse em utilizar o instrumento de 
desenho adaptado para alunos com deficiência visual no trabalho de interpretação de fábulas, textos e histórias. 
Foram aplicadas propostas de leituras e desenhos durante os atendimentos de Braille, no período entre abril/2014 e 
março/2015. Tendo como objetivo demonstrar o desenho como ferramenta de interpretação de textos pelo aluno 
com deficiência visual, têm-se como base teórica os estudos de AMIRALIAN (1997), DUARTE (2003), dentre outros. O 
que se apreendeu do estudo e que ficou de base para novos estudos, são as possibilidades de utilização do desenho 
como ferramenta para favorecer a aprendizagem, participação e expressão artística dos alunos com deficiência visual 
e melhoria de seu atendimento em classes comuns como representação de conhecimento e de comunicação da 
pessoa cega. 
 
Palavras-chave: Deficiência Visual; Desenho; Interpretação de Textos. 
 
 

O CARÁTER POPULAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
 

Dirceu Benincá 
 
A questão investigada nesse projeto de pesquisa é o caráter popular da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). 
O mesmo tem como objetivo compreender o perfil popular da UFSB, bem como os limites e as potencialidades 
político-pedagógicos de sua proposta. O conceito popular é utilizado na ótica da teoria crítica que rejeita o 
determinismo, o positivismo, a exclusão social, a opressão, a colonização; a neutralidade política do conhecimento, 
das instituições de ensino/aprendizagem e das práticas educativas. Em contrapartida, confere uma orientação 
democrática, libertadora, contra-hegemônica e emancipatória aos atos e processos educativos. Do ponto de vista 
metodológico, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, cujos dados são obtidos por três caminhos: (i) 
revisão bibliográfica e do Plano Orientador da UFSB; (ii) análise documental referente ao processo de criação desta 
Universidade; (iii) e entrevistas. As entrevistas são desenvolvidas a partir de um roteiro semiestruturado, com 
representantes da Comissão de Implantação da UFSB, bem como com dirigentes, estudantes e docentes da 
Universidade. Quanto ao quadro teórico, destaca-se a ideia de que a consolidação do caráter popular da 
Universidade se dá na medida em que ela for capaz de contribuir de modo significativo com a reversão das injustiças 
sociais e cognitivas, das desigualdades socioeconômicas e do crescimento predatório e excludente. Para tanto, a 
Universidade precisa promover a descolonização das mentes, das consciências e das práticas educacionais e sociais, 
como apontam diversos autores, entre os quais: Paulo Freire, Aníbal Quijano, Franz Fanon, Enrique Dussel, Walter 
Mignolo e Boaventura de Sousa Santos. A Universidade constitui-se, desse modo, em propulsora da justiça cognitiva, 
democratizando o acesso das camadas populares, garantindo a sua permanência e primando pela qualidade da 
educação cidadã. À Universidade popular cabe o efetivo compromisso político-pedagógico de fomentar a cidadania 
ativa, a cooperação, a solidariedade e a sustentabilidade planetária. Como resultados parciais da pesquisa, está a 
constatação de que a inclusão, na Universidade, dos que foram historicamente excluídos dela e a adoção de 
mecanismos para que esse público possa permanecer até o término do(s) curso(s) desejado(s) são elementos 
fundamentais para a caracterização de uma Universidade como popular. Porém, isso não é suficiente. Torna-se 
imprescindível (re)pensar continuamente o enfoque crítico, criativo, descolonial e emancipatório da praxis. Para ser 
popular, no sentido freiriano do termo, a Universidade precisa fortalecer a perspectiva libertadora e humanizadora, 
superando as tendências da educação bancária, tecnicista, elitista e meritocrática. Entre as principais referências 
bibliográficas estão: ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação; APPLE, M.W.; AU, W.; GANDIN, L. A.. (org.). 
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Educação Crítica: análise internacional; CHAUI, Marilena. A Universidade pública sob nova perspectiva; FERNANDES, 
Florestan. A universidade brasileira: reforma ou revolução?; FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes 
necessários à prática pedagógica; MIGNOLO, Walter. Desobediência epistêmica: Opção descolonial e o significado de 
identidade em política; QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social; SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade; STRECK, 
Danilo; ADAMS, Telmo. Pesquisa em educação: os movimentos sociais e a reconstrução epistemológica num contexto 
de colonialidade.  
 
 

ALEGRIA E(M) EVIDÊNCIA(S): A IMAGEM DO PALHAÇO DE HOSPITAL NO DISCURSO JORNALÍSTICO 
 

Fernanda Luzia Lunkes 
Jorge Miguel Lage Cerqueira 

 
O presente estudo objetiva apresentar o percurso da pesquisa de iniciação científica intitulada “O imaginário sobre o 
palhaço e(m) circulação em espaços de saúde”. Filiada aos pressupostos teórico-metodológicos da Análise de 
Discurso teorizada por Michel Pêcheux, a pesquisa analisa os efeitos de sentidos produzidos no discurso jornalístico 
sobre a circulação do palhaço em espaços de saúde. Analisar os efeitos produzidos, a partir deste horizonte teórico, 
implica na suspensão e desconstrução de sentidos naturalizados, trazendo a historicidade para a produção de tais 
processos de evidências. Uma posição segundo a qual o simbólico e o político atuam em confronto, compreendendo-
se o político, com base em Orlandi, como as injunções e divisões de sentidos, o modo como são simbolizadas as 
relações de poder, fazendo comparecer, também, o equívoco. Diante disso, a relevância do trabalho está em colocar 
em suspenso algumas evidências em relação ao palhaço de hospital e desconstruir sentidos hegemônicos que, pelo 
efeito ideológico, colocam-se como evidentes, atuando, deste modo, para uma tomada de posição que produzam 
outras leituras em relação ao palhaço que atua em espaços de saúde. Para os procedimentos de análise, foram 
realizadas buscas na web com os seguintes descritores: “palhaço no ambiente hospitalar matéria jornalística”, 
“palhaço em hospital matéria jornalística”; “terapeuta da alegria matéria jornalística”. Os recortes foram 
empreendidos a partir de títulos de matérias jornalísticas em diferentes jornais online. As análises nos permitem 
depreender um funcionamento discursivo no qual a atuação do palhaço de hospital é fortemente relacionada à 
noção de humanização, que de acordo com Benevides & Passos corresponde à valorização dos diferentes sujeitos no 
processo de produção de saúde, transformação dos modelos de atenção e de gestão, o que estabelece novos modos 
de se relacionar. Aliar os modelos de formação em saúde à prática humanizada é de suma importância para a 
efetivação de uma política que busca, dentre outros objetivos, tornar o processo saúde/doença/trabalho mais digno. 
Os efeitos de sentido produzidos nas matérias jornalísticas conduzem a uma relação de dependência entre 
humanização nos ambientes de saúde e palhaço/arte, pois neste funcionamento a responsabilidade em desconstruir 
os efeitos de ambiência no espaço de saúde é atribuída ao palhaço. Embora a circulação do palhaço possa produzir 
rupturas em tais efeitos e produzir experiências outras do sujeito paciente em relação ao espaço, é importante 
opacificar a noção de humanização, compreendendo-a como redefinição conceitual, no qual se toma como 
estratégia a interferência nas práticas (BENEVIDES & PASSOS) e que o comparecimento do discurso artístico não atua 
enquanto garantia para uma prática humanizadora.   
 
Palavras-chave: Análise de Discurso; Discurso jornalístico; Palhaço de hospital; Humanização na saúde. 
 
 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA UMA DOCÊNCIA INOVADORA NO ENSINO SUPERIOR: A EXPERIÊNCIA 
DO CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL MAGISTÉRIO INDÍGENA TREMEMBÉ SUPERIOR – MITS 

 
Rejane Maria Gomes da Silva 

Paulina Maria Mendes Parente 
Dunga Camilo Moura 

 
Este trabalho integra as atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Pedagogia Universitária 
(GEPPU/UVA/CNPQ), e tem como objetivo discutir a contribuição da Extensão Universitária no processo de formação 
com foco de análise na docência, aqui compreendida como inovadora. Para tanto, nosso objeto de pesquisa foi o 
Curso de Licenciatura Intercultural Magistério Indígena Tremembé Superior – MITS, realizado pela Universidade 
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Federal do Ceará (UFC), no período de 2008 a 2013. Empregamos, como metodologia, a pesquisa qualitativa (LÜDKE; 
ANDRÉ, 1986) apoiada em análise documental sobre o Projeto Político Pedagógico – PPP do MITS, e entrevista com 
grupo focal, realizada com dez egressos do curso. Acreditamos ser a Extensão Universitária (SANTOS, 1997) o lócus 
privilegiado para promover a produção de um conhecimento inovador, includente e emancipatório através da 
ecologia de saberes, ou seja, uma extensão ao contrário, de fora da universidade para dentro da universidade, 
através da promoção do dialogo entre o saber cientifico e outras formas de saberes leigos que circulam na sociedade 
(SANTOS,2004).O que, portanto, contribui para uma docência inovadora (CUNHA, 2010) na medida em que esta se 
permite ampliar e potencializar suas possibilidades de planejar o ensino, aprendizagem, metodologia e didática a 
partir das experiências. Assim, a docência universitária inovadora reconhece outras formas de produção de saberes, 
incorpora a dimensão sócia histórica do conhecimento; tem gestão partilhada dos atos pedagógicos; compreende o 
conhecimento com algo complexo e passível de reconfigurações. Nesta perspectiva, o MITS emerge dentro de um 
contexto de lutas e reivindicação da comunidade indígena Tremembé – localizada no interior cearense, por um 
projeto de formação de professores diferenciada, em nível superior, frente a uma demanda de professores que 
estavam inseridos nas escolas diferenciadas indígenas Tremembé sem, no entanto, uma formação que atendesse as 
suas necessidades. O processo de criação do curso teve a participação da comunidade: lideranças, pais, mães, 
professores, alunos Tremembé, universidade e parceiros e a tomada de decisões frente a reuniões reflexivas. Esse 
processo de criação e de decisões coletivo-reflexivas caracteriza o curso como extensão universitária invertida 
(SANTOS, 2008), isto é, a extensão enquanto uma via de mão dupla permite que o contexto social contamine-a em 
um processo de partilha e de troca de experiências contínuo. No MITS, a própria comunidade propôs, criou o curso e 
a universidade acolheu. Tal ação culminou em uma ruptura paradigmática ao permitir a construção curricular 
partilhada com ações reflexivas frente às decisões curriculares, o reconhecimento do conhecimento como algo 
complexo e passível de reconfigurações. Concluímos que na experiência do MITS fica evidente a ruptura da lógica da 
racionalidade técnica instrumental tradicionalmente imposta para a formação em nível superior, fortalecendo a 
defesa da extensão universitária como contexto para a inovação pedagógica no ensino superior. 
 
Palavras-chave: Inovação pedagógica; Extensão Universitária; Licenciatura Intercultural. 
 
