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Apresentação
Coleção Temáticas em Ensino de Ciências

Organizar esta coleção nos foi um desafio. A pergunta de como, a 
partir das programações do “VI Encontro Nacional de Ensino de Ciências da 
Saúde e do Ambiente Guaracira Gouvêa”, reuniríamos as discussões travadas 
nele, sem perder o momento dos temas em debates, nos guiou até aqui.

O objetivo da Coleção foi o de contribuir e divulgar o conhecimento 
e o caráter científico e social das pesquisas produzidas pela ampla 
comunidade da área de Ensino, abrangendo o espaço público das discussões.

Dessa forma, buscamos cumprir os objetivos do Encontro, quais 
sejam: (i) Favorecer a interação de pesquisadores, professores e estudantes 
em torno da apresentação e discussão de trabalhos e atividades de pesquisa 
em Ensino de Ciências em sua interface com as questões de Saúde e de 
Ambiente; (ii) Aproximar os professores da escola básica das discussões sobre 
as pesquisas na área de Ensino, em especial daquelas que versam sobre ensino 
e saúde, ensino e ambiente  e Ensino de Ciências; (iii) Divulgar os resultados 
das pesquisas que vêm  sendo desenvolvidas na área de Ensino de Ciências 
e Matemática, com ênfase na tríade Ensino-Saúde-Ambiente; (iv) Oportunizar 
o acesso aos referenciais teórico-epistemológicos que orientam as pesquisas 
recentes na área de Ensino; (v) Reunir pesquisadores da área de Ensino de 
Ciências que, particularmente, desenvolvam ações de investigação na interface 
com as questões relativas ao Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente em 
espaços formais e não-formais de ensino, com a finalidade de discutir trabalhos 
de pesquisa recentes e tratar de temas de interesse da área e; (vi) Favorecer 
a interação dos pesquisadores, bem como, dos  alunos de Iniciação Científica, 
Graduação, Mestrado e Doutorado que desenvolvam temas pertinentes à área.

Tendo por base esses objetivos, sistematizamos em séries temáticas 
os cinco volumes da “Coleção Temática em Ensino de Ciências”. Ela está 
vinculada à Editora Imperial do Colégio Pedro II, que, mobilizada pelo objetivo 
de contribuir “para a produção de conhecimento, para o enriquecimento 
artístico-cultural e para a reflexão a respeito de saberes, tecnologias, técnicas 
e produtos científicos, artísticos, culturais e educacionais”, firmou parceria 
no processo de produção dos e-books que compõe a coleção. Optamos 



pelo formato de livros digitais pela elevada capacidade de acessibilidade, 
feita por meio de diversas tecnologias digitais, e de divulgação.

Pretendemos, com a publicação dos livros, propiciar um espaço de 
articulação dos eixos e linhas de pesquisa da área. A coleção tece assuntos 
que compôs um momento de reflexão das temáticas para entendermos 
o contexto e a conjuntura que se insere hoje as pesquisas de Ensino. 
Em decorrência desse entendimento propomos a seguinte disposição:

Volume I - Ensino, Ambiente, Saúde e Movimentos Sociais; 

Volume II - Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização; 

Volume III - Ensino de Ciências e Formação de Professores;

Volume IV - Currículo, Políticas e Avaliação no Ensino de Ciências; e

Volume V - Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-
Aprendizagem.

Agradecemos e reconhecemos as várias parcerias que tornaram 
possível a troca e a realização de diálogos ricos e profícuos com os 
diversos programas de pós-graduação em Educação, Ensino de Ciências 
e afins. Todas empreenderam esforços na elaboração e realização 
do Encontro, foram ativas e tiveram protagonismo dentro dele. 

Agradecemos a comissão organizadora que aceitou o desafio das primeiras 
experiências na organização de eventos virtuais. Formada por profissionais de 
secretaria e TI e de alunos da graduação e pós-graduação, a equipe empenhou 
seus esforços, cuidados, esmeros, conhecimentos, dedicação, amizade e carinho 
para que tudo desse certo. A cada um de vocês nosso abraço afetuoso, cheio 
da mais profunda admiração pelo companheirismo desse momento. Os  frutos 
acadêmicos dessa participação se concretizam, também, nos livros dessa Coleção.

Dessa forma, foi num acreditar e “esperançar” que os encontros 
virtuais proporcionam, nesse momento pandêmico, que tivemos 
inscritos neles um espaço para manter o vigor e uma forma de 
integrar os pesquisadores, propagando suas produções individuais 
e coletivas realizadas nos diferentes programas de pós-graduação.

Assim, buscamos repercutir possibilidades para além do Encontro, como 



forma de um registro mais acessível a todos que não tenham dele participado, mas 
gostariam de ter acesso ao que foi colocado em pauta no rol das programações.

O acesso às interações e a produção de saberes que expressam as várias 
tendências e críticas construídas no momento atual, consta neste registro.

A criatividade presente nos textos nos mostra a intensidade dos 
assuntos trabalhados. Neles a pluralidade entre temas assinalam um 
cenário de criticidade na produção de saberes dos docentes em pesquisas.

Nesse contexto, vemos nos textos construídos para essa coleção uma 
intensidade urgente de mudanças, de virada de chave das opressões que afligiram 
os séculos anteriores. Não  dá mais para, nesse século que já chega a quase seu 
terço de vida, tolerarmos as arbitrariedades e totalitarismos. Um rompimento 
com ideias coloniais, presa a um determinado contexto histórico devem ser 
rebatidas, e não mais perfazerem um momento que se pretende crítico e livre.

A área de ensino batalhou nas duas décadas de sua existência para expurgar 
os mecanismos que corrompem a ética social, difundindo práticas de morte.

Esperamos que a coleção, ao trazer à baila essas reflexões, 
possa contribuir para o avanço de uma práxis comprometida com 
a democratização do conhecimento por meio do livre pensamento e 
para o aperfeiçoamento das ações que mantenham a liberdade.

Por fim, esperamos que todos desfrutem desse belo encontro.

Um abraço e até a próxima.

Maylta Brandão dos Anjos e  Edgar Miranda da Silva
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Prefácio

A grave crise humanitária que vive o Brasil é sem precedentes. Enquanto 
escrevo são mais de 43 milhões de pessoas, cerca de 20 por cento da população 
nacional sem acesso à alimento suficiente e 19 milhões de pessoas que não 
vão comer hoje, isso segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e 
Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan)1.

Tratam-se de números absurdos e inimagináveis, quase intangíveis e 
invisíveis para olhos negacionistas e distópicos que mergulharam o país num 
fosso obscurantista e perverso que nos obriga a conviver cotidianamente com 
a tensão de ameaças de ataques a democracia e arroubos autoritários de toda 
sorte e, em todos os níveis da vida cotidiana. Na contabilidade da necropolitica, 
no primeiro trimestre de 2021, quase 15 milhões estão desempregados2.

Um país, profundamente, afetado pelos efeitos nefastos de um 
verdadeiro genocídio, um governo desgovernado que jogou na miséria, na 
fome, na tragédia e no desemprego seu povo. Em função da pandemia de 
sars cov 2 e suas consequências econômicas, mais de 510 mil famílias estão 
enlutadas até esse momento e sendo obrigadas a conviver com um presidente 
que ainda não prestou condolências e, ainda não visitou nenhum hospital. Um 
governo que desde o primeiro momento partiu de uma visão completamente 
negacionista da ciência e da própria realidade e cujo presidente, fez questão 
de não usar máscaras nem de adotar medidas de isolamento social e ainda de 
fazer defesas insistentes de remédios sem efeito comprovado contra a doença. 
Irresponsabilidades que colocaram diante do impensável e do imponderável 
todo um país. Enquanto escrevo, os índices de contaminação, disseminação do 
vírus e mortalidade são crescentes, estão fora de controle.

A situação absurda obrigou senadores da República à formação de 
uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, que junta diferentes partidos 
de diferentes orientações ideológicas, para avaliar os erros na condução 
governamental da pandemia. Dentre os depoimentos mais marcantes, estão as 
vozes de cientistas, em particular de mulheres cientistas como Jurema Werneck 
da Anistia Internacional Brasil. O que se debateu com mais profundidade foi 

1 https://pesquisassan.net.br/ 
2 https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php 



justamente a fala de pessoas dedicadas ao campo da divulgação científica e 
popularização da ciência como a pesquisadora Natália Pasternak. O que ficou 
explícito foi a importância da educação em ciências para a consolidação da 
cidadania e da democracia no Brasil. É impossível pensar numa democracia 
sem uma forte base científica e sem estratégias comprometidas com a difusão 
e a popularização da ciência e o campo da educação em ciência se mostrou 
estratégico na luta pela garantia de direitos básicos do povo brasileiro.

Este livro é uma coletânea, um trabalho coletivo que traz artigos 
do campo da educação em ciências, discutindo desde a importância do 
financiamento da educação até a necessidade de se pensar o conceito de 
vida o ensino da microbiologia e da física. Em todos esses temas diversos 
e qualificados, vemos as vozes de pesquisadores e pesquisadoras do campo 
debatendo a importância da educação, da ciência e de suas articulações, como 
expressões de uma caminhada acadêmica expressiva de tantos e tantas que 
constroem o campo.

O país que enfrenta, talvez, o seu maior pesadelo em tempos recentes. 
E este livro é a expressão de que a educação em ciências ergue-se na centralidade 
dos debates nacionais, evidenciando a urgência de se discutir com seriedade, 
compromisso, responsabilidade e ética os rumos do país. Esses deverão ser 
pautados nos princípios da ciência e que, conforme demonstrado nos textos, 
são frutos de acúmulos de debates acadêmicos travados na academia brasileira 
feita com profunda qualidade desde sempre, e desde sempre, uma qualidade 
conseguida e conquistada na base da luta, do quefazer do cotidiano de luta 
de pesquisadores e pesquisadoras que constroem esse campo, professores e 
professoras que dedicaram suas vidas à ciência e à educação, entendendo 
esses como pilares para construção da democracia para o Brasil.

Celso Sánchez
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Mulheres negras, ciência e cozinha: a encruzilhada 
de potências

Black women, science and cuisine: the crossroads of powers

Rute Ramos da Silva Costa1

AS MULHERES NEGRAS NOS ESPAÇOS DE PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA

Está evidente! A narrativa que apela para a inexistência de diferenças 
raciais relevantes no acesso e na permanência das mulheres negras ao 
espaço de produção de conhecimentos científicos é vazia. E a promessa 
de que pertenceremos a intelectualidade hegemônica caso nos comportemos 
de tal modo ou sigamos determinados protocolos ou adotemos certo rigor 
metodológico, nunca se concretizará (KILOMBA, 2019). 

Pertencer é ato conferido àqueles(as) que podem dizer a sua própria 
palavra. E falar não é ação que se encerra na vocalização do(a) falante, mas é 
negociação entre quem fala e quem escuta. Alguém só pode falar quando a sua 
voz é ouvida. Sendo assim, o(a) ouvinte precisa, nesse processo, oferecer 
disponibilidade em direção à(ao) falante. O desafio, para as mulheres negras, 
no entanto, não é encontrar o que dizer, mas superar os regimes de autorização 
dentro do espaço institucional que, historicamente, se estruturou sob os pilares 
do colonialismo e do racismo. Na configuração de poder e conhecimento 
hegemônica, frequentemente vozes e corpos negros(as) são censurados, suas 
narrativas interpretadas como versões dúbias da realidade, demasiadamente 
subjetivas, pouco científicas, não imperativas o suficiente para serem ditas, 
tampouco ouvidas. O silenciamento sistemático, faz lembrá-las que não 
pertencem (KILOMBA, 2019).

A ausência das mulheres negras nos espaços científicos demonstra que 
as estruturas da opressão não as reconhecem como sujeitos da produção de 
conhecimento. O que essa assertiva nos revela é a correlação e a sobreposição 

1 Professora Adjunta do Curso de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus 
Macaé. E-mail ruteatsoc@gmail.com
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de opressões que impõem barreiras sociais associadas a dimensões identitárias, 
como raça e gênero (AKOTIRENE, 2019). Em outras palavras, estamos a 
dizer que a questão racial se soma aos desafios de ser mulher, num espaço 
hegemonicamente agenciado por homens brancos.

A pesquisa Mulheres, Ciências e Meio Ambiente: (des)encontros 
possíveis, desenvolvido por Stella Almeida (2021), baseou-se nos dados da 
plataforma Gênero e Número onde encontram-se informações a respeito 
da distribuição de bolsas do CNPq nos anos de 2003 a 2017, da iniciação 
científica até a produtividade em ciência. A referida investigação se 
concentrou na formação superior em ciências Biológicas, curso que apesar de 
majoritariamente feminino, expressa inclinações intrigantes no que diz respeito 
ao fomento à formação científica, quando observado a partir das lentes da 
interseccionalidade. No referido curso de Ciências, as mulheres que recebem 
bolsa de Iniciação Científica/PIBIC totalizam 67,48% (23.804), enquanto os 
homens 32,52% (11.516). No Mestrado, as mulheres correspondem a 63,25% 
(6.435) dentre ao(as) bolsistas, e os homens 36,75% (3.740). No Doutorado, 
61,10% (6.357) são mulheres e 38,90% (3.972) homens. 

Quando a análise de tais dados passa a considerar não apenas da 
categoria geral de gênero, mas a autodeclaração de cor/etnia, o cenário muda. 
Na categoria de iniciação científica, por exemplo, Almeida (2021) observa 
que, as mulheres brancas totalizam 57,73% (13.607) enquanto, mulheres de 
cor preta, apenas 5,73% (1.341). Na mesma categoria, as mulheres pardas 
representam 27,30% (6.650) e, as que se autodeclaram amarelas, representam 
2,53% (593). Os dados de mulheres indígenas e transgênero simplesmente 
não existem. Este é um pequeno exemplo dos desafios de ser mulher negra no 
espaço de produção científica.

Simone de Beauvoir em sua obra “O segundo sexo”, traz contribuições 
historicamente muito importantes para pensar as relações sociais que as 
mulheres vivem. A filósofa francesa Beauvoir (1980) propõe reflexões 
sobre a construção do ser mulher a partir do lugar social de ser humano 
absoluto, representado pela figura do homem. Quando este ser é tomando 
como referência, ou seja, representante da ideia universal de humanidade, 
consequentemente, a mulher assume a condição de outro. Compreender 
essa questão é crucial para apreciar criticamente o lugar de subordinação, 



20

Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização

historicamente destinado às mulheres, porém, não é suficiente para alcançar 
os desafios da condição das mulheres negras. Kilomba (2019), ao tomar as 
reflexões de Beauvoir (1980) como base, estabelece uma crítica, pois pauta a 
impossibilidade de se generalizar a categoria mulher.

Kilomba (2019) afirma que o fato de as mulheres negras não serem 
nem brancas, tampouco homens, as coloca em posição muito difícil na 
sociedade supremacista branca. As mulheres negras representam uma espécie 
de carência dupla, ou dupla alteridade, pois estão em oposição a branquitude 
e masculinidade. Nesse esquema traçado pela autora, o homem branco possui 
semelhanças com a mulher branca, por sua cor, e com o homem negro por seu 
sexo. Ambos, mulher branca e o homem negro, possuem um status oscilante 
em si mesmos, pois se assemelham a categoria universal de humanidade. 
A mulher negra, por sua vez, não encontra semelhanças com o homem 
branco, sendo assim, só pode ser o outro do outro, e nunca sujeito si mesma 
(KILOMBA, 2019).

Para Kilomba (2019), ser a antítese de branquitude e da masculinidade, 
torna impossível que a mulher negra seja vista como sujeito, revelando um 
lugar de subalternidade muito mais difícil de ser superado. Ribeiro (2016), 
corrobora as reflexões de Kilomba e afirma a importância de reconhecer 
as especificidades das mulheres negras, o que significa não generalizar a 
categoria mulher. Reconhecer as distintas opressões que operam, combinadas 
e entrecruzadas, sobre a sujeita “mulher negra” é estrutura definida como 
interseccionalidade (AKOTIRENE, 2019).

A condição de mulher negra está atravessada, historicamente, pelo não 
reconhecimento de sua humanidade. A frase “E não sou eu uma mulher?” 
(“Ain’t I a woman?”) proferida por Sojouner Truth, marcou a Women’s Rights 
Convention em Akron, Ohio, Estados Unidos, em 1851, e nos faz pensar que 
apesar de as mulheres brancas empenharem lutas para se inscreverem no 
mundo, as mulheres negras lutam pelo reconhecimento de sua humanidade. 

O IBGE (2019) mostrou que 92% das trabalhadoras domésticas eram 
mulheres, destas 63% se autodeclaravam pretas e pardas. A média salarial 
da mulher negra é 40% menor que da mulher branca e 70% menor que a do 
homem branco, ainda que possuam o mesmo nível de escolaridade. Apesar 
de estarmos estudando mais, somos a maioria no trabalho informal e, temos 
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menos acesso a direitos básicos, como saneamento. Os dados do IBGE (2019) 
mostraram ainda que 44,8% da população preta ou parda residia em domicílios 
sem máquina de lavar, um indicativo que mulheres negras têm maior carga 
de trabalho doméstico, como a lavagem de roupa. Essa proporção era mais 
de 2 vezes a verificada na população branca (21,0%). Mulheres negras são 
as principais vítimas de violência doméstica no Brasil. Segundo o mapa da 
violência (2015), em 10 anos, o feminicídio cresceu de 22,9% para 66,7% 
entre mulheres negras. No mesmo período, houve recuo de 9,8%, envolvendo 
mulheres branca

As mulheres negras vivenciam a exploração física, a subserviência, a 
objetivação sexual/hipersexualização/exotização, o silenciamento no campo 
da produção do conhecimento; a solidão e a ausência de representatividade 
nos espaços sociais de poder e decisão. Em outras palavras, é preciso entender 
o racismo genderizado, em que o machismo, a pobreza e as injustiças 
sociais/econômicas atuam como sistemas de opressão organizados de 
modo interseccional, desumanizando as mulheres negras e roubando-lhes, 
cotidianamente, o lugar de sujeitos políticos, cognoscentes e autônomos. 
Como poderemos romper com a invisibilidade dessa dimensão simbólica que 
se materializa nas desigualdades?

O lugar de marginal (aquele/a que está à margem), tem sido tomado 
como um espaço de vantagem especial diante da luta contra a dominação 
racista, classista e a hegemonia sexista. Pensemos no exemplo de um rio e 
suas margens. A força das águas, que ocupam parte importante do centro pode 
ser resistida, ralentada e estancada pelas margens. Sendo assim, o arcabouço 
teórico-crítico trazido pelo feminismo negro, pela literatura feminina negra, 
pela mobilização social de mulheres negras torna-se potente e crucial para 
pensar um novo modelo de sociedade.

 
A COZINHA AFRO-BRASILEIRA: DA MARGEM À POTÊNCIA NAS 
CIÊNCIAS DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

No Brasil, a cozinha também foi um espaço onde a escravização 
oprimiu as mulheres negras durante quase quatro séculos (HAHNER, 
1978). Não por consciência, no Campo das Ciências da Nutrição, ocupado 
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majoritariamente por mulheres brancas (CFN, 2016), a cozinha, até pouco 
tempo, era um local de pouco prestígio e raro interesse de estudo (OLIVEIRA, 
2018). Desse lugar marginal é que nos debruçamos em pesquisas e ações de 
extensão universitária, reconhecendo que, pela cozinha, é possível dialogar 
com as mestras da filosofia culinária e seus saberes populares afroancestrais. 
Com essas mulheres, somamos as nossas vozes nas denúncias das injustiças 
sociais e anunciamos inéditos viáveis, novos mundos imagináveis. A cozinha 
afro-brasileira tem sido nosso espaço de atuação científica e política.

Infelizmente, as cozinhas brasileiras têm sido narradas, na literatura 
científica de forma distorcida, de modo a sustentar o mito da democracia 
racial, cuja estrutura mantém as disparidades raciais. Na medida em que foi 
tomada como totem da mistura racial, passou a justificar as relações sociais 
e raciais, nomeando-as como harmônicas (FERREIRA, 2018). Trata-se 
de uma horizontalidade ilusória, pois nesse jogo paritário os portugueses 
aparecem como referência, enquanto as culturas periféricas são tidas como 
as que contribuem, por exemplo, com os ingredientes substitutivos aos originais 
europeus ou no emprego de técnicas que ajudem a aproximar as preparações da 
matriz (SILVA, 2005).

As cozinhas e a autoria das comidas pertencem, de fato e moralmente 
às cozinheiras, pelo acesso e aplicação dos seus conhecimentos ancestrais, 
o emprego de técnicas no uso de utensílios, no armazenamento e na 
conservação da comida; no uso dos ingredientes a partir de suas tecnologias. 
“O colonizador interpreta esse fato perversamente, invertendo-o numa 
narrativa que lê tal fato como” se a cozinha brasileira fosse uma leitura 
adaptada da cozinha portuguesa (KILOMBA, 2019, p. 34). Mais que isso, 
toda identidade negra presente na cozinha brasileira é, frequentemente, 
pinçada pela branquitude, quando lhe é conveniente. E mais, pulverizada em 
uma universalidade abstrata que silencia as autorias. 

Em nosso mergulho sobre a cozinha afro-brasileira, observamos os 
valores inerentes à ética ubuntu e da biointeração. A ética ubuntu trata da 
ideia de totalidade, da qual tudo está ou participa de tudo, posicionando o ser 
humano como integrante do cosmos (elementos vegetais, animais, minerais, 
espirituais) e não superior ou dominador deste. A ética ubuntu, diferente de 
uma perspectiva da individual, onde pensar (solitariamente) é condicionante à 
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existência (penso, logo existo). Na cosmopercepção africana, o sujeito existe 
porque o outro existe. E o outro, na ética ubuntu, não se refere unicamente 
ao outro ser humano, mas a tudo o que está fora do sujeito. Tudo é extensão 
existencial de si mesmo. Assim, negligenciar a existência do que está fora de 
si é abrir mão da sua própria existência. (RAMOSE, 2002). 

A biointeração, por sua vez, trata da percepção do ser humano em 
confluência orgânica com a natureza. O respeito ao meio ambiente, ao seu 
tempo peculiar, a sua necessidade de descanso e a compreensão de sua 
linguagem, fundamenta os modos de comer afro-brasileiros (SANTOS, 2015).

As cozinhas afro-brasileiras dialogam com o ecossistema local, com 
a sazonalidade e estabelece uma relação de não manipulação da natureza, 
como é perceptível nas sociedades ocidentais, cujos interesses humanos e/ 
ou do capital são prioritários. As cozinhas afro-brasileiras são baseadas no 
preparo do zero, ou seja, do fazer que envolve todas as etapas de preparo de 
alimentos in natura e, minimamente, processados. Diferentemente da visão 
estigmatizada, que a comida afro-brasileira é “pesada” e “indigesta”, ao longo 
de nossa pesquisa e através do projeto de Extensão CulinAfro, observamos 
o contrário: cozinhas exemplares, quando tomamos as recomendações do 
Guia Alimentar para a população brasileira como referência (BRASIL, 2014; 
VEIGA, 2020; LIMA, 2018).