 

CONSTRUÇÕES DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: DILEMAS E PERSPECTIVAS DOCENTES 

 
Jusceli Maria Oliveira de Carvalho Cardoso 

Márcia Raimunda de Jesus Moreira da Silva 
Isaura Santana Fontes 

 
Tratamos neste artigo sobre uma experiência acadêmica inusitada ao efetivar uma pesquisa de cunho exploratório, 
com desenho colaborativo, inspirada na etnopesquisa formação, envolvendo uma turma de graduação no curso de 
Pedagogia, do CAMPUS XI, Serrinha e professores das escolas inclusivas integrantes do sistema municipal de 
educação. A partir das discussões efetivadas nos componentes curriculares Educação Especial, Libras e nos cursos de 
extensão universitária que promovemos, através do NAPEI-núcleo de apoio pedagógico a educação especial e 
inclusiva, sobre as políticas públicas direcionadas a atenção educativa de pessoas com deficiências, surgiu a 
necessidade de promoção de um estudo investigativo quanto as práticas efetivadas no atendimento educacional 
especializado localizado na cidade de Serrinha. O objetivo norteador da investigação foi conhecer a realidade 
vivenciada no município no que tange a inclusão e a construção de metodologias específicas para a educação de 
alunos com deficiências, enfocando quais tecnologias educacionais são edificadas. O estudo foi motivado pela 
questão de pesquisa: Quais tecnologias educacionais são criadas pelos docentes atuantes no AEE na atenção 
educativa dos sujeitos com deficiências? Para condução teórica do estudo dialogamos com a Defectologia e o Sócio 
interacionismo de Vygotsky(1998) e com os trabalhos de autores que debatem sobre usos das novas TIC nas 
edificações de tecnologias educacionais para a inclusão como: Valle, Mattos & 
Costa(2013),Moravec(2011),Assman(2000),Castells(1999),Barbosa(2013).Fundamentamo-nos quanto a etnopesquisa 
em Macedo (2000, 2002,2007) e na ideia da pesquisa  colaborativa  ancorando nossa argumentação nos trabalhos 
de: Longarezi e Silva (2013), Ibiapina (2008), Garrido (2000), Moura e Ferreira (2008) e Pimenta (2005), Desgagné 
(2007) dentre outros autores que definem, distinguem e caracterizam as investigações de foco colaborativo assim 
como defendem a prática de estudos como forma de articular ensino-pesquisa e  a gestação da prática da 
reflexividade, tão cara as perspectivas de fomento a estudos formativos de educadores. Os resultados do estudo nos 
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permitiram constatar que os docentes desejam edificar práticas inovadoras pautadas nos usos pedagógicos e 
criativos das TIC, em consonância com recursos tradicionais, num movimento de ensino híbrido e  apontaram para a 
necessidade de cursos de formação continuada para que os educadores possa se apropriar das TIC, se empoderem 
dos dispositivos tecnológicos emergentes  e construam tecnologias educacionais específicas para o AEE de pessoas 
com deficiências, embora alguns exemplos de artefatos tecnológicos foram percebidos em algumas experiências 
como: adaptações de recursos, usos de imagens, usos de jogos, artefatos lúdicos e aplicativos entre outros. Deste 
modo, refletimos e construímos pontes entre as práticas vividas nos contextos educacionais e as teorias que se 
elaboram sobre inclusão de pessoas com deficiências nos cenários acadêmicos, tendo assim a pesquisa colaborativa 
como escopo, para além de descrever, analisar e interpretar a realidade: promover a reflexão-ação sobre as práticas 
de inclusão e usos das TIC, num processo de articulação entre os licenciandos e os educadores atuantes na dimensão 
da educação especial.  
 
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - 
DA EXTENSÃO A PESQUISA-AÇÃO CRÍTICO COLABORATIVA 

 
Mirlene Ferreira Macedo Damazio 

Edvonete Souza de Alencar 
 
Neste texto, apresentamos reflexões sobre a formação de professores em rede de saberes contextuais relacionais 
em uma perspectiva inclusiva para a Educação Especial, em seu serviço complementar/suplementar – o Atendimento 
Educacional Especializado. Esta investigação originou-se do projeto de extensão desenvolvido de março a julho de 
2016, com 50 professores da rede municipal e estadual de ensino de Dourados/MS e região. Este projeto teve como 
objetivo, desenhar identitáriamente a partir da localidade em estudo e com os envolvidos na formação, 
possibilidades pedagógicos de compreensão da gestão docente -fazer aula especializada- nesta modalidade de 
ensino transversal da educação brasileira.  Os objetivos foram idealizados e desenvolvidos inicialmente a partir de 
uma matriz axiomática construída para a equipe em formação, e posteriormente ao longo da formação, foi sendo 
redesenhada de acordo com as solicitações emergidas do contexto do grupo em estudo. As ações foram 
desenvolvidas de acordo com os paradigmas da complexidade, em uma abordagem pós-crítica de educação e 
currículo, na qual o desenvolvimento e a aprendizagem humana tiveram como foco a pessoa, o contexto, o processo 
e o tempo em movimento relacional, tecido em rede de conhecimentos e comunicação dialogal, orientando todos os 
objetivos do projeto. O percurso dessa formação provocou muitos conflitos conceituais, buscas de aprimoramentos 
da estrutura dos atendimentos educacionais especializados, e suas práxis pedagógicas, levando os professores a 
solicitarem continuidade de sua formação. As respostas emitidas pelos professores em níveis orais, escritos e 
vivenciais foram ricas de elucidações e cheias de novas indagações, demonstrando capacidade investigativa e leitura 
de contexto, aspectos essenciais na formação de professores pesquisadores, gestores intelectuais e autônomos em 
seu trabalho. A partir das solicitações do grupo em formação, desenhamos com eles o projeto de pesquisa-ação 
crítico colaborativo denominado Passo a Passo: metodologia de ensino do professor do atendimento educacional 
especializado, envolvendo 17 pesquisadores das escolas e 5 pesquisadores da universidade. Este projeto foi 
aprovado pela Faculdade de Educação e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal da 
Grande Dourados/UFGD, e está em execução até 2018. Esta pesquisa tem oito etapas sequenciadas e uma etapa 
única permanente. As análises são realizadas colaborativamente, bem como, as possíveis soluções práticas, objetivas 
e avanços efetivo-produtivos que surgirão, beneficiando o trabalho do professor e o desenvolvimento dos alunos 
público alvo da Educação Especial. Produziremos a partir do cotidiano investigado, dos sentidos e significados 
produzidos junto aos professores, materiais científicos, orientadores sobre metodologias de ensino no AEE. 
 
Palavras-chave: Formação de professores; Educação Especial; Inclusão Escolar; Rede de Saberes. 
 
 

LITERATURA BRASILEIRA E AFRO-BRASILEIRA NO ENSINO MÉDIO: A INTERPRETAÇÃO DO ALUNO 
 

Ivaneide Damasceno do Nascimento Gomes 
Rachel de Oliveira 

 
A literatura, de modo muito simplificado, pode ser definida como o manusear artístico da palavra, a partir de uma 
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visão ficcional, constituída e legitimada pela verossimilhança. Enquanto manifestação artística os textos literários 
têm a função de recriar o mundo a partir da visão dos autores, entretanto, tal  visão pode corresponder a 
perspectiva apenas de alguns grupos, fortalecendo seus sentimentos e sua origem cultural, e, paradoxalmente  
contrariar e até negar  outras identidades. Nossa pesquisa intitulada “Literatura Brasileira e Afro-Brasileira no Ensino 
Médio: a interpretação do aluno” teve como pressuposto básico a problematização da importância da literatura afro-
brasileira, para o desvelamento do pertencimento étnico-racial de estudantes do ensino médio, conforme propõe a 
Lei 10.639. A investigação centrou-se na seguinte questão de pesquisa: Que potencialidades de pertencimento 
étnico-racial se apresentam, no desenvolvimento do processo de pesquisa-ação existencial, tomando a literatura 
afro-brasileira como conteúdo das aulas de literatura brasileira, em uma turma do ensino médio? Para responder tal 
questão, definimos como objetivo geral: Investigar as possibilidades de desvelamento do pertencimento étnico por 
meio do diálogo sobre literatura afro-brasileira e objetivos específicos: observar e descrever o posicionamento 
dos(as) estudantes  frente aos novos conteúdos sobre a história e a literatura afro-brasileira. Os sujeitos da pesquisa 
foram jovens da 3ª série do ensino médio, estudantes do turno vespertino, de uma escola situada no município de 
Jequié-BA. Optamos pela metodologia de pesquisa vinculada a pesquisa-ação existencial proposta por René Barbier e 
acrescentamos os fundamentos metodológicos propostos por Paulo Freire na obra “Pedagogia do Oprimido”.  E, para 
compararmos e/ou se contrapor a literatura tradicional dialogamos com estudiosos da literatura brasileira e afro-
brasileira tendo como princípios os pressupostos teórico-metodológicos contidos nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana, publicadas em 2004.  Os resultados desta pesquisa permitem-nos afirmar que a inserção da literatura afro-
brasileira nas aulas de literatura brasileira, no ensino médio, como prática de uma educação para as relações étnico-
raciais, pode contribuir para o fortalecimento do pertencimento étnico-racial, bem como para o desenvolvimento do 
sentimento de alteridade entre os estudantes. Permite, ainda que os estudantes levantem várias questões do 
cotidiano, como por exemplo, como combater a violência policial que atinge os jovens negros, conforme vêm 
apontando as pesquisas realizadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 
Palavras-chave: Literatura; Literatura Afro-Brasileira; Pertencimento Étnico-racial; Lei 10.639/2003.  
 
 

EDUCAÇÃO DO CAMPO, AUTONOMIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO EM ASSENTAMENTO DO 
MST NO SUL DA BAHIA 

 
Altemar Felberg 

 
Buscamos, nesta pesquisa, compreender de que modo os indicadores de desenvolvimento comunitário rural do 
Assentamento do MST, Luís Inácio Lula da Silva, município de Santa Cruz Cabrália/BA, refletem o grau de autonomia 
de seus moradores, homens e mulheres do campo, destacando, nessa relação, o papel da educação no processo de 
formação de sujeitos autônomos. Adotamos a pesquisa qualiquantitativa como enfoque metodológico, com a 
convergência das pesquisas descritiva e exploratória, tendo como instrumentos de coleta: o questionário, entrevistas 
semiestruturadas e grupos focais. Como categorias teórico-analíticas, elegemos: Primeiro, a autonomia, entendida 
como a capacidade do indivíduo governar-se, conforme uma lei própria, de maneira livre e racional, conduzindo-o à 
dignidade humana, configurando-se como um poderoso recurso capaz de livrar os indivíduos não só da submissão a 
processos heterônomos que interferem sobre suas liberdades de escolha e ação, mas também dos quadros de 
vulnerabilidade social e econômica, conforme os estudos de Kant (1974), Castoriadis (1991), Adorno (1984), Paulo 
Freire (1986), Marilena Chauí (1990), dentre outros. Segundo, a educação do campo, que conforme os estudos de 
Cury (2002), Miguel Arroyo (2004), Roseli Caldart (2004) e Mônica Molina (2004), surge como crítica à realidade do 
sistema educacional no Brasil, particularmente à situação educacional da população brasileira que trabalha e vive 
no/do campo, ao modelo de sistema econômico capitalista e sua injusta distribuição de renda, ao incentivo ao 
agronegócio e à expropriação de terras tradicionais, à elitização do acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e às suas 
produções, enfim, críticas a não universalização da cidadania. Terceiro, e último, o desenvolvimento comunitário 
rural, que se configura como um processo através do qual a comunidade amadurece em relação a si mesma, 
reconhece suas fragilidades e potenciais de desenvolvimento, rompe seus casulos e se transforma em novas 
possibilidades de ser. Na visão de autores como Favareto (2006), José Eli da Veiga (2005; 2006), Amartya Sen (2008), 
Ignacy Sachs (2000), este tipo de desenvolvimento é identificado por meio de indicadores que ultrapassam o mero 
crescimento econômico, levando em consideração aspectos avaliativos como acesso a oportunidades sociais, 
liberdades políticas e também facilidades econômicas. Assim, discutimos e analisamos os diversos aspectos que 
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envolvem estas três categorias, estabelecendo as inúmeras possibilidades de relação entre elas, buscando 
compreender o desenvolvimento e exercício da autonomia, a partir dos contributos da educação do campo, rumo ao 
‘desenvolvimento como liberdade’. Seja no sentido da autonomia para os sujeitos, seja na dimensão social desta, 
concluímos que os indicadores de desenvolvimento do assentamento têm relação direta com o elevado grau de 
autonomia de seus moradores, uma autonomia forjada no próprio espaço de vivência, construída na práxis educativa 
da luta por direitos e por uma vida digna.  
 
Palavras-Chave: Autonomia; Educação do Campo; Desenvolvimento Comunitário Rural. 
 
 

CONTRIBUIÇÕES DO IDIOMAS SEM FRONTEIRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA INTERCULTURAL 

 
Juliana Alves dos Santos 

Jamile Bispo 
 
São várias as investigações sobre a importância da interculturalidade no ensino de línguas estrangeiras 
(BRAWERMAN-ALBINI; MEDEIROS, 2013, LIMA, 2012), em especial a análise de materiais didáticos para o ensino de 
Língua Inglesa (LI) (SCHEYERL; SIQUEIRA, 2012). Como iniciativa para fomentar o ensino-aprendizagem desse idioma 
no Brasil foi criada a plataforma My English Online (MEO) que faz parte do programa Idiomas sem Fronteiras – Inglês 
(IsF-Inglês). Essa plataforma disponibiliza diversos materiais para a aprendizagem autônoma do indivíduo e é 
destinada para alunos de graduação e pós graduação de todo o país. Devido a amplitude do programa e a 
importância do desenvolvimento da Competência Comunicativa Intercultural (CCI), objetivamos nessa pesquisa 
investigar se o e-book do nível básico apresenta características multiculturais assumidas pela LI, já que é considerada 
uma língua internacional (RAJAGOPALAN, 2005; LACOSTE, 2005; SIQUEIRA, 2011; CALVO; EL KADRI, 2011). E, caso 
apresente, como elas são exibidas e se contribuem para o desenvolvimento da CCI. Para atingir esses objetivos 
discutimos sobre alguns princípios pedagógicos da CCI (OLIVEIRA, 2012; SIQUEIRA, 2008; PERTEL, 2013), sobre as 
características e desafios de um idioma internacional (SIQUEIRA, 2008; CRYSTAL, 2005) e a respeito do programa IsF 
e seus materiais didáticos online para o ensino da LI (FINARDI, 2016; SARMENTO, 2015; ABREU-LIMA, 2015). A 
pesquisa é de cunho qualitativo (FLICK, 2009), adotando como metodologia a análise do material didático sob a ótica 
cultural (BYRAM, 1991). Foram analisados os textos verbais e não verbais do material e constatamos que os aspectos 
culturais apresentaram-se, na maioria das ocorrências, de modo superficial e que não desenvolvem a postura crítica 
do aluno e, consequentemente, criam uma defasagem no desenvolvimento da CCI. Dessa forma, apesar do IsF-Inglês 
colaborar para a aprendizagem do idioma, em especial com alunos que pretendem participar de programas de 
intercâmbio, é necessário que seus materiais sejam revistos, de modo que possibilitem ao aluno uma reflexão sobre 
sua cultura e que criem condições para que ele possa interagir num mundo intercultural. 
 
Palavras- chave: My English Online. Competência Comunicativa Intercultural. Material didático. 
 
 

IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA E A REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM PARALISIA 
CEREBRAL 

 
Vera Lúcia Martins Liu 

 
Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (2012), a paralisia, pode ser resultado de alteração ou perda da 
mobilidade, causada por lesão no cérebro. A neuropsicologia com análise, avaliação e intervenção, pode atuar em 
várias áreas que envolvem o desenvolvimento das capacidades cerebrais do aluno.  Nessa perspectiva, realizou-se, 
durante um estágio curricular de um curso de especialização em Neoropsicologia da Educação, uma avaliação 
neuropsicológica de um aluno com Paralisia Cerebral Espástica e Deficiência Intelectual (DI), com objetivo de analisar 
a importância da avaliação neuropsicológica no planejamento da  reabilitação para esse aluno. Trata-se de uma 
pesquisa de abordagem qualitativa que se utilizou da técnica do estudo de caso para acompanhar esse aluno. 
Participou do estudo um aluno, com 11 anos, cursando o 5º ano do Ensino Fundamental do Sistema Público de 
Ensino de Porto Seguro Bahia. Locomove-se com muletas. Com queixa da escola de Agressividade, dificuldades na 
comunicação, concentração, locomoção, agitação motora e  baixa audição. O primeiro instrumento de avaliação foi o 
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preenchimento do protocolo de observação na Escola regular seguindo-se de testes individualizados no contra turno 
escolar. Os outros instrumentos para a coleta de dados foram: protocolos de avaliação neuropsicológica, teste FTD 
de funções  executivas que aconteceram em cinco seções no Centro de Educação Inclusiva e Atendimento 
Especializado CEAME com vistas a elaboração de um plano individualizado de reabilitação.O último instrumento de 
coleta de dados foi uma anamnese realizada com a genitora. Os resultados dos testes sugeriram alteração nas 
funções executivas de planejamento, atenção, controle inibitório e alterações motoras, devendo o Plano de 
reabilitação estimular as funções executivas: atenção, memória, planificação, controle inibitório e auto regulação. O 
encaminhamento sugerido foi estimulação psicopedagógica para estímulo da leitura atenção e concentração; 
Fonoterapia para estabelecimento da linguagem; Estimulação psicomotriz nos aspectos do equilíbrio, coordenação 
motora e Fisioterapia. O Otorrino foi encaminhado durante o período de testes  que comprou a perda auditiva. 
Ficando a família com a responsabilidade  na mobilização para  a  viabilização de aparelho auditivo ou implante pelo 
SUS. Após o período de avaliação e análise dos testes foi elaborado um relatório e encaminhado à escola e ao Centro 
de Atendimento. De todo modo, há diversos indicadores para a aprendizagem da lecto escrita e, aritmética, esse 
aluno tem elevada interação social, satisfatório referência de inteligência e desenvolvimento motor considerável, 
inclusive já e capaz de se locomover  ocasionalmente sem auxilio das muletas. Embora esteja ainda distante do 
desempenho esperado para a faixa etária, o que pode ser ponderado pela ausência de estímulos nos primeiros anos 
de vida, pela falta de um ensino sistematizado no período adequado e possível aplicação de métodos pedagógicos 
insatisfatórios. 
 
Palavras-chave: Neuropsicologia; Reabilitação; Paralisia Cerebral; Funções Executivas. 
 
 

MATEMÁTICA E DEFICIENTES VISUAIS: LEVANTAMENTO DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS EM PERIÓDICOS 
NACIONAIS 

 
Andréa Paula Monteiro de Lima 

 
O presente estudo visa realizar um levantamento bibliográfico de artigos publicados em periódicos nacionais no 
período de 2005 a 2017, tendo como foco o desenvolvimento de investigações ou relatos de experiências 
envolvendo o ensino de matemática para estudantes com deficiência visual - DV. O interesse por fazer esse 
mapeamento se deu pela nossa pesquisa de doutorado em andamento cuja temática é “o ensino de simetria para 
estudantes com DV”.  A partir da década de 90, após a Declaração de Salamanca que versa sobre “a escola para 
todos”, iniciou-se a discussão pelo atendimento educacional especializado dentro do ambiente escolar, considerando 
as diferenças individuais. Nesta perspectiva parece natural que surgissem pesquisas com esse tema. A inclusão 
desses sujeitos em classes escolares comuns é o caminho traçado pela declaração, independente do tipo de 
deficiência apresentada. No caso de nosso estudo, optamos por investigar os DV em situação de ensino de 
matemática, devido inclusive as demandas da disciplina que em muitos momentos exigem a observação visual, como 
por exemplos as figuras geométricas. Outro ponto importante na nossa escolha por esses sujeitos são os dados do 
último IBGE, que nos informam que considerando a população residente no país em 2010, cerca de 23,9% de 
pessoas com deficiência. Contudo, os casos mais severos ficaram em 8,3% da população pesquisada. Sendo a 
deficiência visual severa a mais frequentes correspondendo a 3,46% do total. Ou seja, temos um número significativo 
de DV, dos quais uma parte precisa ser atendida educacionalmente. Ao realizar uma pesquisa de cunho documental, 
onde segundo Rúdio(1986, p.72) “os documentos são investigados a fim de se poder descrever, comparar usos e 
costumes, tendências, diferenças, etc”. Assim acreditamos no potencial desse tipo de estudo, já que por meio de um 
levantamento sistemático é possível analisar o andamento de pesquisas sobre um determinado conteúdo ou mesmo 
a falta de investigações sobre ele. Desse modo se pode, ou realizar estudo que ainda não há ou se analisar e 
comparar estudos sobre as mesmas temáticas. As fontes pesquisas foram duas revistas que dispõem de suas 
publicações online e tem boa avaliação da comunidade cientifica com qualis A1 e A2, que são respectivamente 
Bolema: Boletim de Educação Matemática e a Revista Brasileira de Educação Especial-RBEE. Toda a pesquisa foi 
realizada pelo site da Scielo, no qual consultamos os títulos disponíveis: na Bolema de 2012 a 2017 e na RBEE DE 
2005 A 2017. O resultado nos surpreendeu, pois encontramos apenas dois trabalhos sobre inclusão na Bolema 
dentre os 339 artigos analisados, contudo apenas um tratava de DV. Já na RBEE, dos 340 artigos investigados, 31 
tinham como sujeitos DV, entretanto nenhum dos artigos apresentou no título algum indicio de exploração de 
conteúdos matemáticos. A partir desse resultado podemos considerar a relevância de nosso estudo em andamento, 
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apesar de ainda não termos realizado um mapeamento em bases de dissertações e teses, os periódicos dá um bom 
indicativo da produção acadêmica sobre o tema. 
 
Palavras-chaves: Deficientes visuais; Matemática; Produções científicas.  
 
 

A IMPORTÂNCIA DAS LÍNGUAS NATURAL E SEGUNDA LÍNGUA PARA O SURDO COMO CAMINHO PARA 
AUTONOMIA E INCLUSÃO 

 
Daniele dos Santos Barreto 
Gesus de Almeida Trindade 

 
Ancorado em estudos acerca da aquisição da linguagem e escola inclusiva, com aporte teórico Quadros (1997), 
Carvalho (2006), Vigotsky (1998), o presente trabalho analisa aquisição da língua natural e de uma segunda língua 
pela pessoa surda enquanto elo no processo de inclusão no espaço escolar do Ensino Fundamental da Rede 
Municipais de Ensino, Teixeira de Freitas, Ba, em 2008. Como sujeitos 5 estudantes surdos, matriculados em classes 
comuns de ensino e respectivos professores, perfazendo total de 10 sujeitos. A escolha metodológica recaiu na 
abordagem qualitativa que segundo Chizzoti (2003) “implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 
constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são 
perceptíveis a uma atenção sensível”, além disso, permitir um olhar mais profundado do contexto e do local em que 
é executada a pesquisa. Nessa perspectiva, a pesquisa de campo apresenta como uma opção crucial para observação 
e aprofundamento dos estudos de uma determinada realidade. Para tanto, os instrumentos utilizados para a coleta 
de dados foram: entrevistas em Libras com os estudantes, 07 questões, e questionários para os professores, com 08 
questões semiestruturadas. O objetivo da pesquisa foi verificar dificuldades encontradas por educadores e por 
educandos no tocante à comunicação e como tais dificuldades interferiam no processo de aprendizagem e inclusão. 
Os resultados indicaram que escolas pesquisadas não possuíam uma proposta inclusiva significativa. Os estudantes 
surdos estavam inseridos em classes comuns de 10 Unidades Escolares Municipais, das quais apenas três possuíam 
intérpretes da Libras, Língua Brasileira de Sinais, e nas demais, alguns professores com raso conhecimento de Libras. 
Os professores manifestaram inquietação por não saberem como se comunicar com os estudantes, comunicação 
sempre mediada pelo intérprete e aqueles sem intérprete, utilizavam gestos naturais. Portanto, evidenciando que a 
falta de uma língua em comum dificulta o processo de ensino-aprendizagem entre professores ouvintes e alunos 
surdos. Para Vigotsky (1998), a interação mediante a linguagem permite apropriação de conhecimentos, modos de 
ação, papeis e funções sociais. Assim, a dificuldade de aprendizagem não relacionada ao potencial cognitivo do 
estudante surdo, mas ao ambiente linguístico desfavorável e à metodologia pautados no ensino para ouvintes, 
privilegiando uso da língua oral-auditiva, língua majoritária do contexto escolar ouvinte, omitindo muitas 
informações aos surdos. Diante dos resultados, Carvalho (2006, p.158), afirma que para inclusão de um estudante 
com necessidades educacionais especiais em turma regular de ensino, são necessários dispositivos satisfatorios para 
integração educacional, social e emocional entre estudantes, corpo docente e com os objetos do conhecimento e da 
cultura. Para Quadros(1997,p.84) a Libras, língua natural para surdos brasileiros, deve ser ponto de partida para o 
ensino de segunda língua, a língua escrita. Destarte, para que a inclusão aconteça efetivamente, estudante surdo, 
professor e comunidade escolar precisam se fazer entender, o espaço escolar necessita se ajustar às necessidades 
linguísticas e culturais surdas, desde  formação continuada docente, ensino em Libras para surdos e do ensino da 
Português escrito como segunda língua, de Libras à toda comunidade escolar e reestruturação do projeto político 
pedagógico. 
 