Os alimentos mais marcantes das cozinhas afro-brasileiras são: 
amendoim, quiabo, feijão de corda, guandu, dendê, pimenta, gengibre, coco, 
inhame, milhos amarelo e branco, coentro, bananas, café (BRASIL, 2015). Os 
modos de preparo mais evidenciados são os cozidos; as massas ou papas (mais 
consistentes que pirão e feitas com base nas raízes, feijões, cereais, frutas); os 
assados secos e/ou envoltos em folhas, dentre outras mais (QUERINO, 2011).

Feitas as reflexões necessárias e apresentando o cenário das cozinhas 
afro-brasileiras, acreditamos que é preciso, urgentemente, desconstruir a visão 
distorcida sobre as cozinhas e comidas afro-brasileiras, e melhor, fazer dela a 
nossa referência de força vital e luta política, pois ali residem possibilidades de 
um mundo sustentável e acessível a todos os seres deste planeta. Na verdade 
as cozinhas, comidas e modos de comer afro-brasileiros e de outros povos e 
comunidades tradicionais, expõem, por sua essência e valores, que os produtos 
ultraprocessados não podem estar contidos na definição de alimento, por sua 
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produção e composição sintética, que adoece os corpos, o meio ambiente e 
tem a centralidade no acúmulo do capital.

Não foram as comunidades tradicionais que elaboraram os alimentos 
ultraprocessados, os alimentos transgênicos ou a monocultura, tampouco as 
que investem a globalização dos sabores, numa busca ao acúmulo iníquo do 
capital. Esse modo de produzir e comer, baseado em produtos alimentícios 
sintéticos, enfraquecem a autonomia culinária, silenciam os saberes dos povos 
e culturas tradicionais, trazendo o adoecimento e dependência das indústrias 
de alimentos e, posteriormente da farmacêutica. 

Então, do lugar onde, historicamente, há poucos privilégios, faremos 
ouvir as vozes e as trajetória de mulheres negras, seus conhecimentos 
ancestrais, as técnicas de produção de alimentos, as sabedorias dos quintais, 
as memórias coletivas e as tecnologias sociais. Nesta encruzilhada marginal, 
há potências.
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Movimentos educacionais e produção de 
conhecimento com mulheres racializadas 

Claudia Miranda1 

A partir da sua experiência como liderança religiosa, no Candomblé, 
Makota Valdina2 (1943-2019) discorreu, em inúmeras rodas de conversa, 
conferências e, em videoaulas, sobre a centralidade das formas de resistência 
das Mães de Santo, das Ialorixás. Nesses interstícios, vimos diversos aspectos 
a serem considerados, para o enfrentamento do tema do sofrimento das 
famílias oprimidas com a  degenerescência de suas identidades racializadas. 
Terror, injustiças de toda ordem, incluindo a violação de corpos de mulheres 
indígenas e afrodescendentes, marcam a história do Brasil colônia. Mulheres 
como Iyá Nassô3  foram vítimas do deslocamento forçado e trouxeram, em 
suas multi linguagens corpóreas e, em seus modos de ver o mundo, as cosmo 
percepções herdadas de suas sociedades de origem, na África. Estão situadas 
como pensadoras e articuladoras comunitárias envolvidas no levante de 
um locus de aprendizagem inquestionável, como é o caso dos Terreiros de 
Candomblé. O Ilè Asé Airá Intilè4 (Barroquinha) se consolidou com a agência 
de mulheres invisibilizadas, e que segundo Maria Lugones (2014, p. 936), 
foram escolhidas para “não existirem”: 

Os povos indígenas das Américas e os/as africanos/as 
escravizados/as eram classificados/as como espécies não 
humanas – como animais, incontrolavelmente sexuais e 
selvagens. O homem europeu, burguês, colonial moderno 
tornou-se um sujeito/ agente, apto a decidir, para a vida 
pública e o governo, um ser de civilização, heterossexual, 
cristão, um ser de mente e razão.

Para essa temática, é preciso avaliar a produção historiográfica e tentar 

1 UNIRIO 
2 Na Bahia,Valdina de Oliveira Pinto viveu intensamente sua liderança comunitária e atuou 
em defesa das religiões de matrizes africanas, do meio ambiente e dos direitos básicos, para a 
população negra. Com o seu batismo religioso, passou a ser Makota Zimewaanga.
3 Foi uma das fundadoras do Camdomblé da Barroquinha.
4 Localizado na Cidade de Salvador, é conhecido também como Candomblé da Barroquinha.
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encontrar, nos interstícios, outras narrativas clandestinizadas. Podemos pensar 
as coletividades negras e indígenas a partir desse fenômeno da ausência de 
registros produzidos por suas próprias lupas, a partir das suas lentes e de 
suas memórias. Ao invés de silenciarmos, diante das perdas que mulheres, 
em geral, enfrentam, no cotidiano, importa ensaiarmos um exercício amplo 
de acompanhamento de suas demandas e isso significa insurgir em redes de 
solidariedade freando sua desumanização. 

Pobres são presos (as) e condenados (as) por falta de assistência 
jurídica. Mulheres negras, especificamente, não recebem os mesmos cuidados 
que mulheres não racializadas, nos sistemas de saúde (CARNEIRO, 2020). A 
experiência das populações em diáspora, exige que tenhamos, como parâmetro 
as narrativas soterradas por um ethos colonial sufocante e que perdura, ainda 
hoje, nas sociedades que herdaram esses modelos. A eliminação do outro 
colonial é parte de uma engrenagem onde se privilegiou um projeto de 
descarte do corpo negro. Para melhor compreendermos esse processo, será 
estratégico, em pesquisas futuras, recuperarmos dados sobre a saúde mental 
das populações racializadas. Mas, sobretudo, recuperarmos históricos de 
participação em guerras, nas quais o Brasil esteve envolvido. O fenômeno da 
ausência do homem negro, nas suas respectivas famílias de origem, pode ser 
desdobramento dessas engrenagens que funcionaram para destroçar a pertença  
afrodescendente.

A absorção do negro no mundo do trabalho é ínfima e expressa um 
modelo eficiente de subalternização de suas identidades. Um modelo que 
empurra corpos masculinos racializados, para o subterrâneo, como se pode 
observar nos presídios do Brasil. Somado a isso, é importante ter em conta 
como os códigos do patriarcado incidiram na autoidentificação do homem 
negro e na sua percepção sobre família. Para essa discussão não podemos 
dispensar outro tema fundamental que é a desvantagem das mulheres, em 
sentido mais amplo, e o seu lugar na dinâmica social. A vida das mulheres 
não-brancas, em todo o mundo, é motivo de grande preocupação. No caso 
da América Latina, os dados são alarmantes tendo em vista a posição que 
negras e indígenas ocuparam, pelo racismo adotado, na colonização europeia. 
Juntamente com os povos originários, as populações negras enfrentam as 
problemáticas da violência estrutural já debatidas em países diversos de nossa 
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região. Com a COVID-19, a crise e a violência contra seus corpos aumentou 
e os desafios para garantir seu direito à vida são inúmeros.

NO MEIO DO CAMINHO... UMA CRISE SANITÁRIA

A crise sanitária global tem sido analisada por diferentes ângulos. Um 
desses, considera a existência de uma “pandemia racializada” que revela as 
camadas da necropolítica, explicada por Achille Mbembe (2018, p. 5) como 
o uso do poder social e político nas decisões sobre quem vive e quem morre 
em uma dada sociedade. Em suas palavras, ser soberano reside no poder e na 
capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Assim, matar ou 
deixar viver constituem os limites da soberania. Esses são os seus tributos 
principais. Sobre a situação do Brasil, no começo do ano de 2021, ouvimos 
relatos que afirmam que: “Pode piorar muito antes de melhorar”. Foi essa 
a frase utilizada por um político, em um debate, no Canal da TVT, no mês 
de março. A frase diz respeito ao quadro situacional, acerca das questões 
desafiadoras vivenciadas pelas classes dominadas. 

Quando situamos os desafios para o campo da formação, precisamos 
reconhecer o peso das afetações na saúde mental. O ano de 2020 foi de 
intensa atividade nas plataformas Google Meet, Zoom, Streamyard e outras, 
do mesmo porte. Discentes e docentes das inúmeras Instituições de Ensino 
Superior (IES), aprenderam sobre as diversas modalidades da Educação, indo 
além da modalidade que define as práticas educativas. Nossos planos de ação 
foram alterados e, no planejamento elaborado nas unidades e nos respectivos 
departamentos e reuniões de conselhos, debateu-se sobre EaD on-line, 
Educação on-line, Ensino Remoto e ainda aulas on-line.  A vida acadêmica 
se converteu em um desafio multifacético e marcado por perdas, angústias e 
incertezas, trazidas por uma crise sanitária inesperada. 

O ambiente social foi interrompido e os corpos isolados. Cidades, 
bairros, ruas, condomínios e instituições diversas, foram esvaziadas sem que 
pudéssemos ter escolhas ou alternativas. Sociedades inteiras debateram sobre 
economia, direitos sociais e políticas públicas. Podemos dizer que ninguém 
sabia o que estava acontecendo, efetivamente. Pouco a pouco, passamos a 
acompanhar os noticiários internacionais sobre as descobertas, e passamos a 
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entender melhor o papel da Organização Mundial de Saúde (OMS). Foi nos 
dois primeiros meses do ano de 2020 que soubemos dos efeitos do COVID-19, 
na vida das populações da Europa e que se tratava de uma pandemia. Ouvimos 
frases como “O continente africano não aguentará”; “A China perderá muitos 
chineses”; “As favelas estão abandonadas pelo Estado e sucumbirão!” Sem 
ver o chão, mães e avós se viram encurraladas nas periferias do Brasil, e 
viraram notícia nas diferentes mídias que espetacularizaram o drama da 
miserabilidade escondida. Descobrimos um número sem tamanho de pessoas 
que não possuem registros de nascimento e, consequentemente, não gozam de 
direitos sociais como por exemplo, ter uma inscrição no Bolsa Família. 

O Brasil enfrentou, ao longo do primeiro ano da crise sanitária, 
sucessivas crises políticas, incluindo discursos negacionistas e o avanço do 
extremismo. Ondas autoritárias se instalaram e, junto com irresponsabilidade 
administrativa e descompromisso com o quadro situacional grave, 
legitimaram discursos que transformaram a perda de milhares de vidas em 
uma “coisa que todos nós passamos”. Em outros termos, o discurso da gestão 
pública transformou a pandemia em uma “gripezinha”. Na América Latina, 
região da qual fazemos parte, as preocupações com as comunidades mais 
frágeis foram motivo de debates e de tensões, envolvendo críticas aos gestores 
que cederam ao negacionismo e anticientificismo. As classes trabalhadoras, 
no Brasil, foram as mais afetadas com as perdas reais nos seus cotidianos. 
Dentre essas, estão as mortes de familiares, de vizinhos, de pessoas que fazem 
parte da vida e que partiram por falta de proteção e de projetos de impacto, 
no âmbito da saúde pública. 

Para o enfrentamento de toda essa situação, os repertórios foram 
ampliados e as mídias do Mainstream optaram pela parcialidade. Nessa 
esteira, a comunicação de massa foi responsável por boa parte da emergência 
de forças totalitárias. Ao mesmo tempo, visões contra hegemônicas foram 
possíveis com a consolidação de projetos de “pós-TV”, todos via redes sociais. 
A desqualificação do trabalho científico e do ethos acadêmico, foram temáticas 
abordadas no VI Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do 
Ambiente, um fórum possível com o compromisso de um coletivo desafiado 
pelas novas formas de se instituir intercâmbios, mesmo em fases de grande 
ameaças. Com o título “Necropolítica, interculturalidade e decolonialidade: 
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diálogos com o ensino de Ciência” foi possível contar com apoios diversos, 
estando entre esses as principais IES, institutos de pesquisa, grupos de 
pesquisa e estudantes-ativistas envolvidos com a agenda de defesa da Ciência. 
Com esse compromisso coletivo, enfrentamos temáticas ainda soterradas 
e, portanto, pouco exploradas na área de ensino. Não obstante, alguns 
movimentos na contracorrente têm ogunizado o debate sobre  “o outro da 
colonização” e as “outras perspectivas formativas”. Nossa discussão de fundo 
é sobre o lugar das mulheres racializadas em uma sociedade mergulhada em 
problemas estruturais, estando entre eles, a invisibilidade de suas demandas 
e de seus percursos no subterrâneo onde foram aprisionadas, conforme os 
argumentos de Sueli Carneiro (2003). Nesse sentido é estratégico ter em conta 
as armadilhas do patriarcado que incidem nas suas experiências sufocantes 
e desumanizadoras. Carneiro faz importantes análises sobre o papel que 
desempenham os movimentos feministas:

São memoráveis, para as feministas, o protagonismo 
que tiveram nas lutas pela anistia, por creche (uma 
necessidade precípua das mulheres de classes populares), 
na luta pela descriminalização do aborto que penaliza, 
inegavelmente, as mulheres de baixa renda, que o fazem 
em condições de precariedade e determinam em grande 
parte os índices de mortalidade materna existentes no 
país; entre outras ações (CARNEIRO, 2003, p.118).  

A história da luta das mulheres não é uniforme. Carneiro, apresenta 
novas convocatórias para movimentos imprescindíveis e, devidamente 
criticados: “[...] em conformidade com outros movimentos sociais 
progressistas da sociedade brasileira, o feminismo esteve, também, por longo 
tempo, prisioneiro da visão eurocêntrica e universalizante das mulheres” 
(CARNEIRO, 2003, p.118). Essa visão é a visão de uma das mais 
reconhecidas pensadoras do Brasil e de suas desigualdades. 

Em camadas, lado a lado com instituições do Movimento Negro e do 
Movimento de Mulheres Negras, Carneiro (2011) tem ajudado diferentes 
setores a compreender a enunciação de fundo onde se defende direitos e 
reconhecimento do fenômeno da necropolítica, se pudermos considerar a 
tese de Achille Mbembe (2018). O observatório Geledés5  fez diagnósticos 

5 Acesso em: https://www.geledes.org.br/
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diversos, ao longo do ano de 2020, e favoreceu a compreensão do impacto 
da “multicrise”, na vida das famílias lideradas por mulheres racializadas. 
Também nos lembra do acirramento de traumas e prejuízos para a saúde 
mental. Abandono e negação, de um quadro de coisas, afetam, sobremaneira, 
a vida cotidiana. Violência doméstica apareceu com maior incidência nas 
denúncias de violação de direitos.

Ao situar o importante desempenho de Nascimento, Carneiro destaca:

Historiadora, libertou a negritude do aprisionamento 
acadêmico ao passado escravista, atualizando signos 
e construindo novos conceitos e abordagens. Assim 
é a noção de quilombos urbanos, conceito com o qual 
ela ressignifica o território/favela como espaço de 
continuidade de uma experiência histórica que sobrepõe 
a escravidão à marginalização social, segregação e 
resistência dos negros no Brasil (CARNEIRO, 2006, p, 
11).

Os diferentes desafios, explicam, a reivindicação de seus  espaços  e, 
a criação do Movimento de Mulheres Negras, é resultado dessa empreitada. 
Com a ênfase, é possível entender os lugares de memória que alimentam a 
resistência e suas inúmeras facetas. Intelectuais e ativistas, fundamentais 
para pensar o fenômeno da colonização, se mobilizaram e reinventaram 
a caminhada, rompendo com as amarras do patriarcado, que afeta a todas 
as pessoas. O movimento antiescravista  não foi interrompido e quando 
nos alinhamos com as teses de Mbembe (2018), a necropolítica explica o 
continuum existente e que garante a fixação de grupos racializados no campo 
da morte. A “Coalizão Negra por Direitos”6 reúne instituições e núcleos de 
referência da agenda antirracista e, tem acompanhado o impacto da violência 
sistêmica, na qual, os corpos não brancos são privilegiados. Com a crise 
sanitária, as fraturas ficaram mais evidentes e a mobilização foi incrementada, 
envolvendo lideranças das favelas e periferia diversas. As reações imprimem 
outros delineamentos e fomentam uma cultura de re-existência indispensável. 

6  Ver em: https://coalizaonegrapordireitos.org.br/
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DESIGUALDADES, MISOGINIA E ENFRENTAMENTOS NO 
BRASIL

A condição feminina é de subordinação a um tipo específico de 
mentalidade onde cuidar da sociedade é o destino. Não há dúvidas de que, 
aos troncos e barrancos, as mulheres, em todo o mundo, resistem às formas 
de dominação masculina. O assédio, em diferentes setores onde atuamos, é 
uma constante. Mulheres de todos os tipos são desrespeitadas e vistas como 
incapazes de se pensar sem o “casamento” e, consequentemente, a família. 
São representadas como o grupo social que precisa de um plano de vida, 
incluindo um marido e futuros filhos e assim, formando uma família e, como 
consequência, cuidar de todos.

Uma avalanche multi sistêmica sem precedentes, marcou o processo de 
impeachment da primeira presidenta do país, a economista  Dilma Rousseff, 
que ficou no governo federal, entre 2011 e 2016. O livro “O golpe na 
perspectiva de gênero”  de Rubim e Argolo (2018) analisa diferentes camadas 
da misoginia cravada na sociedade brasileira. No Complexo da Maré, Dona 
Marinete Francisco e o Senhor Antônio da Silva Neto, perderam sua filha 
mais velha assassinada, brutalmente, na cidade do Rio de Janeiro. Juntamente 
com Anderson Gomes, a jovem vereadora Marielle Franco (1979-2018), 
eleita como a quinta candidata mais bem votada no ano de 2016, teve sua 
vida interrompida. Atuou fortemente, em defesa dos direitos das famílias das 
periferias, incluindo as favelas cariocas. 

Foi uma cineasta jovem quem cruzou os mares para debater a 
“democracia em vertigem7”, com um documentário que chegou a concorrer 
ao prêmio do Oscar. Petra Costa privilegiou os bastidores de um processo 
misógino, que afetou a perspectiva de emancipação das mulheres na vida 
político-partidária. Tomando como base, a predominância das pedagogias da 
crueldade, Rita Laura Segato (2018, p.11) sugere movimentações insurgentes 
para ir contra “todos los actos  y prácticas que enseñan, habituan, y programan 
a los sujetos  a transmutar lo vivo y su vitalidade em cosas”. Seriam essas 
algumas de suas características.

7 O mote do documentário da cineasta Petra Costa (2019) foram os bastidores da saída brutal 
da presidenta Dilma Rousseff. 
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As pesquisadoras Elizabeth Christina de Andrade Lima e Jessica Thais 
Pereira de Oliveira (2015, p. 50) analisaram as campanhas de 2010 e 2014 de 
Dilma Rousseff entendendo a ex presidenta como uma candidata que transitou 
assumindo aspectos da “Casa do homem” e da “Casa da mulher”. Viram como 
um dos objetivos, encontrar um modelo possível para ser aceita:

Nas campanhas de 2010 e 2014, Dilma Rousseff se 
mostrou uma personagem emblemática através da 
percepção da imagem que foi criada ao seu redor. Uma 
mulher fora dos padrões estéticos estabelecidos pela 
sociedade, porém que se utiliza da singularidade do 
feminino para montar sua imagem perante os eleitores. 
Uma candidata que transita entre o masculino e o 
feminino e se apodera de aspectos de ambos os mundos 
para moldar sua figura, e enquadrando assim nos modelos 
de candidaturas femininas.

 Notadamente, as apreensões estão relacionadas com as insuficiências 
que marcam o lugar de subalternização. Podemos considerar, nessa mesma 
perspectiva, as pedagogias da crueldade apresentadas por Segato (2018), 
sobretudo pela forma de fixação de um corpo rejeitado, nos discursos 
produzido na “casa do homem”. Ou seja: nos lugares de interação pensada para 
homens frequentarem, podendo ser desde uma roda de conversa até mesmo 
um coletivo organizado para o lazer masculino. As formas de violência contra 
mulheres são diversas e, o feminicídio se destaca afetando as perspectivas de 
futuro de famílias inteiras. Quando uma mulher é assassinada, deixa para trás, 
filhos e filhas, na maioria das vezes. 

AS “DONAS DO PEDAÇO” E SEUS DESAFIOS SECULARES
 
Nos estudos sobre cuidados no âmbito da América latina, as mulheres 

estão localizadas como aquelas que carregam as suas respectivas sociedades 
“en las espaldas”. Na UFRJ (EICOS), a pesquisa de Gabriel Sena Jardim 
(2014) sobre o trabalho cotidiano de mulheres trata da experiência das 
mulheres do semiárido nordestino em contato com a água e as formas 
de sufocamento da sua existência. Das conclusões pode-se destacar: “A 
associação das mulheres com a água deve ser compreendida como uma 
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relação de trabalhos: produtivos, nos currais e roçados, e reprodutivos, no 
encadeamento cíclico e interminável de técnicas corporais” (JARDIM, 2014, 
p.170). Nesse importante trabalho, envolvendo etnografia, Jardim observou 
importantes traços de aprisionamentos a serem estudados:

A participação das mulheres nos trabalhos considerados 
produtivos é invisibilizada ou omitida como simples 
‘ajuda’ ao marido; por ameaçar a autoridade do homem 
sobre o campo e, ao mesmo tempo, assegurar a esfera da 
casa e dos seus arredores como espaço único e exclusivo 
para o desempenho das tarefas consideradas reprodutivas, 
e portanto, tradicionalmente ‘femininas’. A metáfora da 
‘mulher-macho’ nos possibilitou flexibilizar ideias de 
pontos de vista hegemônicos, questionando e dissolvendo 
as dicotomias e hierarquias estabelecidas entre atividades 
produtivas e reprodutivas, (re)negociando identidades de 
gênero na construção de papéis considerados femininos 
e masculinos.
 

As dinâmicas sociais do Nordeste são exploradas no campo da 
Literatura, das Artes e em importantes áreas que focaram no histórico de 
resistência e de reinvenção de caminhos possíveis. O campo de pesquisa 
sobre relações raciais no Brasil, foi ampliado, com a emergência de novos 
grupos ingressantes a partir da institucionalização das medidas de cotas 
raciais, no ensino superior. O caso da Bahia é fundamental pela concentração 
de diferentes sociedades africanas sequestradas e escravizadas. A Lei Aurea 
(1888) foi o instrumento utilizado para a abolição da escravatura. Ao mesmo 
tempo, essa decisão não foi acompanhada de medidas de integração das 
populações responsáveis pela consolidação da sociedade, juntamente com os 
povos originários.

Como já mencionado, as condições nas quais mulheres negras foram 
fixadas, mobilizam diferentes setores, em todo o globo. As lutas dos países 
do chamado primeiro mundo interferiram, de diferentes formas, em diferentes 
momentos, na apreensão do dilema que marca a existência feminina e negra. 
Sueli Carneiro (2003, p. 119) inclui como parte de sua preocupação, as formas 
de se invisibilizar o problema das mulheres negras. Existe, em sua reflexão, 
uma dupla subvalorização:

Em face dessa dupla subvalorização, é válida a afirmação 
de que o racismo rebaixa o status dos gêneros. Ao fazê-
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lo, institui como primeiro degrau de equalização social 
a igualdade intragênero, tendo como parâmetro os 
padrões de realização social alcançados pelos gêneros 
racialmente dominantes. Por isso, para as mulheres 
negras atingirem os mesmos níveis de desigualdades 
existentes entre homens e mulheres brancos significaria 
experimentar uma extraordinária mobilidade social, uma 
vez que os homens negros, na maioria dos indicadores 
sociais, encontram-se abaixo das mulheres brancas.