 

IMAGENS E METÁFORAS NO CORPO PARA COMPREENDER A ALTERIDADE: EM BUSCA DE ANTÍDOTOS 
PARA O PRECONCEITO RACIAL 

 
Eloisa Domenici 

 
O preconceito racial no Brasil tem cor e código de endereçamento postal. As culturas negrodescendentes no Brasil 
ocupam a margem da sociedade e atualmente são importantes redutos de resistência cultural. Como pensar em 
antídotos para essa condição?  Vimos trabalhando com algumas propostas pedagógicas cuja metodologia é estudar 
as culturas negrodescendentes corporalmente. É o que temos realizado nas oficinas de “Maracatu música, dança e 



90 
 

afirmação”, desenvolvida no Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro, e no ensino superior, o componente 
curricular “Corporalidades Negrodescendentes no Brasil”, oferecido ao Bacharelado Interdisciplinar em Artes, à 
Licenciatura Interdisciplinar em Artes, bem como aos demais B.I. (Humanidades, Ciências e Saúde) e às demais 
Licenciaturas Interdisciplinares. Trata-se de duas propostas de ensino que privilegiam as corporalidades presentes e 
invisibilizadas no país. A metodologia que vimos desenvolvendo parte do estudo/leitura das corporalidades das 
tradições negrodescendentes, que envolve a observação de estados tônicos-corporais em correlação com metáforas 
e imagens dos seus sujeitos (DOMENICI, 2015), que correspondem a categorias êmicas. Essas metáforas corporais e 
imagens são utilizadas em sala de aula como instruções de movimentos, e o que ocorre nessa transmissão, de fato, é 
que os movimentos são recriados por cada um em seu corpo. Busca-se compreender, com isso, o que está por trás 
dos gestos, isto é, o que está além dos códigos da dança, o que antecede e o que resta do movimento e, ao mesmo 
tempo, o que o acompanha. Os laboratórios de práticas corporais, além de despertar a sensibilidade, possibilitam a 
compreensão dos sentidos que acompanham aquelas corporalidades. O resultado é o profundo engajamento dos 
sujeitos nas imagens da alteridade, traduzindo-a em sua corporalidade. Aproximar-se do Outro. Iniciativas como esta 
podem contribuir para a desconstrução de preconceitos e a promoção de valores, estéticas e práticas 
negrodescendentes no Brasil. Entendemos que estas propostas têm tido sucesso em sensibilizar os sujeitos para o 
valor ético e estético dessas manifestações, despertando para o contato direto com os mestres das tradições, já que 
o objetivo não é criar um simulacro das manifestações, muito pelo contrário. A discussão passa pelas iniciativas para 
a diversidade étnico-racial, para promover a superação do preconceito e a igualdade de direitos, que apoiam 
políticas públicas tais como a Lei 10.639/2003 para a educação básica. O que queremos ressaltar é que, na busca 
dessas metodologias para combater o preconceito racial e a intolerância religiosa, o tema das corporalidade é, sem 
dúvida, bastante promissor.  
 
Palavras-chave: Corporalidades; Preconceito racial; Alteridade; Universidade Federal do Sul da Bahia; Complexo 
Integrado de Educação. 
 
 

A EVASÃO NA EJA DA PERSPECTIVAS DAS/OS ESTUDANTES: VIESES DE CLASSE, GÊNERO E GERAÇÃO 
 

Iraci Maria Santana dos Santos Almeida 
Telma Regina Batista Nascimento  

 
O presente artigo constitui o resultado de uma investigação a respeito de um dos mais frequentes fenômenos na 
Educação de Jovens e Adultos no município de Serrinha-Ba: a evasão escolar. Para tanto, da evasão escolar dos 
alunos desta modalidade de ensino. E como objetivo específico aproximar-se da realidade dos educadores e 
educandos da EJA de uma escola do município de Serrinha, verificando as possíveis causas da evasão na EJA. O 
trabalho fundamentou-se em autores como Paiva (1987), Pacheco (2010), Vieira (2004), Nunes (2015), Cunha & 
Souza (2013). Metodologicamente pautou-se na abordagem qualitativa, pesquisa de campo, tendo como principal 
instrumento de coleta a entrevista semiestruturada. E, conclui destacando que a EJA é atravessada pelas 
desigualdades decorrentes da exclusão econômica que oprime as/os jovens e adultos em sua diversidade. Enfatiza a 
necessidade da sociedade civil e do poder público consolidar políticas que efetivamente contribuam para a qualidade 
da EJA enquanto condição de promoção da emancipação de seus sujeitos.  
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Evasão; Diversidade. 
 
 

DIÁLOGOS COM A DIVERSIDADE NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS POR MEIO DA 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL 

 
Guilhermina Elisa Bessa da Costa 

 
Em virtude das mudanças tecnológicas e dos avanços que ocorrem cotidianamente em nossa sociedade, a inclusão 
necessita ser considerada na contemporaneidade como elemento basilar da prática pedagógica. Sendo assim, surge 
a necessidade de se compreender a relação entre educação e inclusão social, e seus pressupostos teóricos-
metodológicos, os quais poderão configurar-se em um estudo significativo para a formação e atuação profissional do 
educador (a). Este trabalho constitui-se em um relato de pesquisa com o objetivo de analisar os impactos da inserção 
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do componente curricular Libras do curso de Licenciatura em Letras Português e Literaturas do Departamento de 
Educação Campus X, da Universidade do Estado da Bahia, quanto à implantação da Libras na modalidade 
semipresencial do componente curricular LIBRAS. Outro objetivo da disciplina é analisar o uso do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem, da videoconferência, dos fóruns como recursos tecnológicos utilizado nas aulas para o estudo da 
Libras e também dos seminários e das oficinas, no decorrer do semestre letivo.  A Língua Brasileira de Sinais foi 
estabelecida pelo Decreto nº. 5626 criado em 2005 regulamentou a Lei nº.10. 436/02 e auxilia na proposta de 
formação docente, pois estabeleceu a inclusão da Língua Brasileira de Sinais, como disciplina obrigatória nos cursos 
de licenciatura e nos cursos de Fonoaudiologia. Nesse decreto também constam determinações quanto ao uso de 
interpretes nas instituições de ensino básico e superior que tenham matrícula de estudante surdo, e orientações 
quanto a promoção de cursos para formação docente em libras e interpretes. O quadro teórico para a pesquisa foi 
utiliza-se ALVES (2012), BONILLA (2005), LÈVY (1999), MORAN (2011), SALES (2014), SANTOS (2006). Na área do 
ensino da Libras e da formação docente utiliza-se os estudos de QUADROS (2006), Sá (2011), STAINBACK (1999), 
STROBEL (2008), TARDIF (2002) dentre outros. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, com abordagem 
qualitativa. Os resultados apontam que os estudantes concordam com a inserção do componente curricular da Libras 
no curso de Licenciatura em Letras, pois corrobora para novas dimensões da prática educativa para a educação de 
surdos, colabora também para a concepção da estrutura da Língua, e de noções básicas de um Língua gesto-visual, 
demonstrando estratégias e possibilidades de abordagens para o ensino da Libras, além de proporcionar debates 
significativos no que tange aos preconceitos e estereótipos acerca da surdez e demostra a necessidade que seja 
efetivada políticas públicas para defesa das pessoas surdas, da garantia de direitos. A conclusão da pesquisa revela 
que apesar das dificuldades no que tange ao contato com a LIBRAS, percebemos que houve um avanço no decorrer 
do semestre e aponta para a urgência em continuar oportunizando a formação de professores para a educação 
inclusiva e bilíngue, com vistas à valorização da cultura surda dentro e fora da sala de aula, utilizando inclusive os 
recursos das tecnologias da comunicação e informação, propiciando um diálogo constante com a diversidade, numa 
perspectiva interdisciplinar entre a Língua oral e da língua escrita, fomentando novas pesquisas e conhecimentos 
com vistas a uma prática pedagógica inovadora e que valorize a diversidade e a inclusão. 
 
 

DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO ESCOLAR À DIFERENCIAÇÃO CURRICULAR NO CONTEXTO BRASILEIRO E 
PORTUGUÊS 

 
Cléia Demétrio Pereira 

Geovana Mendonça Lunardi Mendes 
 
As políticas educacionais instituídas no Brasil e Portugal tem seguido orientações decorrentes de acordos mundiais 
para uma educação inclusiva, respaldadas pela Educação para Todos (WCEFA, 1990), bem como pela Declaração de 
Salamanca (UNESCO, 1994). Com isso, temos o objetivo de analisar as principais políticas que versam sobre a 
‘diferenciação curricular’ presente nas políticas educacionais de inclusão escolar, no contexto das práticas 
curriculares da escola comum brasileira e portuguesa, como forma de enfrentar as disparidades dos estudantes que 
apresentam alguma deficiência no processo de escolarização. Este estudo é um recorte da pesquisa em andamento 
do curso de doutoramento em Ciências da Educação, vinculado ao Instituto de Educação da Universidade do Minho 
(Portugal) em convênio com a Universidade do Estado de Santa Catarina (Brasil). O desenvolvimento deste estudo 
deu-se por meio da pesquisa bibliográfica e documental, que oportunizou aprofundar o conceito de ‘diferenciação 
curricular’ de forma teórica, bem como de identificar os principais documentos legais de ambos os países que trazem 
este conceito em seus textos políticos, para o campo da educação especial, numa perspectiva de educação inclusiva. 
Para melhor definir os documentos que se constituíram nossa fonte documental, delimitamos o período entre 2008 
e 2016, visto que nesses países, os desdobramentos das políticas educacionais numa perspectiva inclusiva foram 
marcadamente instituídas no ano de 2008. As contribuições de Perrenoud (2000, 2001, 2011) e Roldão (1999, 2003) 
foram significativas para compreendermos o conceito de diferenciação curricular e seus sentidos expressos nos 
textos políticos, assim como também, as contribuições de Goodson (2013), Pacheco (2008, 2016) e Young (2007, 
2016) foram relevantes para pensar sobre o conhecimento válido nas práticas curriculares, na escolarização de 
estudantes com deficiência matriculados nas escolas comuns. 
 
Palavras-chave: Política de Inclusão Escolar; Diferenciação Curricular; Práticas Curriculares; Estudante com 
Deficiência. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS 
RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 
 

PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA A DIVERSIDADE 
 

Márcia Raimunda de Jesus Moreira da Silva 
Nélia de Mattos Monteiro 

Luciana Costa Souza 
 
Este trabalho relata a experiência vivida nas etapas de construção de um material didático para a diversidade voltado 
ao estudante com cegueira e baixa visão. Acreditamos que este relato possa contribuir para o fortalecimento de 
ações que estejam direcionados para a inclusão do estudante com deficiência, desmistifique a prática pedagógica do 
professor da educação básica que atua com o Atendimento Educacional Especializado e fomente discussões sobre o 
currículo das licenciaturas nos diversos Departamentos, contribuindo assim para a construção de ações na área da 
educação inclusiva. Discutir sobre a diversidade se faz necessário, pois a nossa cultura encontra-se ainda pautada 
numa visão onde se exclui ou nega-se as diferenças, o que vai de encontro aos paradigmas sócioeducacionais que 
vem sendo construídos por meio de políticas públicas impulsionadas pelos vários movimentos sociais. Neste aspecto, 
a escola e todas as instituições educativas têm papel fundamental na desmistificação dos conceitos e saberes sobre a 
diversidade e sobre a diferença, onde o respeito deve ser a única bandeira defendida, excluindo-se o preconceito e a 
discriminação. É na escola onde o estudante pode desconstruir velhos paradigmas e criar novas atitudes, se 
percebendo na sociedade como uma parte integrante, exercendo o protagonismo social, respaldado não apenas no 
respeito às opções individuais, mas, sobretudo, no reconhecimento das diferenças, embora sejamos iguais naquilo 
que nos é peculiar enquanto seres humanos. No entanto, a escola encontra muitos entraves, especialmente relativos 
à herança cultural das gerações anteriores que perpetuam até hoje preconceitos e estigmas. Neste contexto, 
ancoradas pelas ideias de Gil (2000), Batista (2005) e Pereira (2013), uma das formas que encontramos para o 
estabelecimento do respeito à diversidade e a diferença foi a produção de materiais didáticos para a diversidade, 
cujo tema foi a “Deficiência Visual: superando o preconceito e a discriminação”. Estes foram apresentados e 
expostos na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Departamento de Educação de Serrinha. No intuito de dar 
continuidade ao trabalho que já vem sendo feito no departamento na área de Educação Especial, apresentamos o 
projeto voltado para professores da educação básica, que têm na sua sala de aula alunos com deficiência visual. A 
intenção do projeto foi produzir cadernos de rotina diária, o que se justifica por serem poucas as instituições na 
região que contemplam a formação do professor para a educação especial e fazermos parte da Região do Território 
do Sisal, carente em formação docente nesta área.  O objetivo desta atividade foi proporcionar maior interação do 
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professor com seu aluno com deficiência visual, possibilitando-lhe ter maior autonomia, além de mostrar aos 
professores possibilidades para a inclusão destes alunos. O resultado desta experiência significou não apenas uma 
maior aproximação entre a Universidade e a Escola, mas também uma ampliação do conhecimento de cerca de 
sessenta professores quanto à Educação Inclusiva, assim como a aquisição pelo Departamento de novos recursos 
didáticos para a formação docente no Atendimento Educacional Especializado.  
 