Quando pensamos, a partir de características, próprias do dilema das 
relações de gênero e, das relações raciais, passamos a focar com lupa, a 
posição fixa, idealizada para as racializadas. A exclusão sistêmica se apoia 
em engrenagens sólidas sustentadas pelos discursos e práticas racistas e 
sexistas. Essas incidem (desde as primeiras experiências de escravização), 
nas representações  dessas sujeitas, pessoas  vistas como as que devem servir 
às famílias das classes médias e altas. A “dupla subvalorização” pode ser 
percebida a olho nu, no cotidiano mas também nos dados estatísticos sobre o 
impacto da exclusão na vida das mais estigmatizadas. Insistimos que educar 
as novas gerações nas forças transformadoras, como vimos em iniciativas 
lideradas por mulheres (contexto latino-americano e caribenho) é vanguarda.  
A emancipação social é o horizonte desejado. Entretanto, não haverá justiça 
enquanto mulheres negras estiveram presas ao fosso dos arranjos coloniais. 

A PESQUISA COMO TRANSGRESSÃO

Das mulheres presentes no percurso feito pela jovem antropóloga 
estadunidense, Ruth Landes (1908-1991), na Bahia, ganha destaque uma 
liderança reconhecida em todo o país, Mãe Menininha do Gantois (1894-
1986), é referência para quem deseja entender a história das religiões de 
matrizes africanas e essa projeção diz respeito a sua capacidade agregadora. 
Ressalta-se, em diferentes trabalhos, que a liderança da Barroquinha soube  
intervir e influenciar decisões em várias frentes, incluindo a político-partidária. 
A história de Landes foi marcada por encontros com um universo paralelo no 
regime do Estado Novo, que desautorizava o protagonismo feminino. Com a 
ênfase adotada em sua produção etnográfica, o que se defende é a valorização 
das negras e suas dinâmicas e penetração nas cenas observadas. Suas 
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conclusões destacam a performatividade de pessoas invisibilizadas na agenda 
de pesquisa da Antropologia do final da década de 1930. Em “A cidade das 
mulheres” (2002), aparece a importante liderança de influenciadoras situadas 
nas Casas de Santo,  chegando a situar a agência afro-feminina como decisiva 
para o estado que mais reúne população negra. 

Sobre o lugar de importância do Candomblé, Vivaldo da Costa Lima 
(2004, p.210) chama a atenção para a atuação da Ialorixá Eugênia Ana dos 
Santos, a famosa Aninha (1869-1938):

Também Aninha, falando da origem nagô de seu terreiro, 
dizia, orgulhosamente, a Donald Pierson: Minha seita 
é puramente nagô, como o Engenho Velho. Mas eu 
tenho ressuscitado grande parte da tradição africana que 
mesmo o Engenho Velho tinha esquecido. Eles têm uma 
cerimônia para os doze ministros de Xangô? Não! Mas 
eu tenho! A ialorixá Eugênia dos Santos, Aninha, é, pois, 
a outra figura modelar do candomblé baiano desse tempo. 
Provinha de uma geração que tipificava o fenômeno da 
“nacionalização ritual”, em que africanos de várias 
origens étnicas adotavam – ou eram adotados – as 
comunidades religiosas de terreiros predominantemente 
“jeje-nagôs” ou “angolas”, ou “congos”. 

Lima detalha alguns aspectos das razões de seu orgulho e altivez tendo 
em vista que Aninha conhecia muito de sua origem africana: “africanos 
grunces, um povo que ainda hoje habita as savanas do norte de Gana e do 
sul do Alto Volta e que nenhuma relação mantinha com os iorubás até o 
tráfico negreiro” (idem). Tanto Mãe Menininha como Aninha são mulheres 
que atravessaram regimes que perseguiam a existência negra pós-abolição, 
no estado da Bahia. Entre irmandades e confrarias, sobreviveram e lideraram 
suas casas de santo exercendo um papel desafiador mas indispensável para as 
microssociedades negras. 

Localizamos duas pensadoras da sociedade, na diáspora negra, para 
trabalhar a ideia de um continuum onde mulheres com histórico de famílias 
escravizadas, aprenderam a pensar-se e a entender as alternativas viáveis. Em 
uma sociedade como a brasileira, onde se naturalizou a exclusão das pessoas 
escravizadas, no pós-abolição, teremos que indagar sobre as saídas para a 
repactuação social e as vias possíveis de compreensão das perdas históricas. 
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As filhas, netas, bisnetas e tataranetas, das mulheres excluídas nesse período, 
estão em posições de enfrentamento, desde que suas famílias chegaram 
sequestradas. Essa possibilidade foi ampliada quando os discursos sobre a 
dívida histórica se intensificaram e, intelectuais, filhas da classe trabalhadora, 
como Lélia Gonzalez (1935-1994), insurgiram, nesse cenário de denúncia 
e proposição.  A historiadora Maria Beatriz Nascimento (1942-1995) é 
responsável por uma importante tradução do ideário do Quilombismo, 
presente  em diversas pesquisas desenvolvidas sobre relações raciais. Sua 
produção alimenta as pesquisas mais recentes onde emergem perguntas 
historiográficas sobre a pedagogia e a educação, propostas pelo Movimento 
Negro e Movimento de Mulheres Negras, onde atuou, até o seu assassinato, 
no Rio de Janeiro: “O quilombo representa um instrumento vigoroso no 
processo de reconhecimento da identidade negra brasileira para uma maior 
autoafirmação étnica e nacional” (NASCIMENTO, 1985, p. 48). Aquilombar-
se! Essa é uma proposta de resistência, uma liga fundamental na experiência 
de soterramento e asfixia colonial.

As percepções de Mãe Menininha do Gantois e de Aninha, se 
encontram com as lentes de Lélia González e de  Beatriz Nascimento. 
Realizam escavações estratégicas e seus repertórios incluíam tecnologias de 
repactuação. Todas elas atuaram em rede e geraram escopo político-social 
para suas respectivas comunidades. Para nós, mulheres racializadas, marcadas 
pelos estigmas excludentes e desumanizadores, teremos que aproveitar 
esse percurso inventivo e seguir em busca de novos contornos. E sobre tais 
possibilidades,  foram  justamente a possibilidade de institucionalização das 
políticas de ação afirmativas que fizeram o jogo do tabuleiro rodar.  Como 
fundadora do  Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM), 
pude encontrar Marielle Franco, ainda jovem, começando a pensar a vida 
universitária. Como sua professora, vivenciamos tardes inspiradoras, ao lado 
de outros jovens, que como ela, se sonhavam.  Partiu cedo, e provocou a 
indignação de suas interlocutoras  e parceiras de vida e de luta por direitos. O 
ano de 2020 apresentou uma reação nas eleições em diferentes cidades, que 
elegeram representantes mulheres de todos os segmentos. Sementes foram 
plantadas com a indignação que encharcou o mundo de lágrimas e revolta, 
com o seu assassinato. A vereadora favelada, lésbica e a quinta mais votada, 
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no Rio de Janeiro, foi atacada por enfrentar um campo onde predomina 
grupos influenciados por visões patriarcais e hegemônicos. A presença de 
uma mulher, filha das classes trabalhadoras, que denunciava a violência 
nas periferias, nesse ambiente, é o mesmo que  uma presença estrangeira. 
Não obstante,  sua atividade profissional refletiu o seu compromisso com 
as coletividades que dependem de políticas sociais. Foi apoiada por setores 
diversos e fomentou um novo atalho onde, pouco a pouco, outras mulheres 
racializadas, como ela, poderão incidir.    

CONCLUSÕES

As formas de dominação no tempo presente nos colocam diante de um 
quadro situacional onde sujeitas, historicamente, desumanizadas, reinventam 
jornadas, mesmo sem ver o chão. Podemos perguntar sobre qual tem sido o 
seu papel, nas lutas dos movimentos sociais, sobre qual desafio retomamos 
quando assumimos a clandestinização das suas tecnologias para a promoção 
de mudança de rota. E ainda, quais encaminhamentos são urgentes, no debate 
sobre produção de conhecimento, de mulheres racializadas. 

Dra. Poesia (Ana Silva)8 escreveu uma carta de solidariedade para 
Madalena Gordiano9, uma mulher negra que virou notícia, ao ser resgatada 
de cárcere privado, no dia 27 de novembro de 2020. A poeta-ativista 
(vinculada ao coletivo Slam Dandaras do Norte -PA), fala das dores que todas 
as mulheres negras guardam, na memória da pele. Por meio do Ministério 
Público do Trabalho, em Patos de Minas (MG), Madalena foi libertada, depois 
de passar 38 anos em condições análogas à escravidão. Vimos os movimentos 
sociais explodirem de indignação diante do histórico que envolve uma mulher 
escravizada por uma família liderada por um professor universitário. Em 
um quarto pequeno, sem janelas, sua vida transcorreu como a vida de uma 
não sujeita, já que não desfrutava de status algum. Não “era da família”, não 
recebia remuneração e não tinha direito a descanso e nem mesmo, circular em 

8 Poeta e psicóloga.
9 Madalena Galdiano esteve submetida a família do professor universitário Dalton Cesar 
Milagres Riqueira por 38 anos. Acesso da reportagem: https://g1.globo.com/mg/triangulo-
mineiro/noticia/2021/02/10/madalena-gordiano-muda-visual-e-mostra-novo-estilo-apos-ser-
resgatada-de-trabalho-analogo-ao-escravo-em-mg.ghtml
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espaços abertos. Deixou pistas ao deixar bilhetes para vizinhos solicitando 
dinheiro para adquirir produtos de higiene pessoal. Quando menina, pediu 
comida na casa de Maria das Graças Milagres Riqueira e, com a permissão de 
sua mãe, passou a morar nesse novo endereço. A família violou direitos como 
sequestrar sua pensão, tendo em vista que Madalena se casou10 com um dos 
seus membros, um idoso e, na ocasião, do seu resgate, já falecido. 

Compreender as relações de dominação versus as dinâmicas dos 
movimentos, que atuam na contramão desse aprisionamento, no tempo 
presente,  é localizar processos alternativos para insurgir. As sujeitas 
escolhidas para serem sufocadas, também são protagonistas de lutas, ainda 
que estejam em desvantagem absoluta. Em outras palavras, o castigo social 
é mantê-las nesse protagonismo como “fortes”, exemplares e “guerreiras”. 
Trata-se de um quadro onde a colonialidade é multifacética, nos obrigando a 
assumir percursos mais coletivos e menos individuais, assim como assumir 
perspectivas de intervenção e de vanguarda. 

Em alguns trabalhos, temos afirmado que é urgente defendermos 
novos letramentos para o trabalho coletivo, bem como  impulsionar outras 
vias de formação. Situamos, por isso, os delineamentos sugeridos na luta pela 
vida em atmosferas sufocantes. Das tarefas descolonizadoras, nesse campo 
político e propositivo, uma das mais urgentes é reconhecer o soterramento das 
racializadas, na historiografia brasileira. 

A perspectiva descolonizadora, que encontramos, reorienta nossas 
impressões sobre os lugares definidos,  a partir de processos de racialização e, 
consequentemente, de estigmatização das pertenças de mulheres invisibilizadas. 
Assim como Dra Poesia, podemos insurgir em redes colaborativas e 
dialógicas. Além disso, promover espaços alternativos de formação de 
pessoas nas mesmas condições de protagonismo, em diferentes áreas. Visa-
se com essa proposta, recuperar trajetórias invisibilizadas como parte de 
ações afirmativas. Será estratégico reconhecer travessias invisibilizadas 
para entender as demandas do tempo presente. Ao mesmo tempo, conhecer 
ações globais e locais onde se promova experiências  colaborativas, visando 

10 Existem indícios de que essa situação do casamento, com um dos membros da família, já 
idoso, foi mais um arranjo para que pudessem desfrutar das pensões deixadas pelo suposto 
marido de Madalena Gordiano.
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fomentar deslocamentos em busca de mobilidade socioeducacional.
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Incentivando meninas negras às carreiras 
STEAM: A experiência de pesquisa do Investiga 

Menina!

Anna M. Canavarro Benite1, Regina Nobre Vargas1 e Morgana 
Abranches Bastos1 

Apesar de vivermos um momento bastante ruim no qual a ultradireita 
avança com precedentes nunca antes vistos e a celebração do dogma adoeceu 
não só as pessoas, mas o mundo como um todo, existe motivos que mereçam 
celebração. Nesse contexto, as carreiras em Ciência, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática e Artes que vem do inglês Science, Technology, Engineering, 
Mathematics and Arts (STEAM) têm passado por um movimento revisional 
que revoga a diversidade como quesito de inovação em suas produções e ensino. 

Enquanto o movimento internacional clama pela presença de mulheres, 
negros e negras dentro da produção e ensino de ciências, em nosso país temos 
um quadro que começa a dar sinais de reação, mas ainda muito timidamente 
(PATROCINO et al., 2020). Uma das primeiras iniciativas em que começamos 
a discutir a presença de mulheres nas carreiras STEAM é na IV Conferência 
Mundial Sobre a Mulher em Beijing na China em 1995, ou seja, a pouco 
mais de duas décadas, que se discute a natureza androcêntrica da ciência, 
algo que não deveria acontecer, afinal de contas, a ciência é uma produção 
de homens e mulheres, porém, estes estão inseridos em uma sociedade que 
é culturalmente androcêntrica, que privilegia o masculino e que reforça esse 
modelo em todas as instâncias sociais. Não somente no campo da produção 
de conhecimento, mas em outros domínios de privilégio e de tomada de 
decisões, seja no âmbito ideológico, econômico, social, cultural ou político.

Não se espera que as mulheres estejam presentes nos espaços de 
produção de C&T ou nos espaços deliberativos da nação, já que os próprios 
ambientes não são preparados para recebê-las. Tanto que somente em 2016 
que o Senado realizou uma reforma para a construção do banheiro feminino 
em suas dependências, ou seja, 55 anos depois da inauguração do prédio 

1 Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão (LPEQI); Instituto de Química, 
Universidade Federal de Goiás. anna@ufg.br 
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do Congresso Nacional em Brasília2. E, quando presentes, as mulheres 
são referidas por termos de cunhos pejorativo e eufemista que objetivam 
expropriar sua capacidade criativa, tal qual “bancada do batom” e “lobby das 
meninas”, como ficou conhecido o grupo de 26 deputadas federais eleitas em 
meio a 559 parlamentares para a elaboração da Constituição de 1988. Entre 
elas, apenas uma única deputada negra, Benedita da Silva que continua a 
exercer o cargo atualmente.

Para que cresça o acesso de mulheres às carreiras em STEAM é 
necessário garantir as mesmas oportunidades, e assim é preciso compreender 
os obstáculos que são impostos às pesquisadoras, de maneira a provocar 
mudanças na forma em que se produz conhecimento. Pois, ainda que mulheres 
sejam maioria em todas as etapas da graduação tal como aponta o gráfico 1, 
elas representam 45,5% dos docentes desse nível, o que diz respeito a seu 
menor ingresso nos níveis de especialização da educação brasileira (JAIRO 
et al., 2020). Além disso, ainda que a participação feminina na produção 
de artigos científicos tenha aumentado em 11% no Brasil nos últimos 20 
anos e de mulheres publicarem na mesma proporção que os pesquisadores, 
permanece existindo um distanciamento considerável entre pesquisadores e 
pesquisadoras nas STEAM (TONINI; ARAÚJO; 2019).

Gráfico 1 - Proporção de homens e mulheres nas estatísticas de ingressos, 
matrículas e concluintes nos cursos superiores de graduação - Brasil 2017.

Fonte: INEP, 2018.

2 Notícia disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/01/plenario-do-senado-
tera-banheiro-feminino-55-anos-apos-inauguracao.html>. Acessado em 11/05/2021. 
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Para além da segregação em áreas específicas, apesar de homens e 
mulheres estarem inseridos em variadas carreiras científicas, apenas em 2017, 
se institui no Brasil uma lei que dá direito ao afastamento devido à maternidade 
às pesquisadoras. O que significa que o primeiro grito revisional que acontece 
em 1995 e que advoga pela entrada de outras pessoas na produção e Ensino 
de Ciências que não sejam o sujeito universal, ou seja, que não seja o homem 
branco heterossexual, só repercute em mudanças no nosso país duas décadas 
depois.

Em 2019, tem-se o primeiro concurso3  da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), que usou um mecanismo inédito para equilibrar a 
concorrência entre homens e mulheres na disputa por bolsas de iniciação 
científica, as professoras que tiveram filhos nos últimos dois anos, tiveram um 
acréscimo de cinco pontos, para compensar o tempo de licença-maternidade 
que foi sem produção acadêmica, que era um dos critérios para a escolha 
dos bolsistas, considerando que a maternidade impacta diretamente no 
desenvolvimento das pesquisas, já que nós mulheres nos dividimos em vários 
lugares, e essa divisão não é equânime. 

Com esse mesmo objetivo, em abril de 2021 passou a funcionar na 
plataforma Lattes, sustentada pelo CNPq, uma versão do Currículo Lattes que 
permite o registro dos períodos de licença-maternidade das cientistas4, uma 
maneira de justificar a baixa produção acadêmica em determinados períodos 
de suas carreiras. Isto, pois, em nossa sociedade, na qual mulheres e homens 
ocupam diferentes posições na divisão social e sexual do trabalho e ela ainda 
se encontra fortemente associada à família, ao casamento e à maternidade 
(SAAVEDRA, 2009). E ser mãe implica em se tornar responsável por tarefas 
que demandam tempo e disponibilidade da cientista, como o cuidado com 
a família, com os filhos e as tarefas domésticas, e “que contribuem para 
restringir as possibilidades de desenvolvimento profissional das mulheres, em 
todas as áreas e especialmente nas STEAM” (OLIVEIRA et al., 2019, p. 154). 
Cabe aqui ressaltar que a meritocracia repete, assim como a sociedade, lugares 

3 Notícia disponível em: <http://www.uff.br/?q=noticias/26-02-2019/mulheres-maes-e-
pesquisadoras-edital-cientifico-da-uff-pontua-docentes-que> Acessado em: 11/05/2021.
4 Notícia disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/noticias/cnpq-em-acao/
cnpq-anuncia-inclusao-do-campo-licenca-maternidade-no-curriculo-lattes> Acessado em: 
11/05/2021.
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de interdição para mulheres, negros e negras quando se pauta em critérios de 
eficiência baseados na temporança e na competitividade. 

As responsabilidades que mulheres têm com o lar e a família 
influenciam suas decisões nos aspectos educacional e profissional e podem 
justificar ainda a pouca mobilidade internacional das cientistas, um fator 
que impulsiona a carreira científica. O relatório divulgado pela editora 
científica Elsevier, “Gender in the global research landscape” (2017), mostra 
a super-representação de pesquisadoras classificadas como não migratórias 
por não exibirem mobilidade internacional entre 1996 e 2001. No entanto, 
o maior impacto de citação está associado a pesquisadores que se deslocam 
internacionalmente. Para Oliveira et al. (2019), mesmo que “a importância 
econômica para o orçamento familiar, o desejo de constituir família ou a 
maternidade e o impacto na articulação trabalho/família” não se apresentem 
às mulheres como obrigatoriedades, a expectativa social recai sobre elas (p. 
154). 

Como já apontamos, as mulheres estão mais presentes em áreas 
específicas do conhecimento e, à medida que ascendem na hierarquia da 
carreira científica, poucas delas ocupam posições de poder e liderança, 
mesmo nas áreas consideradas femininas (TONINI; ARAÚJO; 2019). Fato 
que caracteriza a metáfora do teto de vidro, mecanismo de segregação vertical 
que interdita as carreiras femininas. 

A presença de mulheres em posições de prestígio não se dá de forma 
equânime, como mostra tabela 1 que apresenta a distribuição das bolsas de 
formação e de pesquisa do CNPq. A tabela permite constatar que, de um total 
de 14.040 bolsistas PQ apenas 4.993 eram mulheres (35,6%) e que destas 
somente 7% eram negras: pretas e pardas (TAVARES et al., 2015). De forma 
que é preciso ressaltar o alerta de Silveira et al. (2014) sobre a necessidade 
de a categoria gênero não ser discutida de forma homogeneizante, e sim 
considerando como ela se articula a outros marcadores sociais, tais como raça.
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Tabela 1 - Percentual de negros(as) e brancos (as) nas bolsas de formação e de 
pesquisa.

Fonte: Adaptado de TAVARES et al., 2015.

De acordo com o Diretório dos Grupos de Pesquisa do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o percentual 
de pesquisadoras aumentou em 7% nos últimos 15 anos e constitui em 2021 
metade do total de pesquisadores cadastrados na plataforma.

Todavia, as escolas e universidades brasileiras não permitiam a 
presença de negros e negras de modo que, como afirmam Jairo et al.(2020), 
falar de raça na docência superior brasileira é tratar de ausências naturalizadas 
em uma educação que foi pensada para uma população distinta, e que não foi 
a população negra. De modo que os currículos nas instituições escolares são 
uma coleção de fatos, descobertas e produção de homens brancos, europeus 
isolados em seus laboratórios e a educação brasileira é europeia em todos 
os níveis (SILVA, 2016). Compreendendo que a docência superior é, na 
esfera educacional, um espaço para o exercício de poder, deste modo a baixa 
proporção de pessoas pretas e pardas ocupando essa posição é reflexo do lugar 
social destinado a elas na sociedade brasileira racista (JAIRO et al., 2020).

Resultados das lutas dos movimentos sociais negros, a garantia do 
acesso a cursos do ensino superior para estudantes pretos/as ou pardos/as por 
meio de ações afirmativas se iniciou em 2002. A lei nº 12.711 sancionada 
em 2012 estendeu essa garantia a estudantes oriundos de escolas públicas, 
indígenas e com deficiência. E só a partir de 2017, desde a publicação da 
Portaria Normativa MEC n. 13 (BRASIL, 2016) que dispõe sobre a indução 
das Ações Afirmativas na Pós-Graduação, essas políticas passaram a 
determinar a criação de medidas para assegurar o acesso de negros e negras 
a vagas em programas de pós-graduação acadêmicos (mestrado e doutorado) 

Sexo Cor/Raça % Iniciação 
Científica 

% Mestrado % Doutorado % Produtividade 
em pesquisa

Feminino 
Branca 59,0 59,1 61,0 75,5
Parda 25,8 20,1 16,9 6,2
Preta 5,8 5,2 3,8 0,8

Negras 31,6 25,3 20,8 7,0

Masculino
Branca 57,2 54,0 53,9 67,1
Parda 26,5 20,3 17,9 8,3
Preta 5,9 7,0 4,9 1,2

Negras 32,4 27,3 22,8 9,5
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(VENTURINI; FERES JÚNIOR, 2020).

INVESTIGA MENINA: UMA PARCERIA ENTRE UNIVERSIDADE, 
MOVIMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO BÁSICA

No contexto da revisão em produção e ensino de C& T se instaurou 
o “Investiga menina!”, um projeto de pesquisa e extensão realizado em 
parceria colaborativa entre: 1) a escola de educação básica, um colégio da 
região periférica de Goiânia, Colégio Estadual Solon Amaral; 2) o movimento 
social feminista negro, o Grupo de Mulheres Negras Dandara no Cerrado, 
3) e a universidade, a partir do Coletivo CIATA do Laboratório de Pesquisas 
em Educação Química e Inclusão (LPEQI) do Instituto de Química da 
Universidade Federal de Goiás (IQ-UFG), que é um coletivo negro que pratica 
uma educação antirracista.