 

APRENDIZAGEM MEDIADA PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS: POSSIBILIDADES PARA PROMOVER A 
AUTORIA E A INCLUSÃO DOS ALUNOS 

 
Diane Schlieck 

Martha Kaschny Borges 
 
Na Sociedade da Informação (LÉVY, 2010) atual as tecnologias digitais (TD) estão cada vez mais presentes no nosso 

dia a dia e no cotidiano escolar, ampliando as possibilidades do fazer pedagógico. Nossos alunos estão cada vez mais 

atuantes no ciberespaço, seja para pesquisar, postar, jogar, comunicar, tudo ao mesmo tempo, de qualquer lugar e a 

qualquer momento. O acesso às informações está facilitado e, assim, a escola deixou de ser o único local de 

legitimação do saber (MARTÍN-BARBERO, 2011). Esta realidade impõe um grande desafio aos professores: pensar 

novas formas de ensinar e de aprender que transformem a enorme quantidade de informações disponíveis em 

conhecimento. Neste sentido, o mais importante não é apenas garantir o acesso às TD nas escolas, mas tornar os 

alunos e os professores partícipes na construção da cultura e do conhecimento. Assim, os alunos podem atuar como 

sujeitos ativos da sua aprendizagem e, para tanto, cabe ao professor propor estratégias que contemplem a autoria 

dos mesmos por meio do diálogo entre os conteúdos curriculares e o conhecimento adquirido fora da escola. O 

relato que ora apresentamos dialoga com autores como Moran (2009), Coll (1994), Lévy (2010), Prado (2005), Borges 

(2007) e ressalta o trabalho com Projetos mediados pelas TD com vistas a promover a autoria dos alunos e tornar a 

aprendizagem mais significativa. Nele, apresentamos dois projetos desenvolvidos na Escola Básica Municipal 

Intendente Aricomedes da Silva (EBIAS), Florianópolis/SC, que tem como missão mobilizar alunos e professores para 

o ensino-aprendizagem por meio de práticas educacionais inovadoras que envolvam todos os segmentos escolares 

na consolidação de uma educação colaborativa, ética e cidadã. Os Projetos desenvolvidos foram: “Blog da Horta 

EBIAS” (omundodanossahorta.blogspot.com), realizado em 2012 e 2013, e o “Animação: criando relações 

significativas com o conhecimento por meio da técnica Stop Motion”, implementado em 2014 e 2015. O público-alvo 

do primeiro foi os alunos do 4º, 5º e 6º anos que participavam do Programa Mais Educação e, do segundo, os alunos 

do 8º e 9º anos das turmas da Educação Integral. Entre eles, havia alunos Surdos, alunos com Deficiência Intelectual 

e alunos que apresentavam Dificuldades de Aprendizagem (TDAH, dislexia, discalculia, dislalia, entre outros). O 

principal objetivo dos Projetos foi promover práticas educativas que valorizassem o trabalho em equipe e 

possibilitassem a apropriação das TD por estes alunos, com vistas a desenvolver um ambiente escolar como um 

espaço de trocas e onde o processo de ensino-aprendizagem acontecesse de maneira significativa. A metodologia 

utilizada baseou-se na Pedagogia de Projetos (PRADO, 2005), mediada pelas TD. Esta metodologia favorece o 

trabalho em equipe; provoca desafios pertinentes ao processo de ensino-aprendizagem; e instiga o querer aprender 

e a busca por novos saberes. O principal resultado alcançado foi a consolidação da possibilidade de desenvolvimento 

de uma aprendizagem mais colaborativa que permitiu ao aluno aprender-fazendo e reconhecer a sua autoria e 

coautoria na produção das atividades propostas, por meio de ações coletivas que instigaram a troca e a circulação de 

conhecimento. 
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O DIREITO A EDUCAÇÃO E A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 
 

Olivia Maria Costa Silveira 
Marcos Eduardo de Souza Bahia 

 
Apesar da educação prisional estar prevista no Plano Nacional de Educação (PNE, de 2001) e na terceira edição do 
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3, de 2009), apenas 11% dos detentos brasileiros participam de 
atividades educacionais. Entre a população carcerária brasileira 60,30% não concluiu o ensino fundamental, menos 
de 8,0% têm o ensino médio e a mesma proporção é analfabeta. A falta de escolaridade afeta especialmente os 
homens em idade produtiva (três quartos têm de 18 a 34 anos). Considera-se que a educação a ser ofertada aos 
adolescentes/jovens privados de liberdade deve estar consoante às orientações legais e às demandas históricas para 
superar processos de exclusão de indivíduos ou grupos em busca de desenvolver suas capacidades, em função de 
novos saberes e tendo em vista suas potencialidades. Em setembro de 2016, 112 adolescentes/jovens cumpriam 
medida socioeducativa no Centro Educacional Patativa do Assaré, Fortaleza-Ceará. No resgate de suas trajetórias 
encontrou-se a sequência formada pelas etapas: desinteresse pela escola, abandono, evasão, inserção no sistema 
socioeducativo. Já em privação de liberdade a história se repete, sendo frequentes as tentativas de retomada do 
processo de escolarização, mais uma vez sem sucesso. O Centro, por sua vez, estava destruído, sem registros 
consolidados sobre os internos, as atividades pedagógicas, sociais e psicológicas paradas ou realizadas 
precariamente. Neste cenário, as situações de violência eram frequentes e intensas. Na análise do perfil dos 
adolescentes percebeu-se uma rejeição a representação do Estado e da educação formal, gerando uma situação 
desafiadora: a reinserção dos adolescentes em atividades pedagógicas mediante esse contexto adverso. Os relatórios 
dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas apontam os atos de indisciplina, incivilidade e 
violência como estratégias de visibilidade social, desta forma se tornam líderes entre os iguais e desejados pelo sexo 
oposto. É a cultura da violência que garante sua visibilidade. Assim foi fundamental o envolvimento dos adolescentes 
nas etapas de formulação e execução das atividades pedagógicas, utilizando a quebra da invisibilidade e a conquista 
do protagonismo como estratégias de enfrentamento da cultura da violência. Um cronograma de atividades 
pedagógicas, culturais e esportivas foi desenvolvido observando as especificidades dos adolescentes, considerando 
discussões em Assembléias realizadas em Espaços de Vivência com os adolescentes. Os temas geradores foram 
definidos em oficinas de sensibilização, tendo como resultados: intolerância religiosa (teatro), convivência com a 
seca (cordel), cotidiano na periferia (teatro) e retratos do dia a dia em uma unidade de atendimento socioeducativo 
(colagem e pintura). A quebra da invisibilidade, o protagonismo e a afirmação da identidade contribuíram para 
redução das situações de violência vivenciadas no Centro, bem como a adesão e participação nas atividades 
pedagógicas desenvolvidas. Numa perspectiva inclusiva, a educação deve considerar o protagonismo e expectativas 
dos estudantes, de forma a dar sentido aos conteúdos e estratégias pedagógicas selecionados para sua 
escolarização. No contexto de privação de liberdade, buscar estratégias que permitam a construção de novas 
perspectivas e coloquem os adolescentes e jovens como protagonistas de transformações no contexto familiar e 
social devem ser prioridade do processo educacional. 
 
 

SURPREENDENTE X IMPOSSIBILIDADE: O BRABO E SUA NEGOCIAÇÃO DESCOLONIZADORA 
 

Samuel da Silva Lima 
 

Na realização de uma entrevista com um Xarpi - nomenclatura para a prática e o praticante da piXação1 no estado do 
Rio de Janeiro, a partir de sua capital -, quando perguntei o que seria esse fenômeno para ele, a resposta foi: “(...) é 
algo surpreendente. (...) É inexplicável.". Ao falar do "ser" negro, Frantz Fanon diz que esse devir se dá a partir da 
impossibilidade do “irracional até o pescoço” (FANON, 2008, p. 113). Através das manifestações do "sentindo" de 
"existir", nascidas na relação entre o corpo normativo e o corpo que quebra a normatividade, estas que escapam da 

                                                           
1
 1 Escrita com um erro gramatical proposital, já que, oficialmente, a palavra “pichação” é registrada com “ch”, a letra “X” 

(maiúscula) surge na afinidade epistêmica com Gustavo Coelho (2016), que escreve a palavra piXação desta maneira, se 
submetendo a uma grafia inspirada em Massimo Canevacci, no livro “Culturas eXtremas” (2005). Sendo assim, todas as palavras 
que envolvem piXação e seus derivados - piXador, piXar, Xarpi etc. - serão escritas assim. O motivo de meu “X” também envolve 
minha preocupação enquanto pesquisador. Realizo essa produção com piXadores e não sobre eles, logo, nada mais justo do que 
dizer como eles escrevem, pois, percebo (e me arrisco a dizer) que a maioria dos piXadores expõem a palavra com “x". 
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consciência esclarecida, priorizadora do ordenamento do corpo, e anuladora de episódios enigmáticos - como bem 
discute Gustavo Coelho, em sua troca sobre piXação e outros fenômenos cariocas, no livro "Deixa os Garotos 
Brincar" (2016) -, "ser Xarpi" e "ser negro" parecem se encontrar como corpos surpreendentemente impossíveis, 
manifestando o brabo que não se permite ser confinado: momento de negociação do comportamento 
descolonizador.  
 
Palavras-chave: PiXação/Xarpi; Brabo; Descolonização. 
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SARAU COM CAFÉ: UMA EXPERIÊNCIA LITERÁRIA SUSTENTADA EM SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM 
ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO 

 
Júlia Pereira Damasceno de Moraes 

Ana Maria Netto Machado 
 
O presente relato de experiência tem como tema a realização de uma sequência didática que envolveu pesquisa, 
organização, planejamento e realização de um Sarau Literário protagonizado pelos estudantes de Ensino Médio de 
uma escola estadual do interior de Santa Catarina. O objetivo do trabalho é, essencialmente, descrever o que de 
relevante resultou desse projeto que foi além das paredes da sala de aula. Aproximar os estudantes, da periodização 
literária e suas peculiaridades (tais como contexto histórico, econômico e social) sempre abordada em sala de aula, 
mas pouco lembrada, algum tempo depois pelos estudantes, bem como trazer os textos literários para as 
apresentações e discussões do corpo discente da escola. A narrativa é realizada com base nas memórias de uma das 
autoras, que atua como professora de Ensino Médio (e está cursando mestrado) e desenvolveu a prática pedagógica 
junto dos estudantes. A coautora é sua orientadora de mestrado e sugeriu a escolha do gênero textual em que 
ocorre a narrativa da experiência pedagógica explicitada nesse relato. É por meio de uma carta que narramos os 
processos didático-pedagógicos que desencadearam situações de efetiva aprendizagem protagonizadas pelos 
estudantes. Nesse âmbito, cumpre destacar a relevância do planejamento de sequência didática, como prática 
docente imbuída de sentido, capaz de representar melhores oportunidades de aprendizado para o educando. A 
sequência didática se apresenta ao docente como uma excelente possibilidade de entrelaçamento de ideias, 
conceitos, conteúdos, informações e saberes, cujo desenvolvimento não se dá em apenas uma hora/aula. 
Constância, organização, planejamento, intencionalidade e pertinência são palavras que acompanham sempre a 
implementação das sequências didáticas. Compreendeu-se que a prática descrita foi amplamente válida gerando 
impacto positivo sob muitos aspectos objetivos e subjetivos, tanto na escola como nas vidas dos discentes. De modo 
objetivo, destaca-se a incorporação de conceitos referentes à periodização da literatura europeia e brasileira, 
mudança de perspectiva ao perceberem a importância de levarem em consideração os contextos históricos em que 
as obras literárias foram escritas, a observação sistematizada das biografias de autores de clássicos. Subjetivamente, 
foi possível inferir maior envolvimento do grupo, desinibição e superação de barreiras impostas pela exposição oral 
para um público diferente daquele da sala de aula, engajamento nos processos de planejamento, organização e 
realização do Sarau com Café, solicitações de outras obras dos autores apresentados e questionamentos sobre fatos 
das vidas dos autores que, além de escrever, eram, seres humanos.  
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UNIVERSIDADE CIDADÃ – AÇÕES SOCIAIS AFIRMATIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Rubens Ramão Apolinário de Sousa 
 
Conhecimento ilhado é conhecimento nulo. A Universidade Pública tem que ir ao encontro da comunidade em que 
está inserida para cumprir seu papel social, principalmente pelo impacto causado pela reforma universitária 
proposta pelo Ministério da Educação, intitulado REUNI, que prima pela realização de ações sociais afirmativas de 
políticas públicas na área da educação. Nesse sentido, o projeto de extensão “Direito na Escola - Universidade 
Cidadã”, buscou disseminar o conhecimento do Direito para o exercício da cidadania plena, notadamente sobre os 
fundamentos da República, a defesa dos Direitos Humanos e estabelecer um canal entre a comunidade e a 
universidade como forma de integrar o tripé ensino, pesquisa e extensão proporcionando ao aluno do ensino médio 
noções básicas do Direito em uma linguagem coloquial e de fácil compreensão. Oferecido aos sábados para os alunos 
da EE Ministro João Paulo dos Reis Veloso e EE Antônia da Silveira Capilé na cidade de Dourados/MS e ministrado 
pelos acadêmicos da Faculdade de Direito da UFGD, com um total de participantes de 210 alunos, o conteúdo do 
curso foi dividido em cinco módulos (Direito Constitucional e Ciência Jurídica; Direito do Trabalho e Previdenciário; 
Direito Civil e do Consumidor; ECA e responsabilidade penal e Direito Ambiental e Urbanístico) efetivou um canal 
com a comunidade visando aproximar a universidade do contexto social em que está inserida diminuindo a distância 
do ponto de vista cultural destes futuros egressos do ensino médio quando da sua opção por cursar o ensino de 
terceiro grau. Provocou os acadêmicos a produzirem um conhecimento comprometido com a realidade social, 
proporcionou aos alunos das escolas públicas estaduais conhecimentos consistentes de cidadania, diminuiu a 
distância entre o ensino médio e o ensino superior, oferecendo uma ação de inclusão social com a finalidade de 
conscientizar o acadêmico direito de seu futuro papel como agente de políticas públicas através das carreiras 
jurídicas e produziu novos conhecimentos.  
 
Palavras-chave: Direito; Cidadania; Organização do Estado. 
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OS DIFERENTES USOS DA LIBRAS NO ENSINO SUPERIOR: METODOLOGIAS E PROCESSOS INCLUSIVOS 
 

Fabiane Ferreira da Silva Moraes 
 
A inclusão do sujeito surdo nos espaços educacionais está vinculada com o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
língua reconhecida oficialmente pela lei 10.43/2002. Assim como a legislação brasileira reconhece a Libras, ela 
também dispõe sobre um profissional fundamental para o processo de inclusão – o tradutor e intérprete de Libras. 
Ainda que a presença de intérpretes de Libras em espaços educacionais e religiosos não seja uma novidade, a 
regulamentação da profissão é recente e se deu com a publicação da lei 12.319/2010. A referida lei afirma que o 
tradutor e intérprete deve ter “proficiência em tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa”(BRASIL, 
2010). Embora o conhecimento das duas línguas seja fundamental, cada nível educacional demanda do profissional a 
mobilização de habilidades e conhecimentos específicos a fim de tornar os conteúdos acessíveis a diferentes 
públicos, ou seja, a interpretação na Educação Infantil não pode ser idêntica a tradução no Ensino Superior. Além 
disso, em um mesmo nível, por exemplo, no Ensino Superior, os diferentes usos da Libras exigem a prática e a 
reflexão teórica próprios, já que os elementos presentes na tradução são distintos daqueles presentes na 
interpretação de uma palestra, na interpretação de aulas presenciais ou ainda de aulas em ambientes virtuais de 
aprendizagem. O presente artigo tem por objetivo relatar a experiência como tradutora e intérprete de Libras no 
Ensino Superior, destacando as metodologias de trabalho voltadas para a inclusão de discentes surdos. Dessa forma, 
pretende-se apresentar as metodologias referentes ao processo de tradução de conteúdos para o curso de Letras 
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Libras na modalidade a distância, bem como as metodologias de interpretação nos diferentes espaços da 
universidade como palestras e aulas presenciais.  
 
Palavras-chave: Libras; Tradução; Interpretação; Surdos. 
 
 

ARRUAÇA: CORPOS FUNKEIROS PELOS CORREDORES DA UNIVERSIDADE 
 

Mayara Souza de Assis 
 

Assumindo a desobediência como potência para o corrompimento, nos aproximamos do fenômeno social do funk 
carioca e especialmente dos corpos que se relacionam com este movimento diretamente, como agenciadores 
essenciais de uma dança que prioriza o corpo que se encontra em “constante processo de obscuridade”, entrando 
em embate com o contexto da produção colonial (SPIVAK, 2012, p 84). Abrimos uma janela íntima e reflexiva, 
através de relato de experiência, sobre as vivências do espetáculo de dança ArRUAça, apresentado como etapa 
conclusiva do curso de Bacharelado em dança pela UFRJ. Mais que um projeto acadêmico, o espetáculo, carrega, em 
seus arranjos e processos criativos, uma hipótese: Poderia o funk, ser produtor de conhecimento, no ambiente 
acadêmico, preservando seu caráter de saber popular urbano? “Essas culturas juvenis são, pois, contra ‘a’ cultura ao 
poder – aquela cultura burguesa, de classe, ou dominante, herdeira do iluminismo” (CANEVACCI, 2005, P. 14). 
Acreditando assim nos [corpos\sujeitos] funkeiros, transversos e marcador de diversidade, enquanto potencialidades 
juvenis, apresentandose como um manancial de possibilidades que se fazem como paradoxo a captura, e 
acompanhando o conceito de enigma de Gustavo Coelho (2016), “ ser-lhe apresentado não leva a possuí-lo, já que 
por natureza ele é incapturável, transborda e resiste diante de qualquer tentativa de definição” ( COELHO, 2016, 
p.68), “O enigma , então como arma negativa à opressão epistemológica colonizadora [..]como esquema que 
embaralha e impede a instalação plena de qualquer engenharia epistêmica empenhada no interrompimento do 
dinamismo vital” ( COELHO, 2016, p.71).  
 
Palavras-chave: ArRUAça; Funkeiros; Enigma  
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EXPERIÊNCIA DO SENSÍVEL, UMA PROPOSTA INCLUSIVA E INTEREPISTÊMICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO SUL DA BAHIA 

 
Valeria Giannella 

Augustin de Tugny 
 
O componente curricular Experiência do Sensível (CC ES) iniciou a ser ministrado na Universidade Federal do Sul da 
Bahia desde setembro de 2014, compondo a matriz curricular do primeiro ano de Formação Geral, isto é, sendo um 
dos componentes curriculares a ser cursado pelos estudantes logo ao ingressar na Universidade. A necessidade que a 
proposta atendia era de se “constituir um espaço de experimentação do sensível como caminho fundamental para se 
relacionar e conhecer” (objetivo geral do plano de ensino-aprendizagem). Essa simples afirmação aponta para uma 
abordagem que é longe de ser convencional no mundo acadêmico; ao invés de se fomentar (ou até exigir) uma 
separação/cisura com as tradições/saberes de origem de cada estudante, se propiciam experiências onde tudo isso 
possa confluir e ser olhado pelo profundo valor que tem. Ao invés de se preconizar a construção de um saber 
desencarnado, neutro, objetivo e indiferente ao lugar e aos contextos, aqui experimentamos um conhecimento que 
se produz atravessando o corpo e os sentidos, que traz junto a trajetória individual e as marcas do social, ao mesmo 
tempo. Os demais objetivos específicos desse CC são listados abaixo: a) Permitir a reconexão de elementos 
separados pela visão tradicional da ciência, quais corpo e mente, emoção e razão, cultura e natureza, arte e ciência. 
b) Compreender a experiência sensível como desencadeadora das ações estéticas e das investigações científicas e 
humanísticas. c) Desenvolver a sensibilidade às formas, aos símbolos, à vivência do território. d) Construir um 
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ambiente de sensibilidade no convívio que promova a ética e a solidariedade. e) Contribuir com o processo de 
afiliação dos estudantes à UFSB. Metodologicamente esse CC se desdobra através da proposição de “dispositivos”, 
isto é gestos simples individuais e/ou coletivos que buscam a conscientização das experiências possíveis no mundo 
sensível, a partir da convicção de que o olhar corriqueiro que usamos comumente diante do real e a anestesia 
sensorial que nos é sugerida como adequada, em nada propiciam, ou ajudam, a experiência do conhecer. Para que 
ela aconteça, pelo menos a partir de uma visão pós-positivista de ciência, precisamos nos conectar integralmente 
com a realidade a ser conhecida, sabendo que o que conhecemos é, antes de mais nada, a nossa própria relação com 
ela. (SANTOS, 1999; VARELA, ROSCH, THOMPSON, 2003). Hoje o componente de ES encontra-se em sua terceira 
edição e o que observamos a partir dos “Diários de Bordo” dos estudantes é que essa proposta muda, muitas vezes 
radicalmente, a percepção que eles têm do território ao seu redor e do que significa conhecê-lo, inclusive através da 
valorização dos saberes comuns e tradicionais que eles trazem consigo. Consideramos essa proposta estratégica no 
intuito de consolidar a proposta de uma educação fincada numa visão de ecologia de saberes, que seja 
profundamente inclusiva em seu ser respeitosa das diversas formas de se estar, e interpretar o mundo.  
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AS PERCEPÇÕES DE UMA ESTUDANTE ATUANDO EM UM PROJETO DE EXTENSÃO: TROCA DE SABERES 
ENTRE AS COMUNIDADES ACADÊMICAS, ESCOLARES E TRADICIONAIS 

 
Carla Fernanda Santos Lima 
 
Este trabalho é um relato de experiência sobre o Projeto de Extensão Interlocução entre comunidades indígenas e 
afro-brasileiras, a produção acadêmica da UESC e as Escolas de ensino Médio e Fundamental, executado desde 2009 
e que atualmente tem suas ações desenvolvidas junto a membros de comunidades dos municípios de Ilhéus, Pau 
Brasil, Canavieiras, Itacaré e Camamu. Durante as atividades do referido projeto, que integro desde 2014, constatei as 
impacto na formação dos estudantes que participavam dessas atividades, em especial, dos alunos do Colégio Modelo 
Luís Eduardo Magalhães de Canavieiras. O encontro entre de grupos distintos quanto às suas formações culturais 
possibilitou aos estudantes alterarem suas percepções sobre os povos indígenas, por exemplos, e  desconstruírem o 
discursos, tais como: “o índio que só é índio se viver na mata, isolado das tecnologias e devem viver como seus 
antepassados do século XVI”. As ações do Projeto de Extensão ocorrem em comunidades escolares, espaços de 
educação e produção de conhecimentos não-formais e espaços públicos - como praças, ginásios, avenidas, aldeias e 
etc. A comunidade na qual o “Interlocuções”, como é nomeado por seus integrantes, se converteu tem como 
amalgama principal a transformação do pensamento dos estudantes através da promoção de encontros e troca de 
conhecimento entre indivíduos de distintos contextos sociais, étnicos e culturais, como estratégia de formação de 
cidadãos mais conscientes e menos preconceituosos. Esses encontros promovem experiências que contribuem para 
a  construção da “imagem do outro” baseada no respeito a diferença e a desconstrução dos estereótipos criados por 
uma cultura etnocêntrica. Esse Projeto de Extensão me motivou a compreender o ato de educar e a importância da 
valorização de experiências culturais não-eurocêntricas, dentro e fora da sala de aula, como um processo dialógico 
contínuo. 
 
Palavras-chave: Educação; Diversidade; Relações étnico-raciais. 
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A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA E O COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE PORTO 
SEGURO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COMPARTILHADAS 

 
Alessandra Tito Santos 
Danúsia Cardoso Lago 

Wellington Salgado Rodrigues 
 
Com base no princípio “Compromisso com a Educação Básica”, a Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB 
confirmou em 2015 uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC com objetivo de 
implementar três Complexos Integrados de Educação - CIES nas cidades onde a UFSB possui campus: Itabuna, 
Teixeira de Freitas e Porto Seguro, Bahia. Os CIEs foram implementados no final de 2015 em regime de cooperação 
interinstitucional com a SEC. O objetivo deste relato de experiência é descrever as atividades desenvolvidas no 
Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro – CIEPS ao longo do seu primeiro ano de implementação, ano de 
2016. Iniciou-se com a um Jornada Pedagógica com a finalidade de oportunizar estudo, debates, dinâmicas de grupo, 
trabalho coletivo, planejamento participativo e experiências práticas com os temas centrais da proposta pedagógica 
para os CIEs; participaram 32 professores e toda a equipe gestora do colégio; a UFSB esteve envolvida diretamente 
com a participação do Reitor, de 15 professores; sete Técnicos administrativos e estudantes, além de professores 
convidados de outras instituições de educação. Após a Jornada os professores do CIEPS começaram a colocar em 
prática os projetos elaborados a partir de três eixos temáticos: Patrimônio e turismo; Sustentabilidade e meio 
ambiente; Alimentação e saúde; com destaque para o Projeto “Chá de Memórias”, desenvolvido pela área de 
Linguagens, o Projeto África Real e Contemporânea pela área de Humanidades e o Projeto “Horta e Paisagismo” pela 
área de Ciências da Natureza e Matemática.  Outros projetos envolvendo todas às áreas foram o projeto “Praia 
Limpa” que contou com a participação de todos os estudantes e professores do CIEPS fazendo a limpeza das praias 
da orla de Porto Seguro e o projeto “Aulas para o ENEM” para os estudantes do 3º Ano do CIEPS que incluíram desde 
o acompanhamento da inscrição no sistema INEP até as aulas com professores do CIEPS, da UFSB e da comunidade.  
Ao longo do ano letivo de 2016 estudantes e professores do CIEPS tiveram a oportunidade de participar de várias 
atividades na UFSB, tais como a 68ª Reunião Anual da SBPC; Muxirão das Artes; Curso de Edição de Fotos e Vídeos; 
Oficina de hortas. Ao final do primeiro do complexo a equipe pedagógica do CIEPS realizou uma escuta individual 
com professores/as para que pudessem avaliar livremente as mudanças ocorridas no ano 2016, bem como apontar 
críticas e sugestões. Os professores apontaram um avanço significativo após a implementação do Complexo e da 
parceria com a UFSB, mas relataram que ainda necessitam de uma gestão mais participativa, de mais apoio da SEC e 
da UFSB em termos de formação continuada. Contudo, relatam que os ganhos acadêmicos e profissionais foram 
imensos e que mesmo com tantos desafios a serem superados verificaram a importância de uma parceria entre 
Universidade e Educação Básica. A UFSB, por meio dos CIES, vem atuando como fomentadora de práticas 
pedagógicas inclusivas ao atuar de forma colaborativa e ao propor aos professores dos complexos e da UFSB uma 
ligação estreita entre os saberes produzidos na universidade e na educação básica. 
 