O “Investiga menina!” almeja incentivar o ingresso de estudantes da 
escola básica pública nas universidades, sobretudo de estudantes negras, 
e propiciar experiências e informações sobre a contribuição de mulheres 
negras envolvendo a criação de recursos científicos e tecnológicos, como 
por exemplo nosso canal no YouTube <https://www.youtube.com/channel/
UCBu7yZQiJAGOalLe57V_fLA>, na Página do Facebook <https://www.
facebook.com/investigamenina/> , e a Página do Instagram <https://www.
instagram.com/investigamenina/> . Com isso, buscamos aproximar as/os 
estudantes das trajetórias dessas cientistas que se dedicam a diversas áreas 
do conhecimento, estimulando as/os jovens a optarem por seguirem a carreira 
acadêmica, em especial dentro das áreas STEAM.

 Apresentamos às/aos estudantes uma visão de ciências e de cientista 
que diverge da visão hegemônica fomentada tanto pela influência dos meios 
de comunicação de massa, quanto pelos livros didáticos e pela atuação de 
professores e professoras em sala, na qual predomina uma ideia de ciência 
que é desenvolvida isoladamente por homens brancos dotados de genialidade 
em seus laboratórios, seguindo uma metodologia única que não os possibilita 
errar (KOSMINSKY; GIORDAN, 2002).

Assim, incentivamos as/os estudantes a localizarem mulheres, negros 
e negras como produtoras/es do conhecimento científico e de recursos 



48

Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização

tecnológicos, descontruindo a visão machista e racista da atividade científica, 
ao mesmo tempo em que as/os estimulam a se projetarem nesse lugar de 
prestígio. Uma discussão que levante a bandeira feminista e a bandeira 
antirracista é uma discussão que precisa ser de toda nossa sociedade, que está 
adoecida pelo dogma do sujeito universal. E uma sociedade plural é melhor pra 
todos/as nós. Assim como uma universidade em que atuem sujeitos diversos, 
com diferentes perspectivas pode produzir uma ciência que considere outros 
recortes da realidade de forma a redundar em melhores condições de vida para 
sua população.

No âmbito do “Investiga Menina!” realizamos o acompanhamento 
pedagógico semanal nas escola e trabalhamos com os currículos oficiais no 
turno regular da escola. Temos ainda uma culminância de atividades, a qual, 
uma vez ao mês duas cientistas são convidadas a estarem no espaço escolar e 
também na sede do grupo de mulheres negra. 

Uma das cientistas que participou do “Investiga Menina!”, foi a 
pesquisadora Vera Lucia Gomes Klein5, que foi a única brasileira que descobriu 
uma coleção de insetos e entrou para o rol de uma sociedade científica 
internacional que é a Sociedade de Entomologia Japonesa. Então temos uma 
mulher que está à frente de sua geração, mas que não é celebrada nas escolas, 
que não chega aos currículos escolares e sofre com a invibilização.

Outra cientista convidada foi a pesquisadora Natalia de Oliveira, que 
ganhou a competição “Dance your PhD6”, que tem como objetivo, explicar 
suas teses por meio da dança. Assim, a cientista então apresentou por meio da 
dança, o que é um biossensor e ganhou essa competição internacional. 

As cientistas são mulheres negras e são desafiadas a estabelecerem o 
diálogo com os diferentes públicos, por meio de suas trajetórias e seus temas de 
pesquisas. Na ONG o público são mulheres marcadas por intersecionalidades, 
são as mulheres que dão cor aos empregos subalternos, as mulheres que choram 
por seus filhos que são exterminados pelo braço armado do estado, as que dão 
cor as filas de visitas dos presídios, enfim, são as mulheres que neste momento 

5 Entrevista concedida ao “Investiga Menina!” disponível em  <https://youtu.be/X8d-dJ47No8> 
Acessado em: 17/05/2021.
6 Divulgação do Prêmio Dance Your PhD do ano de 2017, disponível em <https://www.
sciencemag.org/news/2017/11/announcing-winner-year-s-dance-your-phd-contest> Acessado 
em: 17/05/2021. 
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enquanto escrevo este texto, estão trabalhando na subalternidade, no trabalho 
pesado, enquanto estamos estudando. E também contam sobre suas pesquisas 
na educação básica, dialogando com o currículo escolar e o desenvolvimento 
científico e tecnológico para o qual cada uma delas contribui, mesmo sendo 
atingidas pela desvalorização, invizibilização e o apagamento.

Então, por que é importante falar sobre isso? Por que é importante a 
perspectiva de educação antirracista? Primeiro porque é uma atitude contra 
hegemônica. Segundo, porque é preciso que nós recontemos a história da 
humanidade, porque há ainda muitas pessoas que estão confinadas nas 
histórias únicas. Não falamos atoa do continente mais antigo, tal continente 
traz inúmeras contribuições em todas as áreas das nossas vidas. É preciso falar 
sobre isso para que, por exemplo, a balança de pratos pare de ser creditada ao 
cientista Lavoisier, um sujeito universal, um homem branco que morreu por 
roubar os impostos da igreja, enfim, nunca soubemos o que era desse cientista 
de fato, e o que ele tinha roubado, o que era plágio, e o que era realmente dele. 
A balança já estava descrita em um mito religioso egípcio, a qual um deus que 
se dá em favor do seu povo e que ressuscita ao terceiro dia, uma história muito 
semelhante a outro que conhecemos por aí.

Figura 1 - O deus Hórus

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/641270434411989731/> Acessado em 17/05/2021.

Diversidade, que é o que pleiteamos, é um quesito de inovação. As 
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carreiras STEAM, ou todas as carreiras precisam discutir diversidade, a 
produção de ciências precisa discutir diversidade para promover igualdade de 
oportunidades em produção de ciências e tecnologia. E para dar respostas mais 
robustas a tantos problemas que permanecem sem solução, ou com soluções 
pouco efetivas porque são produzidas a partir de modelo único de C&T.

O que temos feito? O que o LPEQI tem feito?  Goiás é um estado com 
46% de população autodeclarada negra. A maior expressão cultural de Goiás 
não é a música sertaneja tal como se pensa. Como se mede uma expressão 
cultural? Pelo número de pessoas que comparece em festas aberta, festas 
públicas. E a maior expressão cultural do estado é a festa da congada, uma festa 
de gente preta. Então aqui, em nosso estado têm muitos terreiros de religiões 
de matriz africana, locais onde o dendê é um fruto sagrado e dele se aproveita 
tudo, inclusive o caroço para fazer consulta divinatória. Se observarmos o 
mapa da diáspora, na Figura 2, as/os escravizados não foram roubados de seus 
locais à toa. Vieram de determinadas regiões porque dominavam o manejo da 
terra, o manejo da extração de metais, enfim, o manejo que se precisava para 
conseguir um saqueamento rápido e eficiente, tal como foi em nosso país.

Figura 2 - Mapa da Diáspora Africana

Fonte: Saberes e Fazeres, v. 1: Modos de Ver, A Cor da Cultura, 2006. Disponível em: < 
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http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/kit/Caderno1_ModosDeVer.pdf> Acessado 
em: 17/05/2021

Defendemos que a importância da inclusão de diversidade como 
inovação se apresenta uma justa reivindicação de uma população que 
produz, que tem ancestrais que produziram conhecimento químico, 
produziram conhecimento tecnológico, lembrando que a tecnologia é fruto 
de modernidade.  E, a modernidade é sinônimo de racismo e colonização, e 
a ciência moderna que conhecemos tal como ela é hoje, foi forjada por essa 
modernidade. Modernidade celebra a inauguração de um estado-nação de 
direitos – “o colonizador” e os estados subalternos América Latina, África, 
etc. Modernidade inaugura o binarismo moderno selvagem versus civilizado 
versus barbárie, negro versus branco, mulher versus homem. 

Então não podemos nos destituir de olhar para os lados e ver se estamos 
entre iguais. Se você fizer este teste, esticar o pescoço para um lado e para 
o outro e observar que você está entre iguais, nós temos um problema. E 
esse problema deve ser um incômodo para todos nós, porque uma sociedade 
que lida só com seus iguais produz modelos pobres e que não dão respostas 
suficientes para os nossos problemas.

UMA FERRAMENTA IMPORTANTE DE TRANSFORMAÇÃO: AS 
CIÊNCIAS A SERVIÇO DA POPULAÇÃO

O contexto de produção do conhecimento científico que é produzido e 
ensinado dentro das instituições educacionais do nosso país está baseado na 
lógica da meritocracia. Essa também é a lógica que incentiva a temperança, a 
competividade, mas que se mostra não suficiente na resolução de problemas 
dessa sociedade. Haja vista que vivemos em um contexto em que as pessoas 
morrem no mundo todo e as ciências ainda não foram capazes de formular 
respostas eficientes para essa conjuntura. 

Antes da pandemia, o Brasil era frequentemente comparado aos países 
de maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), indicador que examina 
saúde, educação e renda das populações de cada país. Éramos comparados a 
grandes potências com maiores recursos com base no produto interno bruto 
(PIB), menor população e menores dimensões territoriais, além de histórico 
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de investir há mais tempo em ciência e tecnologia, inclusive considerando 
a equidade de gênero e raça. No entanto, apesar de sermos o 13° país em 
produção de publicações de pesquisa (CROSS et al., 2018), nosso IDH nesse 
período nos colocava em 79º lugar entre 189 países. E nos faz refletir: que 
produção científica é essa que não reverbera em maior qualidade de vida para 
sua população?

Como evidencia o relatório de Cross et al. (2018), o conhecimento 
científico no Brasil é produzido, em sua maioria (96%) dentro das universidades 
e é ensinado nas instituições escolares. A exclusão de negros e negras desse 
espaço de produção, resultado de inúmeros mecanismos de impedimento de seu 
acesso e permanência à escolarização, normaliza a ausência de pessoas negras 
nas universidades, mesmo em um país em que a maioria de sua população se 
autodeclara preta ou parda (IBGE, 2010). Em consequência disto, a produção 
científica opera a partir de uma lógica que desqualifica a presença de pessoas 
que não sejam o sujeito universal, isto é, de quem não seja homem, branco e 
heterossexual.

Dentro desse contexto, percebe-se que mulheres hoje ocupam as 
carreiras científicas nas diferentes áreas do conhecimento, mas nas STEAM 
estão em menor proporção. Nas áreas de humanidade, do serviço social, do 
cuidado com a sobrevivência somos a maioria, no entanto não alcançamos 
os postos de liderança na mesma intensidade mesmo nessas áreas. Esse 
quadro parece apontar para uma expropriação da capacidade laboral feminina, 
uma vez que somos desde a primeira infância treinadas para lidar com as 
aptidões referentes ao cuidado, como se se tratasse de uma capacidade nata de 
mulheres, e assim somos distanciadas de áreas igualmente importantes para o 
desenvolvimento social. Mulheres são direcionadas para determinadas áreas 
que condizem com o estereótipo de gênero. 

Se somarmos ao recorte de gênero o recorte racial, observamos como as 
mulheres negras ocupam em menor taxa as posições na STEAM e, mesmo em 
áreas em que há maioria feminina, em posições de tomada de decisão, como 
podemos observar no Gráfico 2:
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Gráfico 2 - Percentual de bolsas concedidas por área de conhecimento, para homens 
e mulheres, entre os anos de 2001 a 2015, Brasil.

Fonte: Adaptado de Patrocínio et. al., 2020.

De forma que é preciso entender que o recorte de raça é categoria 
fundamental para fazer a leitura de distribuição de qualquer categoria histórica 
e social dentro do nosso país, que é um país racista e de maioria autodeclarada 
negra: preta e parda.  Mulheres são maioria nas bolsas de iniciação científica, 
de acordo com o Gráfico 1. Mas quando isso vai se afunilando, quando chega 
ao topo da carreira em produtividade, nós somos uma minoria, nós não 
chegamos lá. Mulheres pretas são menos que 1% no topo da carreira. Então 
estamos falando que existe um crime e que esse crime é perfeito, e esse crime 
interdita corpos negros. Entendendo que na educação superior brasileira os 
vários grupos da sociedade não se encontram presentes, ou seja, que ela se 
estrutura a partir do epistemicídio e na qual se produz ausências, é preciso 
buscar estratégias para que a produção científica não se reduza à perspectiva 
do sujeito universal e incentivar a escolha pelas carreiras científicas, em 
especial as STEAM, por sujeitos não hegemônicos.

Sendo assim, é com esse lugar que queremos romper, um lugar 
epistemicida, adoecido, um lugar de produção de ausências, que nos coloca 
em esferas não de um não-lugar, mas de um lugar em que falta tudo. E o 
“Investiga menina!” é um projeto, que busca promover um elo entre a 
escola básica e as cientistas negras, destacando suas contribuições para o 
desenvolvimento científico e tecnológico em nosso país, e contribuindo para 
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seus reconhecimentos, já que sofrem com o apagamento e inviabilização.
Finalmente, acreditamos, em primeiro lugar, que é possível criar 

um laço de representatividade, segundo, lançamos um desafio para que a 
universidade seja capaz de se comunicar com as pessoas que pagam por sua 
existência. Existem inúmeras pessoas que estão pagando seus impostos e que 
não fazem parte da universidade, portanto é necessário dar uma significação 
a essa função social. Em tão pouco tempo, com essa campanha da direita, a 
universidade saiu do lugar de objeto de desejo da classe média brasileira e 
passou a ser o lugar de “gente pervertida que cultiva drogas e faz orgia”7 . De 
repente, toda a população brasileira passa a desconhecer quem nós somos e 
nos ataca como se nós nunca estivéssemos ali produzindo para essa mesma 
sociedade.
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Racismo e Colonialidade em livros de Ciências: 
reflexões sobre as narrativas visuais de mulheres 

com vulvas
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Eu-mulher

Uma gota de leite
me escorre entre os seios.

Uma mancha de sangue
me enfeita entre as pernas

Meia palavra mordida
me foge da boca.

Vagos desejos insinuam esperanças.
Eu-mulher em rios vermelhos

inauguro a vida.
Em baixa voz

violento os tímpanos do mundo.
Antevejo.
Antecipo.

Antes-vivo
Antes - agora - o que há de vir.

Eu fêmea-matriz.
Eu força-motriz.

Eu-mulher
abrigo da semente
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moto-contínuo
do mundo.

(Conceição Evaristo)

 Este texto nasce como proposta de deixar escorrer os pensamentos 
de duas mulheres negras, intelectuais, uma professora universitária vinda 
da Química e outra professora universitária e da educação básica vinda da 
Biologia, que apesar de trajetórias diferentes, nossas histórias têm como 
ponto de encontro, o projeto de uma ciência e academia hegemônicos que 
tentam expulsar nossos corpos, vozes, escritas e intelectualidades. Celebramos 
as potências de vidas que abrigam as gradações de cores pretas colorindo 
nossos corpos preenchidos por vozes que em nós, fazem nascer a coragem 
para uma revolução silenciosa contra o projeto colonial, racista e sexista de 
mundo que quer se impor. 

Olhando para as nossas trajetórias na educação como estudantes e sendo 
duas mulheres com vulvas, temos a compreensão do quanto a escola e seus 
aparatos culturais como os livros didáticos, também, envenenaram nossos 
processos de construção de uma valorização de nossos corpos enquanto 
mulheres negras. A professora Ana Célia Silva em suas pesquisas sobre 
representação social do negro no livro didático, nos traz que a criança negra 
pode se ver representada com a sua pele negra, sem estereótipos inferiorizantes, 
configura-se como uma grande parte do processo de construção/reconstrução 
da sua identidade étnico-racial negra. (SILVA, 2011). Os livros didáticos, 
especialmente os de Ciências, especificamente os que mais trazem imagens de 
corpos de mulheres, ainda que problematizantes, perpetuam majoritariamente 
corpos e vulvas de mulheres brancas. 

  Concentramos nossos esforços intelectuais nesse texto a partir da 
tentativa de compreensão das imagens em livros didáticos de Ciências e suas 
influências na construção das subjetividades de jovens e mulheres negras com 
vulvas. As narrativas visuais por meio das linguagens imagéticas dos livros 
didáticos de Biologia nos excluem, assim como milhares de jovens negras e 
seus corpos. Que imagens sobre o corpo negro feminino possuidor de vulvas, 
os livros de Ciências têm produzido? Será que as narrativas visuais a partir da 
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representação majoritária de corpos e vulvas de mulheres brancas nos livros 
didáticos de Ciências podem contribuir para a produção de corpos ausentes e 
não potentes de mulheres negras?

 Um dos nossos entendimentos é que as imagens se constituem como 
narrativas visuais, em que ao mesmo tempo se compreendem como leituras do 
mundo, também, entendemos enquanto possibilidades de invenção de mundo, 
nos atravessando como sujeitos. Naquilo que nos orienta nessa compreensão, 
concordamos sobre o poder das imagens conforme Filé (2016, p. 212): “como 
produção de imaginários, como produção de nossa subjetividade, produção 
dos nossos conceitos e pré-conceitos”.

 Nossos olhares decorrem da compreensão de que nos expressamos 
enquanto mulheres negras a partir de nossos corpos. Acessamos as potências 
de nossos corpos, também, a partir de nossas vulvas. A conexão com todas as 
partes de nossos corpos, como nossas vaginas e vulvas, e não somente com a cor 
de nossas peles ou as diferentes texturas e tipos de nossos cabelos, inaugura em 
nós as possibilidades de nos experimentarmos integralmente, nos aventurando 
em meio a um infinito de ser mulheres negras. São as possibilidades de 
reconstrução de nossos espelhos, do transformar conscientemente em rainhas 
e deusas de nossas vidas, não mais encenando o mito da democracia enraizado, 
por exemplo nos carnavais. Como nos diz Lélia Gonzalez:

E é justamente no momento do rito carnavalesco que o 
mito é atualizado com toda a sua força simbólica. E é 
nesse instante que a mulher negra transforma-se única 
e exclusivamente na rainha, na “mulata deusa do meu 
samba”, “que passa com graça/fazendo pirraça/fingindo 
inocente/tirando o sossego da gente”. É nos desfiles das 
escolas de primeiro grupo que a vemos em sua máxima 
exaltação. Ali, ela perde seu anonimato e se transfigura 
na Cinderela do asfalto, adorada, desejada, devorada 
pelo olhar dos príncipes altos e loiros, vindos de terras 
distantes só para vê-la. (GONZALEZ, 1984, p. 228).

 Enveredando-nos por esses caminhos buscaremos articular, 
inicialmente, as relações entre corpo, colonialidade e racismo e então 
problematizaremos a partir de nossas leituras das imagens em livros 
de Ciências, as implicações para pensarmos algumas questões sobre as 
subjetividades de mulheres negras, tendo como mote as imagens de vulvas. 
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CORPO, COLONIALIDADE E RACISMO

De forma sistemática, pessoas negras continuam a sofrer com as 
estruturas racistas impostas pela escravidão. Segundo Neusa Santos Souza 
(1983) “o branco, a brancura, são únicos artífices e legítimos herdeiros do 
progresso e do desenvolvimento do homem. Eles são a cultura, a civilização 
[...]”. Em visão disso, o racismo é um sistema de opressão que humaniza 
brancos e desumaniza negros dentro de uma ordem sistêmica racista. Por 
dado fator, os brancos protagonizam e são legitimados em todas as esferas 
sociais enquanto a coletividade negra reivindica o direito à existência até os 
dias atuais. Esse processo de desumanização de pessoas negras nos retira 
da possibilidade de sermos agentes de nossa própria história e construção 
subjetiva. Nas palavras do grande intelectual Frantz Fanon (2008, p. 28), ao 
estudar a psicopatologia da negritude, “por mais dolorosa que possa ser esta 
constatação, somos obrigados a fazê-la: para o negro, há apenas um destino. 
E ele é branco”.

 Os correspondentes de humanização perpassam por construções 
sociais que implicam em reconhecer a pessoa humanizada em suas 
diversidades e subjetividades. A população negra, sob influência das amarras 
escravagistas, foi categorizada pela branquitude como pessoas desprovidas 
de singularidades e individualidades. 

 De forma proposital, a branquitude forjou a anulação das 
identidades negras, em detrimento de visibilizar e empenhar para os grupos 
desprivilegiados identidades brancas. Estrategicamente, enfraquecer as 
identidades de negras e negros desmembrou o estabelecimento de vínculos 
enquanto grupo racial. Por isso, é muito corriqueiro pessoas negras sentirem 
dificuldades em se reconhecerem e fortificarem laços perante os seus 
semelhantes e valorizarem e amarem o seu corpo. 

O corpo negro é um corpo estranho e desajustado à ordem social 
ocidental, um corpo desumanizado reduzido a sua força e a sua genitália. A 
colonialidade impõe a este corpo o estigma das ausências, da dominação e do 
medo. 

A grande socióloga brasileira Lélia Gonzalez busca analisar a 
influência da relação entre colonizado e colonizador na construção subjetiva 
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de mulheres negras. Ela afirma que “o colonizado é aquele que não é sujeito 
do próprio discurso, na medida em que é falado pelos outros.” (GONZALEZ, 
1988, p. 134) Da mesma forma, mulheres, negros e negras e indígenas são 
falados e definidos a partir de um sistema ideológico específico. Esse lugar 
definido a partir desse sistema de hierarquias nega o direito desses sujeitos 
não só de falarem por si próprios, mas também de serem sujeitos de sua 
própria história. Gonzalez destaca que “exatamente por termos sido falados, 
infantilizados (...) que assumimos a nossa própria fala” (GONZALEZ, 1983, 
p. 225). 

Junto com o importante conceito de infantilização da negritude trazido 
pela referida socióloga, que remete a uma tutela permanente da luta histórica 
de pessoas negras por pessoas brancas. Outro grande conceito que emerge do 
seu pensamento decolonial é a categoria “amefricanidade”. Lélia Gonzalez 
questionava a latinidade das Américas por reconhecer a influência de elementos 
africanos e ameríndios na construção cultural da região. Dessa forma, a 
latinidade seria uma ferramenta eurocêntrica para apagar as influências 
africanas e ameríndias nas construções das Américas (GONZALEZ, 1988). 
Desse modo, ela propõe uma reinterpretação das experiências de negros e 
negras no continente americano.  Segundo Lélia Gonzalez, a categoria, para 
além da questão geográfica, “incorpora um processo histórico de intensa 
dinâmica cultural de adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas 
formas, que é afrocentrado”. A  Améfrica, segundo Lélia, é uma criação nossa e 
de nossos antepassados no continente em que vivemos, inspirados em modelos 
africanos” (GONZALEZ, 1988, p. 77). Fomos historicamente, socialmente e 
intelectualmente constituídos por povos africanos desde antes da escravidão 
negra nas Américas, e, por causa disso, somos um povo verdadeiramente 
“amefricano”.

Para Fanon (2008), o negro é uma construção do branco. A branquitude 
europeia, em um dos variados mitos da modernidade, inventou a noção de raças, 
criando graus hierárquicos entre estas e, inclusive, retirando a humanidade 
desse Outro forjado no caldeirão colonial moderno. Criou-se não só a noção 
de raça negra como aquela atrasada, isenta de características humanas, 
sexualizada e animalizada, apagando toda a memória desses povos de grandes 
inventos e grandes impérios, sendo eles reduzidos a esse lugar, ou melhor, a 
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esse não-lugar. A branquitude construiu seus padrões de superioridade, bem 
como inventou um padrão de subalternidade e subserviência negro, que até os 
dias de hoje marca nossas construções psíquicas acerca de quem somos, de 
onde viemos e do que podemos vir a ser. 

Pensar estratégias de superação desses padrões de colonialidade 
faz-se profundamente necessário para nos reconciliarmos com nossas 
histórias, epistemologias e identidades. Trata-se de um contínuo processo de 
desconstruir-se para se permitir reconstruir a partir de novas relações afetivas 
consigo mesmo. Um processo de reconstrução pautado no deslocamento da 
negritude da condição de problema ou assunto, para a condição existencial, 
como uma população negra que existe e fala de si, uma escrevivência sim, 
mas o que o grande sociólogo brasileiro Guerreiro Ramos chamava em seu 
ensaio "Patologia social do branco brasileiro" (1955), da categoria negro-vida, 
distinguindo-a do negro-tema.

Segundo Ramos (1955), há o tema do negro e há a vida do negro. O 
negro-tema é uma coisa examinada, olhada, vista, ora como ser mumificado, 
ora como ser curioso, ou, de qualquer modo, como um risco, um traço da 
realidade nacional que chama a atenção. O negro-vida é, entretanto, algo 
que não se deixa imobilizar; é despistador, profético, multiforme, do qual, na 
verdade, não se pode dar versão definitiva, pois é hoje o que não era ontem 
e será amanhã o que não é hoje. Como vida ou realidade efetiva, o negro 
vem assumindo o seu destino, vem se fazendo a si próprio, segundo lhe têm 
permitido as condições particulares da sociedade brasileira (RAMOS, 1955).

Reivindicar a dimensão intelectual produtiva a partir da ótica do negro-
vida é nos dar a prerrogativa da construção de uma narrativa outra sobre nós, 
sobre nossas potencialidades, sobre nossas existências, sobre a construção de 
uma lógica societária outra que permita o trânsito seguro dos nossos corpos 
pretos como um corpo humano, Corpos estes, infelizmente, historicamente 
destituídos de humanidade nas obras didático-literárias disseminadas para a 
juventude brasileira nos ambientes escolares.

SUBJETIVIDADES E MULHERES NEGRAS COM VULVAS EM 
LIVROS DECIÊNCIAS

Então, chegamos ao ponto do texto em que traremos nossas ousadias 
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para pensarmos que narrativas visuais os livros de Ciências têm contado sobre 
as pessoas negras, especialmente das mulheres negras com vulvas, e como 
estas imagens podem nos ajudar a refletir sobre a produção do corpo de jovens 
negras presentes no ensino fundamental. Além disso, tentaremos trazer para 
estes escritos, as possíveis relações entre essas narrativas e subjetividades 
destas mulheres. 

Não temos a pretensão, nesse texto, em problematizar como a categoria 
mulher faz sentido para os discursos ocidentais de gênero. Aliás, fazemos 
a escolha da utilização dessa categoria, pois ela nos possibilita nesse texto, 
questionar e reivindicar um outro sentido que não mais seja a submissão 
principalmente das mulheres negras. Compreendemos que essa lógica de 
tentativa de invenção dos corpos das mulheres, a partir de uma lente biológica, 
tem produzido efeitos traumatizantes sobre como mulheres negras se veem e 
são vistas. Neste sentido, é a distorção dessa lente que pretendemos denunciar.

Passeando por quaisquer livros de Ciências, veremos que estes são 
carregados de muitas imagens que orientam uma multiplicidade de conteúdos, 
passando pela diversidade na área da zoologia, botânica, como também os 
conteúdos que dizem respeito especificamente ao ser humano, especialmente 
sobre a fisiologia humana. O que podem as imagens? O que as imagens podem 
nos oferecer sobre a visão da realidade? Como as imagens nos livros didáticos 
de Ciências estão inventando um mundo, no que diz respeito às jovens negras, 
aos seus corpos?

 Compreendemos os livros didáticos como um território físico em que 
imagens e textos se articulam contando um modo de ver o mundo, e como 
já afirmamos, também possuem o poder de criar outros mundos. Apesar de 
toda diversidade de livros didáticos que podemos encontrar, reconhecemos 
os livros como mais um tentáculo de um poderio encabeçado por um projeto 
educacional racista, sexista, homofóbico, lesbofóbico. 

Os livros são parte de um discurso que ao circular na escola, agem 
como nos diz a professora Mailsa Passos (2010, p. 1) para: “garantir a 
perpetuação da exploração do colonizador através da circulação de discursos 
legitimadores de seu poder, da inculcação no colonizado de um sentimento 
de cidadania de segunda ordem [...]”. Como os livros podem atuar no modo 
como as jovens negras veem a si mesmas, seus corpos, suas vulvas e como 
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isso pode reforçar relações étnico-raciais coloniais desiguais? E assim, como 
jovens negras podem celebrar a beleza de seus corpos, reconhecendo como 
merecedores de amor e de prazer, quando seus corpos são produzidos como 
corpos ausentes?

A partir dos nossos interesses nos conjuntos das imagens, escolhemos 
três livros de Ciências publicados a partir do Edital do Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD -2020), especificamente livros referentes ao Anos 
Finais do Ensino Fundamental, 8º ano.

O primeiro livro, 5ª edição, publicado em 2018, pertence à Editora 
Saraiva e compõe a Coleção Companhia das Ciências. O segundo livro, 2ª 
edição, publicado em 2018, também, pertence à Editora Saraiva e faz parte da 
Coleção Inovar Ciências da Natureza. E o terceiro livro, 3ª edição, publicado 
em 2018. pertence à Editora Ática e compõe a Coleção Teláris. 

Os três livros trazem em seu interior o seguinte conteúdo assim 
denominado pelos mesmos: Sistema Genital Feminino. É neste conteúdo 
que é possível encontrar imagens de vulvas, a parte externa da genitália que 
compõem os corpos de mulheres com vulvas. Nosso olhar está focado no 
fenótipo das imagensdas vulvas, ou seja, em suas cores, para pensarmos como 
elas podem influenciar as subjetividades de jovens negras. 

O primeiro e o segundo livro trazem a imagem frontal de uma vulva 
branca e, portanto, correspondente ao corpo de uma mulher branca. O terceiro 
livro é o único que traz a imagem de um corpo negro colocado no livro como 
feminino, porém, ao representar a imagem frontal de uma vulva, o faz a 
partir de uma vulva branca. Nenhum dos livros traz a imagem de uma vulva 
fenotipicamente negra. Na ordem do que não é exibido questionamos: o que o 
não mostrar imagens de vulvas fenotipicamente em de acordo com o corpo de 
mulheres negras, o que esses livros estão a naturalizar? 

 Estaríamos arriscando nossos esforços intelectuais de modo raso se 
apenas estivéssemos reivindicando que para responder às questões, bastassem 
apenas os livros passar a inserir imagens de vulvas fenotipicamente negras. 
Se assim fizéssemos, estaríamos desacreditando do poder das imagens. Se 
uma imagem não é só o que ela possibilita ver, o que conseguimos pensar 
a partir dessas imagens? Naomi Wolf (2013) em sua obra “Vagina: uma 
biografia”, nos conta que a vagina é o grande alvo de submissão e supressão 
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das mulheres, fazendo com que estas se anulem, desconfiem do amor, percam 
alegria e intuição.

Enquanto a vulva é a parte externa, a vagina se constitui na parte interna 
das mulheres que a possuem. Vulva e vagina estão intimamente conectadas e, 
por assim estarem, compreendemos a vulva como esse alvo de controle dos 
corpos de mulheres que a possuem. 

 Mulheres com vulvas, independentes de idade, sendo brancas ou 
negras, tem grandes chances de terem suas mentes e corpos controlados por 
esse modelo sexista e patriarcal que consomem ao longo de suas vidas em 
diversas instâncias. Em uma sociedade racista como a nossa, não é surpresa a 
descoberta que essa forma de controletenha ações diferentes sobre as mentes 
e corpos de mulheres negras. Uma afirmação compartilhada também por Lélia 
Gonzalez (1983), que ao problematizar como essas formas de controle agem 
sobre as mulheres negras a partir das noções de mulata, mãe preta e doméstica, 
argumenta como o racismo e sua articulação com o sexismo produz efeitos 
violentos sobre a mulher negra em particular (Op.cit, p. 224).

 Preocupamo-nos em compreender em que medida os livros de ciências 
no ensino fundamental podem dar pistas de como a imagem majoritariamente 
de vulvas brancas podem ser parte de um efeito violento sobre como jovens 
negras se veem e são vistas. Essas imagens nos colocam a pensar como essas 
jovens negras no ensino fundamental, vão lidando com suas vulvas e em que 
medida se distanciam dos seus corpos e no que pode ter relação de seus 
olhares sobre si, queremos chamar atenção para questão do Amor. 

 Nossas experiências com nossos corpos nos levam ao encontro com a 
afirmação que a vagina é a porta para a felicidade e a criatividade da mulher 
(WOLF, 2013, p. 250). Uma afirmação que nos encoraja a pensar que um dos 
caminhos para que mulheres negras se vejam como potencialmente criativas e 
a recusa de processos de alienação de seus corpos, é o reconhecimento de suas 
vaginas como pontos de libertação mental que tanto o colonialismo e racismo 
ocidentais tentaram aprisionar. 

 A máxima filosófica ocidental e ainda não superada por nós aqui 
no Ocidente, “penso, logo, existo,” enraizada nos processos históricos de 
constituição dos conhecimentos científicos que compõe por exemplo os livros 
didáticos de Ciências, inventa a sensação de que para existirmos, é primordial 
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a sensação de não pertencimento aos nossos corpos. O que acontece quando 
livros de Ciências reforçam as imagens de vulvas brancas e, o que isso nos 
oferece para pensarmos as possíveis relações que jovens e mulheres negras 
têm construído com seus corpos, especialmente no que referimos a capacidade 
de amar a si mesmas? 

Bell Hooks em seu texto “Vivendo de Amor”, que tanto nos inspira, 
diz que a capacidade de sentir e de amar é profundamente afetada por uma 
ferida emocional que as pessoas negras carregam. Uma ferida emocional 
produzida quando somos narradas pelas vozes coloniais que ao nos excluírem 
como mulheres, excluem nossos corpos, nos encobrindo de vergonha e de um 
sentimento de inferioridade por não trazermos o monopólio da cor branca. 

Na insistência que o ato de jovens e mulheres negras construírem o amor 
por si mesmas, Bell Hooks insiste que quando nos amamos, desejamos viver 
plenamente. Celebrar nossos eu-mulheres a partir de relações outras com as 
vulvas negras que enfeitam nossos corpos negros, é também uma possibilidade 
de gritar nossas potências contra um projeto educacional de controle do corpo 
de mulheres negras, processo que se inicia muito cedo na escola. A baixa 
presença de imagens de corpos e vulvas fenotipicamente negras em livros de 
Ciências, pode criar chances de jovens negras inculcarem em si o sentimento 
de que seus corpos são inferiores, e que, portanto, desconfiem de si mesmas 
e daquilo que não são mero órgãos sexuais, mas sim, um algo maior, em que 
abrigamos a semente capaz de transformar o amor por nós mesmas. 
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Empoderamento feminino, questões de gênero e 
ensino

Maylta Brandão dos Anjos e Edgar Miranda da Silva

A segunda parte do e-book “Ensino, Diversidade cultural e 
Decolonização” traz os trabalhos apresentados na sala D do VI 
ENECiências, a qual teve a competente mediação do professor Francisco 
Gouvêa de Sousa (UERJ). Ao conduzir a apresentação e os debates oriundos 
das pesquisas, fortaleceu nosso posicionamento educacional a favor 
do conhecimento, do saber, da democratização do ensino, da autonomia 
dos sujeitos sociais e da diversidade, decolonialidade e liberdade. 
Fortaleceu nosso posicionamento, engajamento e conscientização acerca do 
empoderamento feminino, questões de gênero e ensino. Tríade fundamental 
que rima com inclusão em todo os níveis. Rima com os diferentes olhares 
que constituem cultura e sociedade. As culturas plurais têm na identidade dos 
sujeitos sociais uma heterogeneidade que apresenta a riqueza do diverso, 
a potência dos encontros que iguala em humanidade o que se é diferente e 
diverso. Na diversidade encontramos o equilíbrio. 

Sobre isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da 
UNESCO reconhece as múltiplas culturas como uma "herança comum da 
humanidade". Reativa nos seus 30 artigos a defesa de que nascemos livres e 
iguais na nossa condição humana e nas nossas necessidades vitais. Por isso, a 
não discriminação e o reconhecimento à diversidade cultural têm, no direito 
à vida, o respeito como fator fundamental. Respeito ao ser quem se é, de 
ser quem quiser ser, cumprindo o respeito ético, solidário e cooperativo ao 
outro. Respeito que tem no empoderamento feminino e nas questões de 
gênero ações  que devem ser trazidas e debatidas no Ensino de Ciências. 
Sendo assim, não se escraviza, não se torna povos cativos, não se suprime 
a liberdade, não se tortura, não se explora e nem se mata. Não se fere o 
feminino, mas o reconhece e o respeita. Não se discrimina  gênero, mas o 
compreende. Se faz afeto, convive, dialoga e se vive.

A existência do diálogo intercultural reacende a importância da 



Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização

70

autenticidade e respeito de si como expressão genuína da identidade, da 
sexualidade, do gênero; da consciência; do convívio criativo, ético, crítico, 
cidadão e inclusivo. A solidariedade deve ser traço para o respeito à cultura e à 
identidade de cada sujeito, para um viver bem, um bem viver, uma boa e justa 
vida que nos empodera por ser mulher e sabermos do lugar que ocupamos. 

Nesse sentido, no momento atual de retrocesso político, a defesa da 
Constituição de 1988, se faz cada vez mais necessária para que pautas como 
as que vimos emergir nas rodas de conversas possam acontecer e sinalizar o 
rumo das mudanças. Mas a luta, vai muito, muito além disso. Para a defesa 
da mulher, do gênero, da diversidade e do ensino, nos aportamos no Art. 5° 
da CF/1988 ao registrar que todos são iguais perante a lei e que a Educação 
é direito de todos e dever do Estado, um dos maiores responsáveis para a 
construção e o desenvolvimento de uma sociedade solidária, emancipada, 
autônoma e livre. Dessa forma, o reconhecimento às diversas origens, à 
ancestralidade, às condições de gêneros, sexualidade, raças, credos e condições 
sociais, devem ser prioridades de uma sociedade que se pretende igualitária.

A roda de conversa nos trouxe esse debate para uma diversidade 
que quebra os grilhões de uma herança nefasta da colonização. A roda 
problematizou essas questões. Nela, os trabalhos apresentados trouxeram 
temas sociais mais urgentes de serem pautados, refletidos, analisados e 
transformados. As pesquisas trouxeram temas que vão desde o empoderamento 
feminino, da prática de ritos de iniciação feminina no Ensino Básico, da 
violência contra a mulher e a importância de uma perspectiva feminista na 
formação em psicologia, ao uso do Instagram como ferramenta de Divulgação 
Científica à educação sexual. 

Mostra desde a importância do protagonismo estudantil e da 
democratização da educação, à literatura como força para o Ensino de Ciências 
e educação ambiental. Nos apresenta o “NUGED” nas percepções sobre 
diversidade de gênero, à importância da abordagem sobre sexualidade. E nos 
desperta para a docência e para as questões de gênero no Ensino de Ciências.

Leva-nos a observar que o EC deve estar voltado para a diversidade 
cultural, no sentido de romper preceitos e estigmas da colonialidade que 
cultivou discriminações, preconceitos e toda ordem de humilhações e 
violências sociais. O mundo necessita de novas vivências humanitárias, nas 
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quais imperem sentimentos de alteridade, empatia, igualdade e justiça.
Convidamos a todos para leitura desses trabalhos e parabenizamos 

os autores pelas tão importantes pesquisas que demarcam e registram, 
historicamente, esse contexto atualmente vivido. 
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Empoderamento feminino em versos: o uso do 
Poetry Slam na promoção da educação sexual na 

EJA
Feminine empowerment in verses: the poetry slam to promote 

sexual education in EJA

Iasmim Lobão1e Lêda Glicério2

RESUMO
O presente trabalho tratou de uma proposta de utilizar o poetry slam (batalha 
de poesias) como um veículo de educação e promoção da cidadania, de modo a 
empoderar as minorias, em especial as alunas da Educação de Jovens e Adultos. 
A intenção foi tentar transpor as barreiras criadas ao feminino e à educação sexual 
no espaço escolar. A proposta de roteiro partiu do documento da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) no que tange a educação sexual, sendo esse conteúdo 
geralmente abordado, quase que exclusivamente, na disciplina de Ciências. Na busca 
por referenciais teóricos foi possível verificar a potencialidade da batalha de poesias 
como uma estratégia de ensino e forma de empoderamento feminino. Este cenário 
resultou na proposição de um roteiro para aplicação do slam em sala de aula, como 
instrumento de promoção e auxílio na educação sexual, além de fomentar o interesse 
pelas artes desse público, tão marginalizado.
Palavras-chave: Educação sexual; Poetry slam; Gênero; Educação científica.

ABSTRACT
This article discusses a script proposal to use poetry slam (battle of poetry) as a 
vehicle for education and promotion of citizenship, in order to empower minorities, 
especially women students of Youth and Adult Education modality. The intention was 
to try to overcome the barriers existents sexual education and feminine themes inside 
school space. The proposed script came from the document of the National Common 
Curricular Base (BNCC) with regard to sex education, and this content is usually 
addressed, almost exclusively, in the discipline of Sciences. According on theoretical 
references was possible to verify the potential of the poetry battle as a teaching strategy 
and a form of female empowerment. This landscape resulted in a script proposal to 
use slam in the classroom as an instrument to promote sex education, in addition to 
increasing interest in the arts of this public, so marginalized.

1Discente Especialização em Educação e Divulgação Científica IFRJ. E-mail: iaiamim@
hotmail.com
2Docente Especialização em Educação e Divulgação Científica IFRJ. E-mail: leda.mendonca@
ifrj.edu.br
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SLAM: POESIA E MOVIMENTO

Por uma coerência textual à existência das mulheres escrevemos no 
feminino. A referência a “professoras” não significa que este trabalho não 
tenha destinatários homens ou que os autores não sejam referências confiáveis 
à pesquisa. Ao contrário, exatamente porque o lugar dos homens está tão bem 
assegurado na pesquisa acadêmica é que seguimos o exemplo de colegas de 
militância, e arriscamos a transgressão de escrever este trabalho no feminino 
universal.

O trabalho aqui desenvolvido foi meramente propositivo, a fim de 
apresentar à professora uma sugestão de atividade que envolve a confecção 
de poesias para auxiliar na abordagem da educação sexual em turmas de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). O poetry slam ou apenas slam, termo 
em inglês, conhecido também por batalha de poesias, é uma manifestação 
cultural criada por Marc Kelly Smith, um operário da construção civil e poeta 
de Chicago, com o intuito de popularizar a poesia falada contrapondo o meio 
acadêmico (COELHO, 2017).

Aqui faz-se uma ligação do slam com o conceito de popularização da 
ciência, que, segundo Albagli (1996), é comunicar à população informações 
e conceitos relacionados a ciência e a tecnologia. Tal comunicação não é 
feita entre pares, logo, a ideia de associar a educação científica com o slam 
é justamente no sentido de transpor a linguagem mais técnica para uma 
linguagem mais acessível a todas, inclusive nas aulas de ciências, como 
defendem Fontanella e Meglhioratti (2013).

Segundo D´Alva (2011) o slam é um espaço voltado à expressão 
poética, onde questões da contemporaneidade são debatidas, sendo também 
uma forma de diversão, mas principalmente um movimento social, cultural e 
artístico que continua a se expandir pelas cidades e ganhar força em diversos 
ambientes.

Ainda de acordo com D´Alva (2011) o slam deve seguir algumas regras 
para acontecer: os poemas devem ser de autoria própria da declamadora, 
devem ter no máximo três minutos e não devem ser utilizados figurinos, 
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adereços, nem acompanhamento musical; há um júri popular que dá notas 
aos textos declamados, que vão sendo eliminados até se chegar ao poema 
vencedor.

Diante desses recursos e, das questões de gênero presentes nas turmas 
de EJA, podemos inferir que o poetry slam pode ser adaptado para uso em sala 
de aula na revisão de conceitos, como método de avaliação da aprendizagem, 
promoção da educação sexual e como ferramenta de empoderamento3  de 
mulheres, no sentido de encorajá-las a prosseguir os estudos e se identificarem 
com protagonistas das ciências.

Segundo Stella (2015) na última década do século XX ocorreu a 
ampliação dos canais de divulgação da literatura marginal e dos saraus, 
juntamente com o aumento de produtoras artísticas. Tal movimento culminou 
na criação dos slams de poesia no Brasil, ocupando espaços públicos, 
universidades e escolas.

A abordagem da educação sexual com o uso do slam nas turmas de 
EJA faz com que as alunas sejam o público que mais se beneficiaria, visto 
que muitas se afastaram da escola por gravidez precoce, violência doméstica, 
questões de vulnerabilidade de gênero (SOUZA; SANCHEZ, 2014). Furlani 
(2011) ainda discute o tema através da abordagem dos direitos sexuais, na 
qual os direitos são baseados na liberdade, dignidade e igualdade de todas 
as pessoas. Nessa perspectiva, segundo D´Alva (2011), o slam é um espaço 
que confere a garantia da liberdade de expressão. É um espaço fortalecedor 
e de empoderamento para as mulheres, por não ser um espaço marcado pelo 
machismo, sexismo e heteronormatividade. Entende-se heteronormatividade 
pela legitimação da heterossexualidade, de modo que as demais orientações 
sexuais sejam marginalizadas, ignoradas ou perseguidas por práticas sociais, 
crenças ou políticas (JESUS, 2012). 

Não quer dizer que excluiremos as pessoas heteronormativas, mas 
sim garantindo um espaço seguro e podendo ser protagonizado por e para as 
demais sexualidades, gêneros, conformações familiares que no dia a dia não 
possuem seus direitos assegurados como as pessoas heterossexuais.

3 Empoderamento: obtenção de poder; trata-se de empoderar a si e às outras e colocar as 
mulheres como sujeitos ativos de mudança.
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SLAM TAMBÉM É EDUCAÇÃO!

Levar o slam para os ambientes formais de ensino tem a ver com a 
importância que é dada ao texto poético e à sua produção, como salienta Souza 
(2011), visto que, nas batalhas de poesias, a qualidade do texto é um fator 
essencial. Ademais, como já mostrado nos trabalhos de D´Alva (2011), Souza 
(2011), Stella (2015) e Viana (2018), boa parte das poetas trabalham em áreas 
ligadas à esfera da cultura, como: professoras, atrizes, produtoras culturais.

A proposta do uso do slam na EJA vai ao encontro do trabalho realizado 
por Viana (2018) sobre o embate de vozes presente no sistema educacional 
brasileiro, que na maioria das vezes não dá voz às estudantes:

Podemos dizer que há uma relação dialética dentro 
da escola, que gera um embate de vozes, engendrada 
naturalmente pelo contexto social e cultural, uma vez que 
a mesma é constituída por sujeitos, que são múltiplos e 
heterogêneos entre si, no entanto, nesse processo, há um 
apagamento da voz do aluno, que é engolida pela voz 
sistêmica e dominante, que é reproduzida pelo professor 
em sala de aula (p. 14).