Palavras-chave: Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro; Práticas Pedagógicas Compartilhadas; 
Compromisso com a Educação Básica. 
 
 

O ENSINO DO PALHAÇO COMO ÉTICA DE EXISTÊNCIA 
 

Martin Domecq 
Fábio Nieto Lopez 

 
O presente trabalho se configura como uma reflexão acerca da experiência no ensino da técnica de palhaço para 
estudantes de graduação e para a comunidade do interior do Estado da Bahia. No período de um ano o grupo de 
criação e pesquisa realizou dois cursos de introdução à técnica do palhaço, cada um com carga horária de cerca de 
30 horas, e ofereceu uma prática de intervenção em ambientes de cuidado ou vulnerabilidade humana. Através da 
observação dos avanços dos participantes dos cursos e, principalmente, através de questionário aplicado ao final dos 
cursos, compreendemos que as experiências com o palhaço ultrapassaram as questões da estética, alcançando 
também a dimensão ética da existência. Assim como encontra-se na literatura a relação entre a prática do palhaço 
como um ato revolucionário, também podemos compreendê-lo como uma potente possibilidade de construção 
ética, tomando como parâmetro os princípios de sustentação da prática do palhaço: improviso, criatividade, 
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aceitação das circunstâncias propostas, jogo, transparência dos sentimentos, supressão de censura ao ridículo, 
valorização do encontro. Dentre os aspectos levantados pelos estudantes, o que mais chamou a atenção deles foi o 
encontro com um espaço pedagógico leve, descontraído, que proporciona exercício da criatividade e construção de 
novas configurações de vínculos com colegas da universidade; uma modalidade de ensino livre de julgamentos, sem 
um modelo a ser seguido: “O que mais gostei foi da não existência de margens definidoras de padrões de palhaços. 
Isso para quem inicia torna a experiência desafiadora e, uma constante autodescoberta que faz nascer um palhaço 
em nós.”. Embora princípios gerais dessa metodologia de ensino possam também ser encontradas no teatro, 
chamava-nos a atenção as repercussões pessoais envolvidas, que fez dos encontros um espaço possível de 
autodescobrimento: “Foi uma das maiores e melhores experiências da minha vida, todas as palavras do mundo não 
seriam capazes de expressar o bem que esse curso me fez. Meu percurso foi um momento simples e inusitado de 
meu íntimo descobrimento, nesse curso eu pude me achar cada vez mais e mais.”. Assim como em um processo 
terapêutico, frequentemente essas descobertas chegam acompanhadas de embates inesperados, como o 
reencontro com uma infância difícil e infeliz. Nessa mesma perspectiva, alguns relatos nos mostraram que o curso 
serviu como espaço para a criação de novas relações com esse passado ou simplesmente para esquecer ou “fugir dos 
problemas”. Consideramos que o ensino do palhaço possa ser considerado como uma ética da existência não 
somente pelas suas repercussões terapêuticas, de promoção de saúde, de oportunidade de (re)criação de vínculos, 
mas também por expandir, para além do espaço e tempo das oficinas, os princípios trabalhados. Ao responder sobre 
a contribuição da oficina para sua vida, seu trabalho, ou sua formação, um cursista respondeu: “Compreender que 
podemos ser aquilo que queremos ser, entendendo nossos limites e aceitando propostas. Que o riso pode ser 
concebido de muitas maneiras, e que perder também faz parte do jogo e por muitas vezes pode ser a melhor 
opção.”.  
 
 

EXPERIÊNCIA POÉTICA E FOTOGRÁFICA DOS USUÁRIOS DA CAPS AD E CAPS II NO IFBA CÂMPUS 
EUNÁPOLIS 

 
Nayla Rodrighero Lima Pedroso 

Ricardo 
Laís Santana Santos Pereira Lira 

Lívia Maria Dodds Ângelo 
 
Este resumo relata a experiência da realização da I Mostra Poética e Fotográfica: Dispositivos Existenciais de Cuidado 
em Saúde Mental do Instituto Federal da Bahia (IFBA), câmpus Eunápolis. O evento ocorreu em junho deste ano, no 
turno matutino, e contou a presença de estudantes dos diversos cursos, das diferentes modalidades, do câmpus, 
sublinhe-se a participação e atuação dos estudantes do curso técnico em enfermagem por desenvolverem e 
realizarem os trabalhos que permitiram o acontecimento da mostra.  A elaboração do evento nasceu da proposta de 
docentes da Enfermagem, Língua Portuguesa e Psicologia, ocorreu no período de um semestre letivo do curso 
técnico em Enfermagem, na ocasião, a turma foi dividida em grupos e, cada um deles, foi responsável por selecionar 
dois usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de acordo com a disponibilidade dos mesmos. Foram 
selecionados usuários do CAPS AD (para usuários com transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e de outras 
drogas) e do CAPS II (para pessoas com transtornos mentais graves e persistentes). Esse público minoritário é 
formado por sujeitos que sofrem um processo de discriminação e exclusão social pela perpetuação de preconceitos 
relacionados à “loucura” e ao uso de drogas. Primeiramente, os discentes entrevistaram cada sujeito para 
conhecerem a trajetória dos mesmos em busca de tratamento, bem como questões relacionadas à felicidade, à vida, 
aos sonhos e aos projetos. No final da entrevista, em comum acordo, agendavam o dia e o local para a realização do 
ensaio fotográfico. As fotografias foram tiradas pelos próprios usuários com celulares e máquinas fotográficas 
disponibilizadas pelos discentes a partir da seguinte orientação: “fotografe aquilo que produz sensação de bem-estar 
e que você considera uma forma de cuidado para com sua saúde mental”. De posse das fotografias e de suas próprias 
entrevistas, compuseram então textos poéticos de variados gêneros, onde expressaram as sensações, os 
sentimentos que não exprimiam sem provocações. Os estudantes do curso técnico em enfermagem relataram em 
sala de aula a sua experiência onde foram evidenciadas sensações e sentimentos parafrásticos aos dos usuários da 
CAPS; construíram painéis; anexaram os textos e realizaram as exposições para a ocasião da mostra. A organização 
da Mostra foi um trabalho desafiador e gratificante para todos os envolvidos. Para os usuários do CAPS, a 
experiência de fotografar, compor textos e participar do evento configuraram-se em resgate e construção de sonhos 
e projetos. A atividade também foi um processo de responsabilidade ética na formação dos estudantes, visto que, 
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configurou-se em um processo de desconstrução de estigmas relacionados ao “louco” e ao “drogado”, preparando-
os melhor para atender esse público a partir do encontro que deu voz a sujeitos silenciados pelos sofrimentos 
decorrentes do processo histórico de segregação social. 
Palavras-chave: poesia; fotografia; reinserção social. 
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ROTINA ESCOLAR BASEADA NO PROGRAMA TEACCH EM SALA COMUM DE ENSINO: UMA PERSPECTIVA 
DE INCLUSÃO 

 
Andressa da Silva Brito 

 
As instituições de ensino possuem uma rotina e é por meio dela que os professores, alunos e toda a comunidade 
escolar desenvolvem o seu trabalho. Dessa forma, podemos dizer que rotina escolar significa desenvolver o trabalho 
diário por meio de horários, tarefas pré- estabelecidas e atividades cotidianas organizadas da melhor forma possível 
nas instituições de ensino. Não é uma tarefa fácil estabelecer uma rotina, pois para o adulto, muitas vezes, é 
considerado algo ruim e repetitivo. Porém, para a criança, é fundamental que exista uma rotina para que ela se sinta 
segura, possa desenvolver a sua autonomia, bem como, ter o controle das atividades que irão acontecer. BILÓRIA, 
METZNER. (2013). Este trabalho visa expor uma experiência de desenvolvimento de rotina escolar a partir do 
programa TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communicattion handicapped Children), em sala 
comum de ensino, da rede pública municipal de Jequié-BA, para uma criança de 07 anos com diagnóstico de TEA 
(Transtorno do Espectro Autista) numa perspectiva de inclusão. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um 
transtorno do neurodesenvolvimento, que tem como características, déficits na comunicação social e interação 
social e padrões restritos e repetitivos de comportamentos. São comuns as crianças com TEA a dificuldade em fazer 
transições, pois se orientam por padrões rígidos de pensamentos, o que dificulta o desenvolvimento de atividades 
inesperadas que gerem surpresa. Adesão excessiva a rotinas e padrões restritos de comportamento podem ser 
manifestados por resistência a mudanças (p. ex., sofrimento relativo a mudanças aparentemente pequenas, como 
embalagem de um alimento favorito; insistência em aderir a regras; rigidez de pensamento) ou por padrões 
ritualizados de comportamento verbal ou não verbal (p. ex., perguntas repetitivas, percorrer um perímetro). (DSM-V, 
p. 95). O programa TEACCH tem como um de seus princípios norteadores (...) promover a adaptação de cada 
indivíduo de duas formas trans-atuantes: a primeira é melhorar todas as habilidades para o viver através das 
melhores técnicas educacionais disponíveis; a segunda, na medida em que existe um déficit envolvido, entender e 
aceitar esta deficiência, planejando estruturas ambientais que possam compensá-la; KWEE, SAMPAIO, ATHERINO. 
(2009 p. 219). Neste sentido o desenvolvimento de uma rotina com base neste programa, dentro de uma sala 
comum de ensino, vem como uma possibilidade de uma adaptação importante à inclusão de crianças com TEA. Este 
trabalho foi desenvolvido a partir da observação participante de uma professora cuidadora da rede municipal. A 
observação participante refere-se, portanto, a uma situação de pesquisa onde, observador e observados encontram-
se numa relação face a face, e onde o processo da coleta de dados se dá no próprio ambiente natural de vida dos 
observados, que passam a ser vistos não mais como objetos de pesquisa, mas como sujeitos que interagem em um 
dado projeto de estudos. SERVA, JÚNIOR. (1995). A conclusão do trabalho mostra os ganhos alcançados com o aluno 
ao longo dos meses, a partir do desenvolvimento da rotina, em suas funções e organização dentro da escola; como 
autonomia, menor incidência de comportamentos indesejáveis e participação da rotina da turma. 
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VIVÊNCIAS DE PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL DE ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL 

 
Lívia Maria Dodds Ângelo 

Rosângela Oliveira Gomes Braga 
Paula Bacellar e Silva 

 
Este trabalho visa apresentar o relato de experiência do projeto de Extensão realizado pela Comissão de Prevenção 
ao Uso Abusivo de Drogas do IFBA (Instituto Federal de Educação da Bahia), câmpus Eunápolis, a partir da sua 
aprovação publicada no edital/Proex 001/2016. A PROEX (pró-reitoria de extensão) é destinada a fortalecer o 
processo educacional, social, cultural, científico e tecnológico aos diversos segmentos sociais para disseminação dos 
diferentes saberes e práticas. Este projeto objetivou trabalhar a inclusão social através de cinco oficinas 
fundamentadas nos sentidos do corpo humano: tato, olfato, paladar, audição e visão, possibilitando reflexões sobre 
o autocuidado, violência, uso abusivo de drogas, igualdade e diversidade. A escola municipal escolhida para a 
realização do trabalho está localizada no bairro Juca Rosa, um bairro periférico, considerado um dos mais violentos 
do Município de Eunápolis que de acordo com último relatório da Vulnerabilidade Juvenil à Violência (2014) é uma 
das cidades que apresentam índices significativos de violência contra a juventude negra e periférica. A classe eleita 
pela direção da escola foi a do oitavo ano, do turno matutino, com 30 alunos, na faixa etária entre 13 e 14 anos e em 
situação de vulnerabilidade social e com dificuldades de relacionamento entre si. As quatro primeiras oficinas (tato, 
olfato, paladar e audição) foram realizadas na escola onde os participantes estudam. A “oficina da visão” se 
diferenciou das demais devido ao deslocamento dos discentes para o IFBA, que se encontrava ocupado pelos 
estudantes do campus Eunápolis, sendo considerado este um momento de importância histórica, devido a iniciativa 
dos estudantes na luta por seus direitos frente as propostas de mudanças da legislação relacionada às alterações no 
ensino médio, “Lei da Mordaça” e Escola Sem Partido. Este encontro desenvolveu-se a partir de uma roda de 
conversa entre os estudantes participantes do projeto e os do IFBA participantes do movimento estudantil. Discutiu-
se sobre a importância do movimento de ocupação das escolas, o direito às oportunidades iguais, de acesso a bens e 
à educação de qualidade, suas perspectivas e expectativas relacionadas ao futuro. Foi um momento de importantes 
trocas de experiências e informações, se constituindo em uma ação educativa, de promoção e de estímulo à 
construção de uma nova percepção de si, do outro, e da consciência da cidadania desses jovens. Em seguida 
participaram de uma atividade cultural, onde a dança foi utilizada como instrumento de socialização, expressão e 
comunicação. A partir dos espaços de avaliação das oficinas, os estudantes participantes do projeto relataram a 
importância das vivências e o quanto estas proporcionaram o contato deles com uma nova realidade existencial. A 
equipe pedagógica da escola participante do projeto observou melhora das relações interpessoais no grupo, 
demonstrações de atitudes mais empáticas e reflexivas frente às diferenças. Para os organizadores deste projeto a 
atividade mostrou-se positiva e possibilitou a prática de ações para promoção da inclusão social de maneira lúdica e 
significativa para seus participantes.  
 