Como registrado no estudo de Viana (2018) foi pedido para que as 
estudantes explicassem o motivo das temáticas usadas para o desenvolvimento 
das poesias. As temáticas encontradas foram denúncia social do cotidiano, 
como: homofobia, brutalidade, racismo, falsidade, além do relato do número 
de adolescentes grávidas, sendo uma realidade da escola:

Deparamo-nos com temáticas que ajudam a compor a 
identidade desses sujeitos. Mas também observamos 
denúncias sociais, questões sobre abandono infantil, 
bullying, violência contra a mulher, racismo, homofobia 
e machismo (p. 127).

De acordo com Souza (2011), a riqueza poética do slam está na 
oralidade, no resgate da vocalização, do contato direto entre autora e público. 
Tal contato é de suma importância visto que a poeta pode mensurar a qualidade 
do seu texto através da reação do público, pode verificar em quais momentos 
as ouvintes riem, aplaudem, concordam ou se enfadam. Com isso, são notadas 
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as interações entre aluna-aluna e aluna-professora, assim como a capacidade 
de argumentação, criatividade e ludicidade, como afirmam Albuquerque, 
Farias e Araújo (2013).

No documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a 
temática pertinente à educação sexual se encontra na componente de Ciências, 
referente ao 8º ano do ensino fundamental, na unidade temática chamada Vida 
e Evolução. Os Mecanismos Reprodutivos e Sexualidade, que são um dos 
objetos de conhecimento, estão associados a 5 habilidades.

Referente às habilidades, a BNCC afirma:

É importante oportunizar diálogos (debater) sobre a 
vulnerabilidade, como os comportamentos e hábitos 
adotados pelos adolescentes, que podem ser orientados na 
perspectiva preventiva. Valorizar o conhecimento prévio 
e propor reflexões por meio de grupos de discussões são 
elementos importantes ao abordar essas questões que 
envolvem os comportamentos (BRASIL, 2018: s/p).

A associação do uso do slam para abordar a educação sexual pode ser 
uma boa alternativa, inclusive de se apropriar de culturas diferentes. Essas 
novas práticas são necessárias para que se reinvente a escola, como aponta 
Candau (2016):

Acreditamos no potencial dos educadores para construir 
propostas educativas coletivas e plurais. É tempo de 
inovar, atrever-se a realizar experiências pedagógicas a 
partir de paradigmas educacionais “outros”, mobilizar 
as comunidades educativas na construção de projetos 
político-pedagógicos relevantes para cada contexto. 
Nesse horizonte, a perspectiva intercultural pode oferecer 
contribuições especialmente relevantes (p. 6).

A pesquisa também é baseada nos estudos de Oliveira e Candau (2010) 
e Candau (2016) acerca das práticas interculturais presentes na escola e da 
busca por uma pedagogia decolonial.

Além de ser um movimento emergente e de crítica social, acreditamos 
que o slam tem potencial de atuar na EJA como uma maneira de promover a 
educação sexual, seja uma forma criativa de se refletir sobre os fenômenos da 
natureza e o mundo que nos cerca. Objetiva-se aqui a compreensão acerca do 
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potencial do uso do poetry slam como estratégia de ensino, com enfoque na 
educação sexual, diante da proposição de um roteiro de aplicação do slam em 
turmas de EJA.

CAMINHO METODOLÓGICO PARA SE CHEGAR AO ROTEIRO

As disciplinas interagem entre si, integrando objetivos, atividades, 
planejamentos e proporcionando a troca. Para a confecção das poesias as 
professoras partiriam de uma situação-problema, para planejar, de forma 
simultânea e coletiva, as ações a serem desenvolvidas nas diversas disciplinas. 
É na verdade um processo de co-participação, mutualidade. Os referenciais 
teóricos apurados e apresentados até aqui nos encorajou a propor o roteiro do 
uso do slam na abordagem da educação sexual em aulas na EJA. Os temas 
abordados são os constantes na BNCC, sobre sexualidade. Os passos do 
roteiro proposto estão expostos abaixo4: 

Público-alvo: turma de segundo segmento do ensino fundamental – 
EJA (referente ao 8º ano).
Materiais utilizados: caneta, caderno, livro, computador ou celular com 
acesso à Internet.
A atividade se desenvolverá em 3 etapas: Etapa 1 (na escola); Etapa 2 
(em casa); Etapa 3 (na escola).

Etapa 1: explicação da atividade e pesquisa (aula 1).

Etapa 2: as participantes desenvolvem suas poesias em casa, em horário 
extra-classe, e treinam as apresentações.

Etapa 3: apresentação das poesias e avaliação (aula 2).
Tempo de realização da atividade em sala: duas aulas de 50 minutos 
cada.
Tempo de realização da atividade em casa: de acordo com a 
disponibilidade das alunas.
Aula 1:

4 Disponível em: http://recriarestrategias.blogspot.com/2019/06/uso-do-poetry-slam-na-
educacao.html 
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1º momento: Explicação da atividade;
2º momento: Contextualização do poetry slam;
3º momento: Divisão da turma em 4 ou 5 grupos de aproximadamente 5 
alunas (considerando ser uma turma composta por 20 ou 25 estudantes);
4º momento: Sorteio dos temas, pela professora, referentes às habilidades 
do tema sexualidade que aparece na disciplina de Ciências da Natureza na 
BNCC.

Aula 2:
1º momento: Apresentação das poesias;
2º momento: Avaliação das poesias pelos grupos e pela professora.

REFLEXÕS SOBRE O ROTEIRO

Com a inserção dos slams nas instituições de ensino uma nova 
comunidade tem-se delineado no cenário do poetry slam nacional, 
democratizando o acesso à poesia e despertando nas poetas e no público uma 
diferente relação com as artes, com o domínio do gênero poético e com a 
ciência e a tecnologia. Trata-se de uma nova postura frente ao escrito e ao 
falado, no contexto juvenil (VIANA, 2018), que pode ser vista também como 
uma atividade que une ciência e arte como duas culturas, a fim de que ambas 
partilhem e contribuam com elementos essenciais ao ensino e à educação. 
A conciliação de arte e ciência vai ao encontro da necessidade de buscar 
novos rumos para a educação, a partir da criação de instrumentos teóricos e 
estratégias pedagógicas que facilitem e potencializem a aprendizagem.

A turma seria dividida em grupos, nos quais as estudantes criariam 
os textos, com o tema pré-selecionado pela professora-mediadora para 
posteriormente serem apresentados às demais colegas da classe. Os temas 
são relativos às habilidades a se desenvolver dentro do tema, preconizadas 
na BNCC, a saber: (EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos 
em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos; 
(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade 
considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso; 
(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos 
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contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade 
na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez 
precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); 
e (EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e 
tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e 
métodos de prevenção (BRASIL, 2018).

A finalidade dos grupos é possibilitar que as estudantes se articulem de 
modo a defender seus argumentos por meio da poesia escrita. As juradas (as 
outras alunas) julgariam o conteúdo exposto no slam sob o ponto de vista do 
conteúdo abordado em sala de aula e em questões de cidadania. O método de 
avaliação entre pares seria inspirado na prática pedagógica do júri simulado, 
em que uma parte da turma apresenta um argumento (o grupo que apresenta 
o slam) e a outra parte o contra-argumento (quem assume papel de jurado). 
A associação das metodologias do slam e do júri-simulado relaciona-se à 
formação crítica e cidadã das alunas, visto que podem ser levantadas situações 
reais vivenciadas pelas mulheres da turma, que compõem a sociedade, de 
acordo com Beck, Souza, Fernandes e Flor (2009).

Vale lembrar que a professora-mediadora precisa estar disposta a se 
livrar de pré-conceitos e preconceitos existentes, visto que nossa sociedade 
é enraizada pelo machismo, sexismo e aversão ao fazer diferente. Além 
desse fato, a abordagem de questões de gênero e sexualidade provoca muitos 
embates, discussões, podendo muitas vezes gerar situações de discriminação 
e intolerância.

Nesse sentido, pode-se associar algumas discussões sobre 
interculturalidade em Freitas e Luz (2017), como valorização das experiências 
femininas e desconstrução do machismo no âmbito da ciência e tecnologia, 
campo esse que vem cada vez mais sendo representativo, fazendo com que se 
construa um campo mais diverso, traduzido em um espaço democrático e com 
mais equidade de gênero.

Segundo Souza (2011), as pessoas que estão assistindo às performances 
se sentem representadas e o momento de atenção ao próximo se faz diante de 
uma oportunidade de ouvir ecoar as suas próprias reflexões. Essa prática pode 
promover, também, uma maior proximidade das participantes em apreender o 
que se ouve, se o conteúdo for educativo, foco de nossa proposta. Além disso, 



Parte II: Feminismo, Educação Sexual e Ensino 

81

são criados laços de amizade, segundo Stella (2015). Acredita-se que através 
das poesias o trabalho dá subsídios para a abordagem da educação sexual e da 
sub-representação feminina no espaço científico e tecnológico, não só pelas 
professoras, mas como dá voz às estudantes, de modo a romper ainda mais as 
barreiras criadas ao feminino nas áreas científicas e tecnológicas, confirmando 
a potencialidade do slam como estratégia de ensino para promover e auxiliar 
na educação sexual, além de poder se pensar a ciência na perspectiva poética.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve o objetivo de mostrar o potencial do poetry slam 
na educação e divulgação científica com a proposição de um roteiro para 
aplicação em turmas de EJA.

O poetry slam se configura como um recurso metodológico de educação 
científica, estabelecendo mais uma alternativa para as ações de Ciência e Arte, 
no qual se pode pensar a ciência na perspectiva poética, assim como deixar a 
poesia mais acessível às alunas. O ambiente criado é descontraído, garantindo 
uma maior participação da turma e a liberdade de expressão de cada uma. 
Essas novas práticas são necessárias para que se reinvente a escola, para que 
as alunas se reinterpretem, para que as pessoas marginalizadas se empoderem.

Tomando como base os textos consultados, verificamos que o público 
eleito para a proposta sofre mecanismos de exclusão inerentes às questões que 
são objeto da educação sexual – a vulnerabilidade de gênero. Essa circunstância 
reforçou a necessidade em se encontrar uma forma acessível de apreensão, 
crítica e reflexão sobre o tema. A alternativa encontrada foi a junção do slam 
na abordagem científica da sexualidade em sala de aula, manifestação que dá 
voz ao mais fraco, ao marginalizado, trazendo à luz quem é invisível, trazendo 
à tona questões negligenciadas.

Essa proposta pode auxiliar na abordagem da sub-representação 
feminina no espaço científico, não só pelas professoras, mas como dá 
voz às estudantes, de modo a reduzir os obstáculos criados ao feminino. 
Logo, concluímos que o slam apresenta um real potencial como veículo de 
comunicação da fala das mulheres na disciplina de ciências e na abordagem 
da educação sexual em sala de aula.
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Dessa maneira, as mulheres da EJA se sentem encorajadas, sendo 
inclusive possíveis protagonistas da ciência, confirmando a potencialidade 
do slam em sala de aula. Espera-se que outros trabalhos nesse sentido sejam 
desenvolvidos e validados. Essa seria uma forma de dizer para as mulheres: 
tenham controle de si e do seu corpo para poder emancipar-se. E para além 
disso: poetizem-se.
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RESUMO
Discutir educação sexual em eventos de Ensino de Ciências é de suma importância 
para o avanço desse campo. Com base nisso, o presente trabalho fez um levantamento 
do que foi produzido em educação sexual nas edições de 2008 a 2018 do ENECiências 
e os artigos encontrados foram analisados com base no seu enfoque e seu público-
alvo. Somadas as cinco edições do evento foi encontrado um total de oito artigos. 
Dos enfoques encontrados o que mais se repetiu foi “Diversidade sexual e identidade 
de gênero”, totalizando três trabalhos. “Intervenção em educação sexual nas escolas” 
aparece como enfoque em dois trabalhos analisados. Outros enfoques encontrados 
foram mídia impressa, educação sexual no currículo e formação de professores. 
Em geral o público-alvo das pesquisas foram professores e estudantes. Concluímos 
que há necessidade de uma maior produção em educação sexual no ENECiências, 
abrindo caminhos para maiores discussões nessa área e expansão do público-alvo das 
pesquisas.
Palavras-chave: Educação Sexual; Ensino de Ciências; ENECiências

ABSTRACT
Discussing sex education in science teaching events is of paramount importance for the 
advancement of this area. Based on this, the present study made a survey of what was 
produced in sex education in the 2008 to 2018 at ENECiência and the articles found 
were analyzed based on its focus and its audience. Summing up the five editions of the 
event, a total of eight articles were found. Of the approaches found, the most repeated 
was “Sexual diversity and gender identity”, totaling three works. “Intervention in 
sex education in schools” appears in two studies analyzed. Other approaches found 
were print media, sex education in the curriculum and teacher training. In general, the 
audience for the surveys was teachers and students. We conclude that there is a need 
for greater production in sex education at ENECiências, paving the way for further 
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discussions in this area and expansion of the research audience.
Keywords: Sex Education; Science Teaching; ENECiências

INTRODUÇÃO

Ao falarmos em educação sexual podemos entender como um campo 
ainda em formação, que busca uma correta definição, uma atuação mais 
eficiente no ambiente escolar, além da constante luta para quebra de tabus e 
preconceitos.

Os primeiros programas de educação sexual abordavam o tema de uma 
perspectiva exclusivamente biológica, com aulas sobre anatomia e fisiologia 
dos sistemas reprodutores e sobre a prevenção da gravidez na adolescência 
e das doenças sexualmente transmissíveis (DINIZ; LUZ, 2007). Com a 
introdução do tema nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) esse passou 
a ser tratado como um tema transversal que deve ser trabalhado em todas as 
áreas do saber (BRASIL, 1997). Em sua apresentação, o documento afirma:

“Ao tratar do tema Orientação Sexual, busca -se considerar 
a sexualidade como algo inerente à vida e à saúde, que 
se expressa desde cedo no ser humano. Engloba o papel 
social do homem e da mulher, o respeito por si e pelo 
outro, as discriminações e os estereótipos atribuídos e 
vivenciados em seus relacionamentos, o avanço da AIDS 
e da gravidez indesejada na adolescência, entre outros, 
que são problemas atuais e preocupantes” (BRASIL, 
1997, p. 73)

Embora a introdução do tema nos PCN possa ser considerada 
um avanço, ele ainda encontra problemas, a começar pela nomenclatura 
“orientação sexual”. Entendemos que o termo orientação sexual diz respeito a 
maneira como a sexualidade de um indivíduo se manifesta em relação ao outro 
sendo heterossexual se relacionada a indivíduos do sexo oposto, homossexual 
do mesmo sexo e bissexual para ambos sexos.

Sobre as possíveis intervenções da educação na sexualidade, preferimos 
o termo educação sexual. Um trabalho de educação sexual significa 
problematizar a sexualidade, não no sentido de encará-la como problema 
a ser resolvido, mas de questionar as evidências, apresentar um leque de 
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conhecimentos para que a sexualidade seja compreendida como um aspecto 
predominantemente histórico-cultural, e para que os discursos normativos 
que regem as construções de nossas imagens do masculino e do feminino, 
bem como as diversas imagens de ter prazer com o próprio corpo e/ou com o 
corpo do outro sejam desconstruídos, permitindo novas vivências acerca da 
sexualidade (DINIZ; LUZ, 2007).

Analisando trabalhos de diferentes autores sobre a educação sexual 
desenvolvida nas escolas, nota-se que essa ainda fica muito a cargo dos 
professores das disciplinas Ciências e Biologia e ainda assim restrito a 
partes do conteúdo relacionadas a reprodução, aparelho reprodutor, métodos 
contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis, conteúdos geralmente 
trabalhados no 8º ano do Ensino Fundamental e 1ª ou 2ª série do Ensino Médio, 
ou seja, a sexualidade ainda é trabalhada sob uma perspectiva meramente 
biológica ignorando os aspectos sociais e psicológicos que a formam (SILVA; 
NETO, 2006; RUFINO et al., 2013).

Assim, as atitudes e valores, comportamentos e manifestações ligados 
à sexualidade que acompanham cada indivíduo desde o seu nascimento 
constituem os elementos básicos do processo que denominamos educação 
sexual (MAIA; RIBEIRO, 2011). No entanto, quando esta educação sexual 
deixa a esfera dos processos socioculturais amplos e abrangentes que fazem 
parte da história de vida dos indivíduos e da história geral da humanidade, 
e é transformada em objeto de ensino e orientação, com planejamento, 
organização, objetivos, temporalidade, metodologia e didática, ela se afunila 
e restringe sua ação à escola, transformando-se em uma educação sexual 
escolar, que exige preparação e formação de profissionais para atuar nesta 
área (MAIA; RIBEIRO, 2011). 

Embora a educação sexual possa ser realizada em diferentes instituições, 
como ambulatórios e postos de saúde, sindicatos, fábricas e universidades, 
consideramos que a escola é o espaço mais propício para realizá-la. Primeiro, 
porque se começa a frequentar a escola já com seis anos de idade, e, idealmente, 
espera-se que o indivíduo nela permaneça até os dezoito anos, quando 
termina o Ensino Médio. Segundo, porque a escola tem por função social 
a transmissão do saber historicamente acumulado e de sua dimensão ético-
política. É na escola que se espera que os educandos aprendam a questionar, 
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refletir e se posicionar sobre atitudes relacionadas à sociedade, à cidadania, 
aos direitos humanos, à preservação do meio ambiente; é na escola que se 
espera que os indivíduos aprendam a adotar práticas preventivas, visando à 
constituição de cidadãos críticos e autônomos, o que inclui uma educação 
sexual emancipatória. Dessa forma, questões de relevância social (como a 
igualdade de gênero e o combate à homofobia) nela devem ser inseridas e 
tratadas de maneira crítica (MAIA; RIBEIRO, 2011).

Diante desse quadro, a discussão de trabalhos sobre educação sexual 
deve ser considerada de suma importância nos eventos acadêmicos de ensino 
de ciências, uma vez que tais eventos reúnem pesquisadores, professores 
da educação básica e licenciandos. Mediante a apresentação de pesquisas 
empíricas e teóricas sobre o tema e relatos de experiência de educadores essa 
área, como já dito, ainda em formação encontra em tais eventos a possibilidade 
de crescer e adquirir constante melhoria.

Assim, o presente trabalho teve por objetivo analisar o que foi 
apresentado sobre educação sexual no Encontro Nacional de Ensino de 
Ciências da Saúde e do Ambiente (ENECiências) no período de 2008 a 
2018. Desta forma, podemos problematizar como as discussões na área se 
constituíram com o passar do tempo bem como em que quadro se encontram.

METODOLOGIA

O Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente 
(ENECiências) teve sua primeira edição no ano de 2008 e trata-se de um 
encontro com periodicidade bianual e reúne pesquisadores do campo de 
Ensino de Ciências, professores da educação básica, alunos de graduação e 
pós-graduação de áreas de interesse que dialoguem com o ensino das ciências 
da saúde do ambiente. A escolha desse evento para analisar o que foi produzido 
em educação sexual nas suas edições se deu por conta do potencial que esse 
possui para integrar os diferentes atores que devem estar a par das discussões 
desse campo bem como esse ser um forte indicador de como as discussões 
sobre educação sexual evoluíram ao longo do tempo no Ensino de Ciências e 
em que panorama se encontram.

Para a seleção dos artigos foi feita uma busca nos anais de cada edição 
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do ENECiências usando as palavras-chave “educação sexual” e “sexualidade”. 
Em um primeiro momento foi feita a leitura do título, resumo e palavras-chave 
de cada artigo e após essa primeira seleção os artigos foram lidos na íntegra.

Para a análise dos artigos foi utilizado a Análise de Conteúdo de Bardin 
(1977) elegendo as seguintes categorias a priori: I - Quantidade de artigos 
por edição; II – Enfoque da pesquisa e III – Público-alvo da pesquisa.

A primeira categoria tratou da quantificação de trabalhos encontrados 
em cada edição do ENECiências. Já na segunda categoria, objetivou-se 
analisar qual tema específico sobre educação sexual foi pesquisado, por 
exemplo, educação sexual na formação de professores, discussões de gênero 
e sexualidade, educação sexual no currículo escolar etc. Já na categoria 
público-alvo, buscou-se verificar com que público a pesquisa foi realizada, 
ou seja, se foi uma pesquisa realizada com alunos, professores, responsáveis, 
licenciandos ou outros.

RESULTADOS

Sobre a quantidade de artigos por edição do ENECiências, nas duas 
primeiras edições (2008 e 2010) não foi encontrado nenhum artigo sobre 
educação sexual. Na edição de 2012, três artigos foram encontrados, em 2014 
a quantidade diminuiu para dois artigos e em 2018 novamente a quantidade 
de artigos encontrados foram três, totalizando oito artigos em todas as edições 
do evento (tabela 1).

Tabela 1 - Quantidade de artigos sobre educação sexual encontrados em cada 
edição do ENECiências

Ano Quantidade de artigos
2008 0
2010 0
2012 3
2014 2
2018 3
Total 8
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Para identificação dos artigos em relação ao enfoque e público-
alvo, esses foram codificados em 2012A, 2012B, 2012C, 2014A, 
2014B, 2018A, 2018B e 2018C. Os enfoques categorizados e os 
respectivos artigos que o abordaram estão apresentados na tabela 2.

Tabela 2 - Enfoques encontrados na análise dos artigos

O primeiro artigo analisado (2012 A) apresentou os resultados de uma 
pesquisa em que se utilizou duas revistas adolescentes que traziam matérias 
sobre sexualidade com alunos do 8º ano e trouxe uma discussão sobre o 
potencial educacional dessas mídias para trabalhar questões relacionadas a 
sexualidade.

Já o artigo 2012 B, trouxe uma análise de como a sexualidade aparece 
nos currículos de ciências de escolas da rede estadual de Roraima localizadas 
no Município de Boa Vista. O terceiro enfoque que aparece na análise, 
intervenção em educação sexual nas escolas, foi observado nos artigos 2012C 
e 2018B, ambos trazem relatos de experiência de trabalhos de intervenção 
feitos em escolas, sendo o primeiro mediante oficinas oferecidas em horário 
extra e o segundo sobre debates sistematizados que foram realizados nas aulas 
de ciências.

O artigo 2014 A trouxe o debate sobre a educação sexual na formação 
de professores, embora não tenha sido o único que teve professores como 
público-alvo (que será apresentado mais adiante), apenas esse artigo versou 
sobre a implementação da educação sexual na formação inicial e continuada de 
professores, mediante o currículo de disciplinas da graduação nas licenciaturas, 
cursos de extensão, programas de pós-graduação e constante debate com quem 
exerce o magistério.

O enfoque mais encontrado foi Diversidade sexual e identidade 

Enfoque Artigos
Mídia impressa para educação sexual 2012A
Sexualidade no currículo de ciências 2012B

Intervenção em educação sexual nas escolas 2012C e 2018B
Formação de professores 2014A

Diversidade sexual e identidade de gênero 2014B, 2018A e 2018C
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de gênero, presente nos artigos 2014B, 2018A e 2018C. O artigo 2014B 
abordou a diversidade sexual e a identidade de gênero focando na questão 
da “descoberta” da sexualidade e da identidade de gênero e como isso se 
relaciona com a vivência no ambiente escolar. Os autores apresentam uma 
análise de entrevistas feitas com pessoas cuja sexualidade era diversa e esses 
entrevistados relatam como a manifestação de sua sexualidade afetou seu 
cotidiano no ambiente escolar.

Já o artigo 2018A apresenta os resultados de uma pesquisa empírica 
realizada com estudantes do ensino médio desenvolvida mediante atividades 
dialógicas sobre gênero e sexualidade com esses estudantes.

Por fim, o artigo 2018C propõe uma discussão sobre gênero e 
sexualidade nas escolas mediante um relato de experiência de aulas de 
Biologia em uma escola no município de São Gonçalo no Rio de Janeiro.

Os PCN ressaltam que a educação sexual deve ser abordada a partir de 
três principais eixos: o corpo como matriz da sexualidade, relações de gênero 
e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis (BRASIL, 1997). Nota-se 
que boa parte dos trabalhos se atentam para os PCNs uma vez que a maioria 
dos trabalhos apresentam ao menos um desses eixos.

Em relação ao público-alvo das pesquisas, os artigos 2012A, 2014B, 
2018A e 2018B realizaram suas pesquisas com estudantes, sendo esses do 
Ensino Fundamental (8º ano mais precisamente) nos artigos 2012A e 2018B e 
Ensino Médio nos artigos 2014B e 2018A.

Embora a pesquisa do artigo 2014B tenha sido realizada com adultos, 
o foco foi investigar como a descoberta da sexualidade e da identidade de 
gênero afetou o seu cotidiano na época em que estavam no Ensino Médio, por 
isso esse trabalho foi enquadrado nessa categoria.

Os artigos 2012B, 2012C e 2014A voltaram suas atenções para 
os professores. No caso do artigo 2012B o público da pesquisa além dos 
professores também incluiu gestores escolares. O artigo 2012C voltou-se para 
estudantes de cursos de licenciatura e embora a pesquisa tenha sido realizada 
com estudantes, classificamos esse trabalho na categoria professores pois 
o foco da pesquisa era a atuação futura em educação sexual quando esses 
estivessem em sala de aula, portanto entendemos como um trabalho que volta 
sua atenção para os professores.



Parte II: Feminismo, Educação Sexual e Ensino 

91

O artigo 2014A teve como público professores em exercício e 
problematizou a importância de a educação sexual estar presente na formação 
continuada de docentes. O trabalho se inicia na problematização da educação 
sexual nos cursos de licenciatura, porém, esse é o ponto de partida da pesquisa 
que propôs um debate a respeito de cursos de pós-graduação, cursos de 
extensão e demais propostas educativas para trabalhar a formação continuada 
de professores em educação sexual.

Por último, o artigo 2018C apresentou como público-alvo a comunidade 
escolar de uma maneira geral. Sendo o trabalho com o público mais abrangente 
os autores propõem um debate com alunos, responsáveis, professores, 
gestores e demais funcionários de escolas a respeito das questões de gênero e 
diversidade sexual.

Para Maia e Ribeiro (2011), a educação sexual deveria dar ênfase ao 
aspecto social e cultural trabalhando os indivíduos em suas particularidades 
sem perder de vista o coletivo, não tendo, portanto, um caráter de 
aconselhamento individual ou psicoterapêutico isolado do contexto histórico. 
Deveria fornecer informações e promover discussões acerca de diferentes 
temáticas, considerando a sexualidade nas suas várias dimensões, articulando-
se, portanto, a um projeto educativo que exerça uma ação ligada à vida, à 
saúde e ao bem estar de cada indivíduo. A educação sexual na escola respeitará 
e problematizará o direito de cada cidadão viver seus valores morais, sem 
perder de vista o cuidado e o respeito de si mesmo e dos demais, é o que se 
espera. Uma educação sexual no espaço escolar deveria, sobretudo, ir além da 
mera informação, atuando de forma a garantir uma transformação no processo 
de educação de modo abrangente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do pequeno número de trabalhos encontrados é evidente que a 
discussão sobre educação sexual no ENECiências ainda necessita se fazer mais 
presente. Embora admita-se que houve um aumento gradativo de trabalhos, 
uma vez que nas duas primeiras edições nenhum trabalho nessa área tenha 
sido encontrado, a quantidade ainda é inferior se comparada a outros temas. 
Isso evidencia as dificuldades apresentadas na introdução deste trabalho em 
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relação a educação sexual ainda buscar uma melhor forma de atuação nas 
escolas e a constante luta pela quebra de tabus e preconceitos.

Os enfoques encontrados nos trabalhos foram diversos e ao notar 
que as questões a respeito de diversidade sexual e identidade de gênero se 
fizeram mais presentes conclui-se que o respeito à diversidade e o combate ao 
preconceito são preocupações presentes nos tempos atuais e admite-se uma 
responsabilidade da comunidade escolar e de educares, em geral, no que diz 
respeito a ações que trabalhem tais noções. A mesma conclusão é reforçada ao 
notar que o segundo enfoque mais encontrado foi o de trabalhos que fizeram 
intervenções sobre educação sexual nas escolas.

A maioria dos públicos-alvo das pesquisas encontradas foram 
estudantes e professores. É de fundamental importância para obtenção de 
resultados positivos da educação sexual que intervenções sejam feitas com 
estudantes dos mais variados segmentos assim como os professores devem 
ser devidamente capacitados para mediar e ensinar adequadamente seus 
estudantes em todos os aspectos que regem a sexualidade, porém, o público 
não deve se limitar a esses. No âmbito escolar é preciso que toda comunidade 
incluindo gestores, funcionários e responsáveis estejam capacitados para o 
correto posicionamento em relação aos aspectos sociais, biológicos e psíquicos 
que permeiam a sexualidade.

Conclui-se que há necessidade de maior estímulo à apresentação de 
trabalhos em educação sexual no ENECiências, reforçando o potencial que o 
evento possui no que diz respeito ao avanço e melhorias que o campo necessita. 
É necessário que cada vez mais pesquisadores desenvolvam trabalhos teóricos, 
bem como pesquisas empíricas que envolvam estudantes, professores em 
exercício e em formação tendo a educação sexual como enfoque.
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Protagonismo estudantil e democratização da 
educação: notas a partir do periódico virtual diário 

de classe no CEFET-RJ
Student protagonism and democratization of education: notes 

from the daily virtual class period on CEFET-RJ
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RESUMO
Muito se fala em protagonismo estudantil, novas tecnologias na educação e da 
combinação entre ambos. Seriam os pilares de uma educação atenta às mudanças 
urgentes pelas quais nosso sistema de ensino precisa passar, sob risco de tornar-
se totalmente obsoleto e distante das novas gerações. Contudo, consideramos que 
tal processo é mais amplo e complexo, permeado por diversas ordens de conflitos, 
os quais as ocupações de escolas dos anos 2015 e 2016 tornaram evidentes. Tal 
movimento se nacionalizou e tornou-se um dos principais fenômenos para pensarmos 
sobre questões antigas no âmbito da educação. É no lastro das ocupações de escola 
que o projeto de um periódico virtual – o Diário de Classe – surge no CEFET-RJ, 
vigilante às demandas dos estudantes que em pleno século XXI entendem claramente 
a educação como uma importante trincheira em defesa da democracia e contra a onda 
conservadora que cresce em todos os países.
Palavras-chave: Ocupações de escola; Educação; Protagonismo estudantil.

ABSTRACT
Much is said about student leadership, new technologies in education and the 
combination of both. They would be the pillars of an education attentive to the urgent 
changes that our education system needs to go through, at the risk of becoming totally 
obsolete and distant from the new generations. However, we consider that this process 
is broader and more complex, permeated by several orders of conflicts, which the 
school occupations of the years 2015 and 2016 made evident. Such a movement 
became nationalized and became one of the main phenomena to think about old 
issues in the scope of education. It is in the backing of school occupations that the 
project for a virtual journal - the Diário de Classe - appears at CEFET-RJ, vigilant 
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to the demands of students who in the 21st century clearly understand education as 
an important trench in defense of democracy and against the conservative wave that 
grows in all countries.
Keywords: School occupations; Education; Student leadership.

INTRODUÇÃO

A educação sempre se colocou como um terreno de disputas. Seja pela 
reivindicação de seu potencial emancipatório, capaz mesmo de transformar 
a sociedade, seja pelo interesse em mantê-la como uma esfera de mera 
reprodução de hierarquias sociais. Esta última é elitista por essência e, a 
despeito de importantes avanços e conquistas nos últimos séculos, entramos 
no século XXI observado muito mais os seus limites e a urgência em se 
repensar todo modo de produção científica que, grosso modo, reproduz 
assimetrias econômicas e políticas servindo, portanto, como instrumento de 
dominação ideológica. O que, evidentemente, denuncia um sério obstáculo e 
a necessidade de se reconhecer não apenas a “diversidade de saberes”, mas de 
se questionar o viés eurocêntrico que mantém a subordinação desses “saberes” 
aos padrões estabelecidos nos países mais economicamente desenvolvidos 
por meio dos sistemas de ensino.

Dito isto, este trabalho versa sobre a experiência de um projeto de 
extensão, em vigência há dois anos no CEFET-RJ, de construção de um 
periódico virtual por estudantes do ensino médio integrado tendo como 
público alvo outros estudantes da educação básica. Ele nasce do desafio de 
romper com os muros das instituições de ensino e pesquisa fazendo com que o 
conhecimento produzido alcance, de fato, a sociedade. Esta é uma dificuldade 
histórica que, ao longo dos anos, os veículos de divulgação científica têm 
enfrentado. Tal dificuldade não é aleatória. Cada obstáculo evidencia os 
impasses que toda e qualquer iniciativa de popularização da educação, 
democratização do conhecimento e criação de novos fazeres científicos 
gera numa estrutura que tem como fundamento mecanismos que operam, 
sobretudo, para a distinção social.

Partirmos, portanto, da realidade da rede federal de ensino que contou 
recentemente com transformações importantes no que concerne à sua 
expansão nacional, interiorização e obrigatoriedade da adoção de políticas 
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afirmativas. Num contexto onde o discurso e o apelo que enaltece a educação 
são retóricas comuns, tais medidas representaram a inclusão de camadas da 
sociedade que sempre se viram alijadas do acesso à escolarização. O que torna 
imperativo, portanto, a reformulação de todo sistema educacional: currículos, 
conteúdos, metodologias etc. Evidente que nada disso ocorre sem trazer 
consigo todos os conflitos que estruturam sociedades tão desiguais como 
a nossa. Questões geracionais, de acesso à tecnologia, conflitos raciais, de 
gênero e classe etc. vem à tona e precisam ser enfrentadas nesse processo.

CONTEXTUALIZANDO O PROJETO

Não existe educação sem democracia e liberdade de pensamento, 
assim como não existe ciência sem que se mantenha sempre aberta as portas 
para a crítica e o surgimento de novas questões. As instituições de ensino 
e pesquisa devem sempre buscar formas de democratizar sua produção de 
conhecimento, pois se trata de um compromisso com toda população bem 
como o aperfeiçoamento de uma de suas principais qualidades: o pensamento 
crítico, contextualizado, instigado pelas mudanças que ocorrem a todo 
momento, único capaz de nos fazer refletir e expandir horizontes em uma 
sociedade comprometida com a democracia. E, para tal, vários caminhos têm 
sido apontados como eficazes para alcançar esses objetivos.

Já é lugar comum apontar a necessidade de uma ampla reformulação 
na educação que ainda se vê atrelada à paradigmas obsoletos, com ênfase na 
reprodução e não na produção de conhecimento. São muitos os fenômenos 
que nos apontam a urgência dessa transformação. Contudo, gostaríamos de 
ponderar aqui que este projeto não surge com nenhuma pretensão de ser 
inovador importando todo um discurso corrente sobre novos paradigmas 
na educação simplesmente por lançar mão de plataformas virtuais. Nosso 
ponto de interesse e motivação incide sobre as formas de democratização 
de cada etapa que envolve a produção de conhecimento e não apenas a sua 
divulgação, ainda que este seja um dos nossos objetivos afinal trata-se de um 
periódico virtual. Ou seja, queremos romper as barreiras que separam o que 
é produzido no CEFET-RJ da sociedade, mas com igual ênfase buscamos 
intervir no cotidiano da instituição e nas formas sutis ou não de reprodução 
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de hierarquias5. Nesses termos, toda a discussão acerca de saberes periféricos, 
ciência marginal e outras epistemologias encontra na revista Diário de Classe 
um espaço privilegiado para fomentar e manter essas questões como parte 
da formação dos estudantes da educação básica sob o entendimento que 
estas perspectivas possuem uma vasta contribuição, estiveram à margem por 
décadas e, hoje, são geradoras de uma ampla agenda de pesquisas e debates 
sobre a diversidade e a reprodução de hierarquias nas formas construção do 
conhecimento

Antes de prosseguirmos, é de fundamental importância apontar a 
conexão entre um fenômeno da nossa história política recente e este projeto. 
Protagonismo estudantil é um daqueles conceitos que cabem em perspectivas 
das mais variadas. Aqui gostaríamos de frisar que partimos da concepção 
de que conceitos surgem para nos auxiliar a explicar fenômenos concretos. 
Portanto, falar em protagonismo estudantil é pensar sobre os efeitos das 
práticas coletivas onde os estudantes são, de fato, protagonistas em seu 
contexto imediato, ou seja, na escola e na sociedade que o cerca. 

Assim, este projeto só existe porque em 2015 e 2016 milhares de jovens 
questionaram, profundamente, toda a estrutura de ensino a partir de algumas 
reivindicações que os levaram a ocupar as escolas em quase todos os estados 
do país e, por alguns meses, auto gerir todo processo pedagógico onde eles 
eram, de fato, protagonistas. Evidente que antes das ocupações já tínhamos 
o diagnóstico com os problemas do nosso sistema educacional. Contudo, 
as ocupações representam um fenômeno inédito e agregaram um elemento 
fundamental para as análises posteriores à esses anos: a forma como esse 
protagonismo deve ser exercido foi dita pela própria juventude por meio de 
uma ação direta (CAMPOS, 2016).

Nestes anos tivemos centenas de escolas ocupadas em nosso país. Uma 
juventude constantemente rotulada como despolitizada rompeu os muros 
da escola e ganhou a mídia nacional exigindo um novo lugar a partir de 
reivindicações claras sobre a educação que desejam6. Se temos a necessidade 

5 Aqui me refiro à mecanismos naturalizados nas práticas pedagógicas que reproduzem o 
racismo, machismo e o elitismo, reforçando o papel da escola como uma espécie de “funil” o 
qual podemos constatar nos altos níveis de evasão escolar. 
6 Não nos alongaremos aqui sobre as ocupações. Contudo, este projeto busca também manter 
o vínculo com esse marco da nossa história que, infelizmente, parece um tanto apagado nas 
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imperiosa de incorporar novas tecnologias ao fazer pedagógico, temos 
também a tarefa igualmente importante de compreender quem são esses jovens 
que se recusam de forma tão veemente a serem vistos apenas como receptor 
passivo de conteúdos disciplinares. Aqui trazemos a análise de Dardot e Laval 
(2015) e Laval (2004) quando apontam sobre a confrontação dos sentidos 
daquilo que é percebido e vivido como comum e a ordem neoliberal. Para os 
autores, a possibilidade de organização do comum segue sendo o antagonista 
dos preceitos liberais. Eles são uma experimentação do exercício de um 
direito de uso coletivo e retém aquilo que destaca a sua destinação social. Ou 
seja, aquilo que podemos tomar como coletivo ou comum é constantemente 
recriado ou ressignificado em confrontação com a ordem liberal.

Essa reflexão é particularmente importante quando observamos o 
lugar privilegiado que a educação possui dentro de uma sociedade capitalista 
para atender as necessidades de sua reprodução e minar a construção de 
alternativas. Se podemos, com Dardot e Laval, dizer que hoje vivemos um 
absolutismo do indivíduo, as experiências gestadas por uma geração que 
ocupou escolas e as organizou a partir de uma lógica não competitiva são um 
fenômeno sobre o qual devemos nos debruçar. Partimos aqui, portanto, e em 
acordo com Campos (2016) que nosso sistema de educação tem enfrentado 
há décadas uma sequência de ataques que precarizam as condições de ensino-
aprendizagem e de construção de conhecimento. A despeito das iniciativas 
transgressoras e inovadoras que buscam se constituir como alternativas e 
enfrentar esse desmonte no campo político-pedagógico, ressaltamos aqui a 
mensagem enunciada durante as ocupações.

Acreditamos que existe um descompasso entre a nossa demanda 
de popularização da ciência e a as bases que estruturam nosso sistema de 
ensino voltado para a reprodução sistemática de hierarquias sociais. Se 
ainda sofremos com os altos índices de evasão escolar e descontinuidades 
do percurso formativo torna-se um desejo distante a democratização de 

discussões sobre educação. O que é um disparate em tempo onde assistimos à crescente 
mercantilização da educação. As ocupações representaram algo inédito, feitas por jovens muito 
novos, muitos entre 14 e 18 anos, e em nível nacional. Não estamos falando de greve de categoria 
que já possuem rituais e repertórios fartamente conhecidos pela população e pelo Estado. 
Estamos falando de um raio num céu azul. Ninguém esperava que elas fossem acontecer, que 
os alunos fossem para cozinha fazer merendas para dezenas de alunos e organizassem debates, 
ninguém imaginava que adolescentes gostassem da escola. 
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pesquisas acadêmicas reconhecidas como tal pela maioria da população. Ou 
seja, democratizar a ciência requer democratização da educação sem que esta 
adquira apenas o verniz modernizante de inclusão de novas tecnologias como 
expressão da superação de uma escola ultrapassada e datada. Sua transformação 
requer uma reflexão que alcance a raiz do problema que transformou a escola 
do século XX num mecanismo de exclusão e estratificação apesar do seu 
potencial emancipatório. Por essa razão, apresentamos aqui o projeto em 
curso.

Observando este fato, nosso projeto tem como pilares a articulação 
entre a importância da ampliação da divulgação científica e a necessidade de 
uma transformação profunda na concepção de educação que deve ser cada 
vez mais democrática. Assim, a circulação de conhecimento é um fundamento 
de qualquer sociedade democrática, a qual temos o dever de fortalecer como 
professores e estudantes da rede pública de ensino. Nesse sentido, visa 
estimular o protagonismo dos estudantes por meio da produção textual, a 
interdisciplinaridade e consolidar os valores que norteiam a extensão. Assim 
nasceu a Revista Diário de Classe em 20187. Abaixo temos o logotipo da 
revista, uma releitura do quadro “A Liberdade guiando o povo” de Eugène 
Delacroix (figura 1) elaborado pela aluna Vitória Santos:

7 Gostaria de citar que temos no CEFET-RJ um estimulante contexto de projetos de extensão 
com propostas semelhantes e, juntos, somamos forças como amplificadores das vozes dos 
nossos estudantes. Tais como o LUTE! Podcast com entrevistas sobre temas da política 
realizadas pelos estudantes e o Folha CEFET, um jornal que também publiciza notícias da 
comunidade escolar. 
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Sobre o nome do periódico, é interessante pela inversão de um 
instrumento utilizado pelos professores para planejamento e controle de 
suas aulas, mas que agora se torna um instrumento para a divulgação das 
reflexões de jovens que fervilham em pensamento e produzem conhecimento 
por meio da arte, através de projetos de extensão e iniciação científica, etc. A 
logo foi criada pela aluna Vitoria Gomes, inspirada pela obra de Delacroix, 
brilhantemente adaptada aos nossos dias e contexto. Partimos aqui da 
constatação de que a divulgação científica é um dever de todas as instituições 
comprometidas à transformação radical da sociedade. Popularizar a ciência 
e retirá-la das torres de marfim é condição sine qua non para o próprio 
desenvolvimento da ciência. O projeto deve incidir sobre este aspecto na 
medida em que aposta no envolvimento e na participação ativa dos estudantes 
no processo que compreende a concepção de cada trabalho, a sua execução 
bem como a sua divulgação, refletindo sobre a melhor forma de comunicar 
resultados. Ao envolver os estudantes do início ao “fim” no processo de 
produção e divulgação do conhecimento, este projeto permite que avancemos 
na comunicação destas informações. São jovens falando para outros jovens, 
comunicando seus interesses e suas reflexões. O cotidiano escolar é repleto de 
criação, de participação ativa e interesse por parte dos estudantes. Visibilizar, 
estimular e integrar este protagonismo ao nosso projeto político-pedagógico 
contribui para que possamos oferecer não apenas ensino de qualidade, mas uma 
visão de educação democrática e com participação real de toda comunidade 
escolar. Nenhuma instituição está isolada da sociedade e não deve subir 
muros. Ao contrário, integrar escola-comunidade é cumprir um dever social e 
conferir sentido ao processo de ensino-aprendizagem.

SOBRE A ESTRUTURA DA DIÁRIO DE CLASSE

A partir do exposto anteriormente, o projeto se desenvolveu a partir 
de alguns eixos fundamentais: todo material publicado deve ser produzido 
exclusivamente por estudantes pertencentes às redes estadual, federal 
e privada e destinada a eles. O projeto e o espaço de orientação com as 
coordenadoras buscam tão somente contextualizar o trabalho, colaborar 
com o desenvolvimento do projeto, mas com o objetivo de estimular a 
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responsabilidade, o engajamento e o protagonismo dos estudantes envolvidos. 
Consideramos que a produção de conhecimento por parte da juventude, por 
vezes, fica restrita ao contexto escolar e, portanto, este projeto busca ampliar 
o seu alcance bem como estimular a troca de reflexões, contemplando a 
diversidade presente em cada uma das redes de ensino8. 

A divulgação da produção dos estudantes pelo periódico a valoriza 
e amplia seu impacto na vida de outros jovens. Por estarem submetidos 
às exigências de produtivismo, sabemos que facilmente poderíamos nos 
aproximar cada vez mais da lógica já presente nas universidades, trazendo-a 
para a educação básica. Evidente que o envolvimento com este envolvimento 
dos estudantes se tornará também parte da trajetória profissional e consolidá-
la é sim um desdobramento possível desse projeto. Contudo, nos mantemos 
alertas ao risco de estímulo ao produtivismo mencionado acima, vigilantes 
à concepção emancipadora que nos inspira. Como objetivo específico, 
esperamos também alcançar uma maior divulgação dos resultados de pesquisas 
de iniciação científica (uma realidade em diversas instituições) no âmbito 
da educação básica, estimular e contribuir para uma formação acadêmica 
mais sólida, ultrapassar os muros que separam escola e sociedade, dando 
visibilidade às ações e reflexões dos estudantes. Abaixo temos um poema da 
aluna Victoria Freitas que, além de merecer todo destaque, expressa bem a 
concepção que apresentamos aqui, ou seja, o olhar extremamente crítico de 
uma jovem que descreve sua experiência, seu lugar na escola e na sociedade:

8 O periódico se destina a artigos que partam, sobretudo, da Sociologia e da Filosofia, ainda 
que não se restrinja a elas. Tais áreas alcançaram recentemente uma maior presença no Ensino 
Médio e tem contribuído para o estímulo e sistematização de tais reflexões. 
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Por se tratar de uma proposta que borra completamente qualquer 
contorno institucional, nosso conselho editorial é formado por professores de 
diferentes coordenações dentro do CEFET-RJ e das outras redes9. Mesmo com 
um acúmulo tão significativo acerca da importância da democratização do 
ensino, da necessidade do trabalho colaborativo entre professores e estudantes, 
diminuindo hierarquias que impeçam o estudo investigativo e científico, este 
projeto de uma revista discente é inédito em nosso país. Brasil afora contamos 
com milhares de experiências de jornais escolares. Contudo, o que buscamos 
aqui é alcançar a circulação do conhecimento produzido pelos estudantes 
para além da sua própria instituição, cruzando diferentes redes de ensino em 
diferentes estados.