Palavras-chave: vulnerabilidade social; inclusão social; cidadania. 
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A LOUCURA E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA: UM DIÁLOGO POSSÍVEL 
 

Laís Santana Santos Pereira Lira 
Olívia Ferraz Pereira Marinho 

Talita Prada 
 
Este trabalho consiste em relatar a participação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes como 
ouvintes da I Mesa-redonda intitulada Suicídio: quebrando tabus, realizada no auditório do Instituto Federal da Bahia 



103 
 

(IFBA), campus Eunápolis, dia 07 de junho de 2017. A mesa-redonda foi uma atividade organizada e implementada 
pela Comissão de prevenção ao uso abusivo de drogas do IFBA/campus Eunápolis, juntamente com os discentes do 
quarto módulo do curso Técnico em Enfermagem, constituindo-se também como atividade avaliativa da disciplina 
Assistência de Enfermagem em Saúde Mental. O encontro teve como objetivo discutir sobre o suicídio numa 
perspectiva interdisciplinar a partir de diversos aspectos: epidemiológicos, sociológicos, religiosos, filosóficos, 
psicológicos, psiquiátricos e de saúde pública. A mesa foi composta por servidoras do IFBA, profissionais dos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS) e uma palestrante externa convidada pela comissão. A organização do encontro 
entrou em contato com as coordenações dos três CAPS, o IA (infância e adolescência), o AD (álcool e outras drogas) e 
o II (para transtornos mentais graves e persistentes) de Eunápolis convidando a todos e enfatizando o desejo de ter a 
presença dos usuários. Estes sujeitos, considerados “loucos” ou “drogados”, são pessoas que possuem algum 
transtorno mental grave e persistente relacionado ou não ao uso de drogas, e que sofrem um processo histórico de 
exclusão, discriminação e segregação social a partir de uma cultura manicomial que ainda perpetua na sociedade. 
Através do serviço de transporte disponibilizado pelo IFBA, os usuários dos CAPS foram levados para o instituto e 
puderam participar das apresentações e discussões promovidas na mesa-redonda. Além disso, aproveitaram a 
oportunidade para expor os artesanatos produzidos em oficinas nos CAPS para os outros sujeitos que foram 
prestigiar o encontro: estudantes e servidores do IFBA, profissionais da saúde mental e comunidade em geral. Após a 
finalização da mesa-redonda, os usuários receberam os certificados de participação como ouvintes e retornaram aos 
serviços realizados. A participação dos usuários dos CAPS na mesa-redonda consistiu em uma experiência promotora 
da redução de estigmas e preconceitos relacionados à “loucura” e ao usuário de drogas a partir da convivência 
desses sujeitos com outros atores sociais em um espaço acadêmico. Tal fato contribuiu significativamente no 
processo formativo dos discentes do curso Técnico em Enfermagem preparando-os melhor para lidar com esse 
público específico. Possibilitar a esse público minoritário a participação na discussão de um tema tão atual e 
emergente como o suicídio é um exercício de empoderamento ao permitir a ampliação de conhecimentos sobre o 
suicídio e os tabus que envolvem a temática. A certificação no final do encontro e a exposição dos artesanatos 
auxiliaram no processo de aumento da autoestima desses sujeitos. A proposta foi condizente com as diretrizes da 
Reforma Psiquiátrica, ao se concretizar numa ação de reinserção social, resgate da autonomia, respeito à diversidade 
e às diferenças e exercício da cidadania, a partir da possibilidade desse público específico ocupar um espaço da 
cidade de forma livre e autônoma.  
 
Palavras-chave: Autonomia; Reinserção social; Cidadania. 
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RELATOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO E ENSINO IMAGENS DA DIFERENÇA NA 
UFSB 

 
Alemar Rena 

 
Propomos nesta comunicação tecer alguns relatos sobre a implementação do projeto de extensão e ensino Imagens 
da Diferença na UFSB, a partir do Centro de Formação em Artes. O projeto Imagens da Diferença nasce de uma 
interseção entre as propostas de um CC ofertado nos cursos de BI e LI em Artes na UFSB (Cinema, Criação e 
Educação Audiovisual), e a metodologia Inventar com a Diferença (UFF) de ensino de cinema e direitos humanos em 
escolas e comunidades. No projeto Imagens da Diferença, a metodologia do Inventar é implementada em três campi 
da UFSB no CC Cinema, Criação e Educação Audiovisual e é posteriormente levada – na forma de oficinas oferecidas 
por estudantes bolsistas que cursaram o CC e foram selecionados por edital específico – aos CIEs vinculados à UFSB 
em Itabuna, Porto Seguro e Itamaraju. Nessas oficinas, os estudantes são acompanhados por professores 
supervisores em cada CIE e pelo coordenador geral do projeto em Porto Seguro. São usados equipamentos 
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adquiridos com recursos recebidos do Inventar com a Diferença, como câmeras básicas de fotografia e filmagem, 
tripés e ilhas básicas de edição de vídeo. Nosso relato aqui dará conta não apenas da gestão do projeto em si, mas da 
metodologia inovadora do Inventar com a Diferença, seus ricos dispositivos, seus desafios e seus sucessos no projeto 
Imagens da Diferença, Experiências do Comum. 
 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 
REFLXÕES TEÓRICAS 

 
 

CIÊNCIA ENTRE FLORESTA E CIDADE: TERRITÓRIOS DA INTERCULTURALIDADE E DIVERSIDADE 
EPISTEMOLÓGICA NA ALTA AMAZÔNIA 

 
Gisela de Andrade Brugnara 

 
O artigo pretende ser uma contribuição à interdisciplinaridade, trazendo para o debate estudos de Espaço e Cultura 
tangenciados pela questão da diversidade epistemológica. Trata de lugares balizadores do diálogo entre floresta e 
cidade que, pelas práticas que encerram, comandadas por um pensamento em grande parte oposto ao pensamento 
ocidental, configuram-se como territórios interculturais promotores da convivência entre sistemas diversos de 
conhecimento. Juntas, a diversidade epistemológica, cultural e biológica tecem uma rede indissociável para o avanço 
do debate sobre os dilemas contemporâneos: da saúde ambiental às questões éticas, humanitárias e da busca de 
sentido para se viver num mundo comum. Um desses dilemas refere-se aos graves problemas sócio-ambientais 
urbanos, em lugares de urbanização tão recente quanto agressiva e dispersa, quando o urbanismo corporativo 
alcança grupos populacionais que ainda mantém práticas cotidianas pré-capitalistas. Na Amazônia Sul-Ocidental do 
século XXI, o empreendedorismo urbano emerge como o substituto da empresa seringalista dos séculos XIX e XX no 
avanço sobre o território das populações tradicionais, índios, caboclos mestiços e seus descendentes, que hoje estão 
não apenas na floresta mas também nas cidades. São identificados três lugares no Acre como lugares de resistência 
cultural, desenvolvidos nas franjas da cidade, que ensejam práticas espaciais da cultura da floresta - aderentes à vida 
cotidiana e associadas a modos próprios de produção e difusão de conhecimento - que marcam o rastro da 
diversidade cultural na paisagem urbana, resultando no que se pode denominar de relativismo urbano. Tais lugares 
inserem um contra-fluxo nos movimentos de homogeneização espacial e de mudança de referências das cidades 
amazônicas que vêm, cada vez mais, deixando de ser cidades da floresta para se tornarem apenas cidades na 
floresta. Considerar o relativismo urbano nas ações de planejamento impõe uma reorientação do pensamento 
norteador, de hegemonicamente ocidental para, no caso, a inclusão do sistema de pensamento ameríndio que 
transpassa todo o universo caboclo, seja ele rural, urbano ou, mais contemporaneamente, multilocal. São a vila 
Irineu Serra, formada em torno da cultura ayahuasqueira; o sítio da Comissão Pró-Índio do Acre, ambos situados na 
zona de expansão urbana de Rio Branco, e o Centro Yorenka Ãtame - Centro Saberes da Floresta, criado pelo povo 
Ashaninka do rio Amônea em frente a cidade de Marechal Thaumaturgo no rio Juruá. O artigo traz uma aproximação 
entre os conceitos de urbanismo corporativo e empreendedorismo urbano, desenvolvidos por Milton Santos e David 
Harvey, respectivamente, com o Brasil caboclo e o pensamento ameríndio descritos por Darcy Ribeiro e Eduardo 
Viveiros de Castro. 
 
 

DO TEXTO POLÍTICO DE INCLUSÃO ESCOLAR AO CONTEXTO DE ATUAÇÃO DO PROFESSOR NAS PRÁTICAS 
CURRICULARES DO AEE 

 
Yasmin Ramos Pires 

Geovana Mendonça Lunardi Mendes 
Cléia Demétrio Pereira 

 
Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma discussão sobre as políticas internacionais que direcionaram um 
desdobramento de políticas educacionais no Brasil, voltados para inclusão escolar de estudantes com deficiência, 
preferencialmente, na escola de ensino comum. Brasil é um dos países signatários de vários acordos mundiais para a 
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efetivação de uma política educacional numa perspectiva inclusiva. Dentre estes acordos destacamos a ‘Educação 
para Todos’ (WCEFA, 1990), ocorrido na Tailândia e intensificou o ‘Plano de Ação para satisfazer as necessidades 
básicas de aprendizagem dos estudantes’; a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), fruto da ‘Conferência 
Mundial sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais’ realizado na Espanha, 
cujo debate ratificou educação para todos, indistintamente, e; a ‘Convenção Internacional das Nações Unidas sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência’ (ONU, 2006), ocorrido em Nova York, que define a ‘pessoa com deficiência’, 
como aquelas “[...] que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas”. 
Decorrente dessas políticas transnacionais, o Brasil tem implementado políticas que ratificaram a educação para 
todos, consequentemente, leis que regulamentam a educação geral brasileira numa perspectiva de educação 
inclusiva, com relevância destacamos a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 
2008), que estabelece as diretrizes e os princípios do atendimento educacional especializado direcionado ao público 
alvo da educação especial, assim como a oferta dos serviços educacionais especializados, mediante a sala de 
recursos multifuncionais, dentre outras. O desenvolvimento desse trabalho foi subsidiado pela pesquisa bibliográfica 
e documental, que proporcionou aprofundar a compreensão sobre as políticas educacionais para inclusão escolar, 
bem como identificar as principais fontes de documentos legais instituídos no âmbito brasileiro para a implantação 
das salas de recursos multifuncionais e a atuação local das práticas curriculares, no contexto da educação básica. 
Contamos com as contribuições de Ball et al (2016), Ball (2001), Mainardes (2016), Dale e Gandin (2014), Hostins 
(2014) na abordagem do ciclo de políticas e de atuação, Pletsch (2010), Pletsch e Lunardi-Mendes (2015) e, Souza e 
Pletsch (2017) sobre políticas de inclusão no Brasil e práticas curriculares.  
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