Para tal, temos uma rede de professores colaboradores comprometidos 
em impulsionar o periódico, utilizando seus textos em sala de aula e 
estimulando os estudantes a produzirem de forma autêntica e autônoma seus 

9 Esse é um aspecto ainda delicado, dado que gostaríamos de um conselho misto, formado 
por professores e estudantes. Contudo, esse é um obstáculo por estarmos ainda em fase 
inicial. 

Sou daqui 

Sou suas desistências
Sou as sobras da exploração
Um grito de um povo escondido 
Sou todos os calos das mãos

Sou olhos cheios de vida
A melhor mão de obra braçal 
Sou corações cheios de sonhos 
Sou seu alimento vital

Sou perda de bens em enchentes 
Sou chacina esquecida
Sou o Estado batendo de frente 
Sou o lugar para o fim da vida

Sou finado por bala perdida 
Sou Duda, Marielle e Amarildo 
Sou amor pela vida incessante 
Por dentre os becos esquecido

Sou a escória do mundo 
O grito de um povo mudo
 Sou medo de morte diário
Sou corrida de quem não chega no 
páreo

Sou o silêncio faminto
Pena de morte sem júri
Sou churrasco em dia de domingo 
E sua desumanidade impune

Não podem roubar a terra
Não podem roubar o meu sangue 
Sou criança que de noite berra 
Não vou deixar que me engane

Não vão me esconder para sempre
Sou a ascensão que você não entende 
Sou ruas, becos e vielas
Sou pobre, sou rico, SOU FAVELA!
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próprios artigos ou mesmo a divulgarem resultados de projetos de pesquisa 
e extensão, bem como outros tipos de produção artística. Por exemplo, 
podemos ter um texto produzido por aluno do CEFET-RJ, morador da Baixada 
Fluminense, sendo lido por outro jovem em Feira de Santana (BA) e vice 
versa. Entendemos que não temos apenas um conselho editorial, mas uma 
rede engajada e com total afinidade de propósito.

NOSSOS HORIZONTES

Aqui expusemos uma experiência pequena, mas com clareza de que 
nossos horizontes são amplos, maiores do que o mundo virtual pode sugerir. 
Sem dúvida alguma, lançamos mão de potencialidade que as redes podem nos 
oferecer dado, que trata-se de um fato contra o qual não podemos nos opor. O 
mundo virtual e a presença da tecnologia (em alguma medida) é uma realidade 
para a grande maioria da nossa juventude. Após extensos debates sobre o 
caráter descentralizador das informações que a massificação da internet 
poderia proporcionar, o que estamos vivendo neste momento nos exige uma 
posição de permanente crítica e reflexão sobre o que, de fato, podemos e 
queremos quando nos apropriamos das novas tecnologias. Enfrentamos um 
imenso empobrecimento do seu uso, manipulações de algoritmos, invasão 
de privacidade, fake news definindo pautas e a vida política mundo afora, 
banalização de tragédias, num constante processo de mímese e captura da 
realidade.

A Diário de Classe reúne, portanto, esses desafios: movimentar nosso 
cotidiano estimulando que os estudantes exponham para a sociedade – já 
que nosso alcance extrapola o próprio CEFET-RJ – tudo que os provoca e se 
traduz em arte, ciência, conhecimento. Reconhecemos a enorme potência que 
os estudantes possuem e que se tornou evidente quando, de forma autônoma, 
organizaram uma rotina completa e complexa de funcionamento durante as 
ocupações subvertendo a lógica dominante competitiva e violenta a partir de 
outra, cooperativa e solidária. Não adotamos nenhuma postura romantizada 
acerca desse momento, mas é fato que um fenômeno dessa dimensão não foi 
“um raio num céu azul” e que, portanto, mobilizou uma força coletiva criativa 
a partir de insatisfações e visões de mundo que apontam para outros valores 
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e necessidades imediatas. Sem que caiamos no canto fácil que o fetiche da 
tecnologia possui nos dias de hoje, nossa concepção afirma a utilização lúcida, 
crítica e transformadora da tecnologia e dos ambientes virtuais que, aliados 
aos processos educacionais e formativos, possam realmente criar novos 
horizontes.
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Implantação de um Centro de Ciências no 
município de Belford Roxo: uma proposta para a 
promoção da Educação Científica da comunidade 

local
Implantation of a Science Center in the Municipality of Belford 

Roxo: a proposal for the promotion of Scientific Education in the 
local community

Sérgio de Souza Henrique Júnior1 e Grazielle Rodrigues Pereira2

RESUMO
Este trabalho busca promover o interesse da comunidade escolar pelo conhecimento 
científico, através da criação e implantação de um centro de ciências, em um laboratório 
de ciências pouco utilizado em um colégio da rede estadual localizado no município 
de Belford Roxo. A partir daí, como ofertar educação científica ao público escolar, 
comunidade local e demais municípios vizinhos? Contamos com o envolvimento da 
comunidade escolar para o desenvolvimento de exposições científicas, com vistas 
ao resgate da relação escola-comunidade. Este espaço será caracterizado a partir das 
definições de museu Glocal e Participativo, possibilitando a abordagem da função de 
um centro de ciência para a importância da inclusão social a partir da participação 
da comunidade escolar ao longo do trabalho. Acreditamos que a implantação desse 
espaço, com base na literatura, surge como ponto de partida para a retomada da 
identidade escolar perdida ao longo dos anos de descaso das autoridades.
Palavras-chave: Inclusão Social; Divulgação Científica.

ABSTRACT
This work seeks to promote the interest of the school community in scientific 
knowledge, through the creation and implantation of a science center in a little used 
science laboratory in a state school located in Belford Roxo/RJ. From there, how 
can science education be offered to the school public, the local community and other 
neighboring municipalities? We count on the involvement of the school community 
for the development of scientific exhibitions, with a view to rescuing the school-
community relationship. This space will be characterized from the definitions of 
Glocal and Participatory museum, allowing the approach of the function of a science 
center to the importance of social inclusion based on the participation of the school 

1 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ/PROPEC,
sergio.souza@ifrj.edu.br
2 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ/PROPEC, 
grazielle.pereira@ifrj.edu.br
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community throughout the work. We believe that the implementation of this space 
appears as a starting point for the resumption of school identity lost over the years of 
neglect by the authorities.
Keywords: Social inclusion; Scientific divulgation.

O OBJETO DE ESTUDO: CENTRO DE CIÊNCIAS

A busca por aulas mais atrativas e, principalmente, pela motivação dos 
alunos durante o processo de ensino e de aprendizagem ligados as disciplinas 
que envolvem as Ciências Naturais sempre esbarram na necessidade 
constante da experimentação e comprovação de teorias, que, em muitos casos, 
são extremamente abstratas, provocando o desinteresse por parte dos alunos 
pelos conteúdos apresentados (SANCHÉZ-MORA, 2013). Além disso, 
nos deparamos com a falta de estrutura e desmotivação do corpo docente 
nos colégios da rede estadual do Rio de Janeiro, devido a todo o histórico 
de perdas salariais, “indisciplina” de alunos, dificuldade para aquisição 
de materiais, entre outras (PONTES, 2008). Portanto, este trabalho busca 
resgatar o interesse da comunidade escolar pelo mundo das ciências, através 
da implantação de um centro de ciências baseado no modelo do Espaço 
Ciência InterAtiva (ECI) - museu de ciências do Instituto Federal do Rio 
de Janeiro (IFRJ), Campus Mesquita. Importa ressaltar que esse Centro de 
Ciências (CC) irá ocupar a área de um laboratório de ciências, pouco utilizado 
em um colégio da rede estadual do Rio de Janeiro localizado no município de 
Belford Roxo – Baixada Fluminense. Dessa maneira, tem-se como objetivo 
implantar um centro de ciências e, com isso, promover a oferta de educação 
científica ao público escolar e aos moradores de Belford Roxo e demais 
municípios da Baixada Fluminense. Para tanto, contamos com o envolvimento 
da comunidade escolar para o desenvolvimento da exposição científica, com 
vistas ao resgate da relação escola-comunidade perdida ao longo dos anos 
com a desvalorização da educação pública.

A RELAÇÃO ENTRE O ENSINO FORMAL E O NÃO FORMAL

Antes de iniciarmos a discussão sobre a importância da divulgação 
científica e o ensino em ambientes não formais, algumas definições devem 
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ser apresentadas para seja possível, uma visão ampla das questões a serem 
discutidas ao longo deste trabalho.

São encontradas na literatura alguns trabalhos que, tendem a definir 
espaço formal ou ensino formal como a educação oferecida em cursos, escolas, 
nas quais são dispostas em níveis e graus, apresentando currículo, diplomas 
e certificações (GASPAR, 2002). Temos, segundo Marandino (2008), a 
educação informal, que pode ser entendida como o conhecimento adquirido 
no dia a dia, através das relações interpessoais, dentro das famílias, ambientes 
de trabalho e cotidiano de todos. A educação não formal, um dos objetos a ser 
estudado neste trabalho, a partir das definições de Gaspar (2002) e Marandino 
(2008) pode ser entendida como a educação que se assemelha com a educação 
formal, porém, sem a necessidade de concessão de algum tipo de grau ou 
processo avaliativo, que ocorre em consonância com a educação formal em um 
ambiente externo a este, tendo como objetivo, atender a um público específico 
que seja definido, previamente, como aprendiz neste processo.

Para continuar a reflexão, tomaremos como definições de formal, não 
formal e informal propostas por Gohn, que julga importante delimitar esses 
espaços de maneira clara:

[…] a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, 
com conteúdos previamente demarcados; a informal 
como aquela que os indivíduos aprendem durante seu 
processo de socialização - na família, bairro, clube, 
amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, 
de pertencimento e sentimentos herdados; e a educação 
não formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, 
via os processos de compartilhamento de experiências, 
principalmente em espaços e ações coletivos cotidianos 
(GOHN, 2006, p. 28).

A Educação não formal, porém, seria mais difusa, sem a hierarquização, 
que é a marca da educação formal, sem a necessidade de uma sequência, 
progressão (GADOTTI, 2005). O autor ainda afirma que, a educação é, de 
certa forma, educação formal, quando tem uma finalidade, podendo o cenário 
ser diferente: Escola (Educação Formal) e, para fins de diferenciação, Cidade 
(Educação não formal). De qualquer forma, o autor corrobora com Gohn, e 
afirma que a Educação não formal apresenta um caráter mais amplo, associado 
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ao conceito de cultura e cidadania, acreditando ainda que ela pode ser, em 
muitas ocasiões, associada a educação popular ou educação comunitária.

Toda educação é, de certa forma, educação formal, 
no sentido de ser intencional, mas o cenário pode 
ser diferente: o espaço da escola é marcado pela 
formalidade, pela regularidade, pela sequencialidade. O 
espaço da cidade é marcado pela descontinuidade, pela 
eventualidade, pela informalidade (GADOTTI, 2005, p. 
2).

Desta maneira, o CC será um ganho, não apenas para o desenvolvimento 
do corpo discente, mas também para o corpo docente das escolas nas quais este 
for implementado. Vale lembrar que o CC terá como premissa, dar suporte ao 
Ensino de Ciências formal, pautado nos conteúdos propostos pelo currículo 
da rede Estadual de Ensino, bem como buscará fornecer educação científica 
de forma crítica, sendo ainda um ambiente de pesquisa para a comunidade 
escolar, público em geral e pesquisadores de outras instituições.

A IMPORTÂNCIA DO ACESSO A CENTROS DE CIÊNCIAS E 
MUSEUS DE CIÊNCIAS E AS DIFICULDADES NO ACESSO

Na literatura, é comum encontrarmos autores (QUEIROZ, 1998; 
GASPAR, 2002; PAULA, 2017) que apresentam discussões sobre os espaços 
não formais de educação e sua importância para seus visitantes. Em seus 
trabalhos, observamos a discussão sobre a dificuldade de deslocamento 
e motivação para que a população chegue até estes locais, sendo assim, 
apontam para a importância das escolas no processo de promoção do estímulo 
necessário para que os alunos tenham acesso a estes ambientes, proporcionando 
experiências e desenvolvimento cognitivo, que em muitos casos, nunca seriam 
vivenciadas.

Em seu trabalho, Sanchéz-Mora (2013) remete a falta de interesse e 
desmotivação por parte dos alunos deste século pelo ensino formal e aponta 
para a importância de, através da visitação a espaços não formais, surge a 
possibilidade de acúmulo da bagagem necessária para alavancar o interesse 
dos alunos. Em tempo, a autora indica que a associação de ambientes formais 
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e não formais no processo de ensino e de aprendizagem provoca um processo 
de “retroalimentação” que traz mais benefícios aos usuários de museus e 
espaços de divulgação científica.

Todas essas situações resultam na dificuldade de 
adaptação da aprendizagem formal à informal. 
Seria então possível perguntar se é para promover 
a aprendizagem informal de grupos escolares em 
ambientes extracurriculares ou levar a aprendizagem 
formal ao museu (SANCHÉZ-MORA, 2013, p. 21; 
tradução nossa).

Além disso, cita ainda que, normalmente, existe um impedimento por 
parte da escola em relação a disponibilizar um dia letivo para o deslocamento 
dos alunos até um museu ou outro espaço de visitação. Portanto, a implantação 
do Centro de Ciências dentro do ambiente escolar, propicia uma aproximação 
do ambiente formal e não formal, facilitando a interlocução destes, auxiliando 
no desenvolvimento dos alunos e familiarização deles com estes ambientes. 
Krapas e Rebello (2001) destacam em seu trabalho a importância da 
ambientação de professores, principalmente em relação a formação inicial 
desses, em espaços não formais, entendendo que o processo pode tornar os 
professores aptos a lecionar nesses ambientes, proporcionando um ganho na 
prática docente, principalmente em visitações a outros ambientes não formais.

Segundo Ferreira (2015), diversos trabalhos indicam que os alunos 
se identificam mais e apresentam melhores resultados com a educação não 
formal, visto que ela não apresenta as amarras da educação formal, tais 
como os horários, burocracias e ocorre em locais totalmente diferentes das 
instituições escolares. A desburocratização da Educação se apresenta como 
uma ferramenta eficaz para tornar o processo de ensino e de aprendizagem 
mais interessante para os alunos envolvidos, a implantação de um Espaço de 
Ciências pode trazer este momento de não-formalidade para dentro dos muros 
do Colégio, proporcionando aos alunos uma experiência mais enriquecedora.

Os museus e espaço de ciências se configuram como espaços de pesquisa 
e ensino desde sua concepção histórica, mesmo sendo definidos como espaço 
não formais de ensino na literatura (FERREIRA, 2015), tem suas origens 
diretamente ligadas a esse processo.
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ESPAÇO DE CIÊNCIAS: MUSEU GLOCAL E O MUSEU 
PARTICIPATIVO

Antes de apresentar nosso caminho metodológico, é importante 
discutir a importância de um Espaço de Ciências com duas perspectivas: o 
Museu Glocal (HAYNES, 2005) e o Museu Participativo (PAULA, 2017) 
e, com essas definições, apresentar o lugar de fala do CC de Belford Roxo 
(CC-BR). O Museu Glocal proposto por Haynes (2005) tem como premissa, 
apresentar os aspectos globais, porém, eles são trabalhados por um olhar ou 
viés que considera as particularidades da sociedade na qual este ambiente 
de conhecimento será inserido. Museus e Centros de Ciências são espaços 
ideais para a promoção da ciência de maneira atrativa nos contextos sociais 
para os quais são propostos, porém, deve-se ter um olhar atento à realidade 
na qual está inserido, buscando o desenvolvimento de atividades específicas 
para a população local, em alguns casos, marginalizada e em condições 
socioeconômicas desfavoráveis.

“Atraia o público mostrando conteúdo próximo à sua vida 
e, ao mesmo tempo, estimule um sentimento de orgulho 
e compromisso com o seu próprio campo” (HAYNES, 
2005, p. 3, tradução nossa).

O Museu Glocal é baseado na junção dos conceitos globais e locais, 
levando-se em consideração, que temas globais precisam de adaptações 
para a realidade local. As adaptações criam o sentimento de pertencimento 
e compromisso na comunidade local, tornando o ambiente propício para o 
desenvolvimento de projetos para propor soluções para problemas locais a 
partir de discursões sobre os paradigmas da ciência e de temas contemporâneos 
(HAYNES, 2013).

Na busca por base teórica para delinear as características que irão dar 
vida ao CC-BR, encontramos autores que trazem propostas que corroboram 
com a identidade proposta para nosso espaço, além da definição de Museu 
Glocal proposta por Haynes (2005), temos encontrado paridade com a 
perspectiva apresentada por Paula (2017), que vai além da definição de Glocal, 
acrescentando a importância da participação ativa dos visitantes dos espaços 
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museais e da comunidade local onde estes espaços estão inseridos. Para Paula 
(2017) os Museus Participativos tem uma função muito importante:

Espaços de democratização do conhecimento que têm 
por objetivo divulgar e popularizar a ciência de forma 
interativa, com vistas a participação ativa do visitante 
e da comunidade local. Mais do que explorar conceitos 
científicos em seus aparatos, estes espaços buscam 
promover reflexões em seus visitantes acerca da ciência 
e da tecnologia e sua inserção na sociedade (PAULA, 
2017, p. 38).

A proposta de Museu Participativo de Ciências, enquadrado na quarta 
geração de museus de ciências, apresentada por Paula (2017) traz a discussão 
sobre a importância da inclusão social e a atuação do professor como 
fundamental para a promoção dessa inclusão em conjunto com as atividades 
do museu, pois, apenas assim, o Museu Participativo de Ciências irá atingir 
seu objetivo principal.

O Museu Glocal (HAYNES, 2005) e o Museu Participativo (PAULA, 
2017) tem por premissa, considerando a proposta de cada um dos modelos, 
a potencializar a Divulgação Científica e promover o acesso democrático 
a Ciência através da relação de proximidade que é construída durante 
o processo de implantação e criação dos materiais que vão compor as 
exposições e experimentos, que são construídos a partir de interesses oriundos 
da comunidade na qual se aplica.

A IMPORTÂNCIA DE UM CENTRO DE CIÊNCIAS NA BAIXADA 
FLUMINENSE

A Baixada Fluminense é reconhecida por apresentar inúmeros 
problemas de ordem socioeconômica, além da violência crescente nos 
municípios que a compõe e o município de Belford Roxo não foge disso. 
Temos, ainda, a questão de dificuldade de acesso à cultura e, também, o 
desconhecimento da população acerca de museus e seu papel na sociedade 
(PAULA, 2013). Em sua pesquisa, Paula (2013) apresenta que 29% nunca 
haviam visitado um museu e, ainda, 83% dos entrevistados afirmaram 
desconhecer as atividades que são propostas nos espaços de divulgação 
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científica. Diante desses números, torna-se ainda mais importante o 
desenvolvimento, por parte dos museus e espaços de ciências, de atividades 
para promover uma mudança dessa realidade, trazendo os visitantes para os 
espaços museal e de ciências. Paula (2013) afirma que

[...] em meio ao atual cenário de não apropriação do 
público ao museu de ciências por conta de uma tradição 
de não-visitação destes espaços pela população, surgem 
iniciativas dos próprios espaços em propor atividades 
que tragam o público para dentro do espaço museal, 
ou seja, cada vez mais os museus e centros de ciências 
estão preocupados com seu público e com as formas de 
interação com este (PAULA, 2013, p. 06).

Não podemos esquecer da importância de avaliar para qual população 
estamos construindo o espaço de divulgação científica, a comunidade escolar 
e do entorno deve ser levada a se apropriar do museu ou espaço de ciências 
como um local de promoção cultural e produção de conhecimento. O museu 
deve provocar um impacto com a sua presença, trazendo a comunidade 
para participar das suas atividades propostas, aproximando a população, 
despertando o sentimento de pertencimento e apropriação.

A importância da educação em ciências é discutida na literatura 
(ALBAGLI, 1996; CHASSOT, 2006), cada um com uma perspectiva, um 
olhar, porém, todos destacam que a educação em ciências é um dos caminhos 
para a refletir questões ligadas à política, sociedade, ciência e tecnologia, 
possibilitando o exercício da cidadania de maneira plena. Paula (2017) aponta 
para a importância dos museus para a educação em ciências e exercício da 
cidadania, visto que, segundo a autora, a escola não dá conta dessa ampla 
demanda. A autora, destaca, também, que no espaço educativo que é o museu 
de ciências, é importante considerar as possibilidades de interação com os 
visitantes e os múltiplos olhares que o espaço museal pode apresentar quando 
pensado como local de promoção da educação científica.

ESPAÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS

O Colégio Estadual Presidente Kennedy (CEPK) está localizado 
na região central do Município de Belford Roxo, na região da Baixada 
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Fluminense, Estado do Rio de Janeiro, pertencendo a Rede Pública Estadual 
de Ensino. Nele são oferecidos os três anos do Ensino Médio, além do Curso 
Técnico em Meio Ambiente, na modalidade Pós-médio.

O Colégio conta com um Laboratório de Ciências, inicialmente 
destinado ao Ensino de Química, Física e Biologia (Figura 1), pouco utilizado 
devido à falta de material e de condições adequadas para a realização de aulas 
práticas que necessitem de aparatos mais sofisticados para a suas execuções.

Figura 1 - Fachada principal do Colégio Estadual Presidente Kennedy e imagens do 
Laboratório de Ciências – Belford Roxo/RJ.

Fonte: Acervo próprio.

Para facilitar a visualização do espaço disponível para a implantação 
do centro de ciências, utilizando o software on-line Floor planner, temos 
a simulação 3D a seguir, onde é possível observar, de uma maneira mais 
didática, o laboratório de Ciências (Figura 2) do Colégio.
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Figura 2 - Planta baixa do Laboratório visão 3D superior - software on-line 
Floor planner

PROPOSTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA EM UM ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR

O Centro de Ciências abrigará exposições multidisciplinares associados 
ao Ensino de Ciências e Divulgação Científica, principalmente envolvendo 
parcerias com os docentes das áreas de Física, Química, Matemática e 
Biologia. Além de possibilitar, avaliando a natureza das exposições propostas, 
também contará com o apoio de docentes das disciplinas de Língua 
Portuguesa, Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Inglês, visando atender, 
de forma multidisciplinar, a comunidade escolar e vizinhanças do Colégio, 
trazendo benefícios para toda a população local, oferecendo estrutura para o 
desenvolvimento de atividades ligadas ao Ensino de Ciências e Divulgação 
Científica.

Além disso, a implantação do CC-BR irá revitalizar um espaço pouco 
utilizado para aulas formais, tornando-o um ambiente interativo, estimulante e 
inovador, oportunizando, aos alunos, o desenvolvimento de atividades lúdicas 
e pesquisas científicas, facilitando, de maneira mais atrativa, a discussão de 
conteúdos relativos ao Ensino de Ciências e suas nuances.

REFLEXÕES E PERSPECTIVAS

O dia a dia em sala de aula pode ser um fator de desmotivação para 
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a prática docente, visto todas as dificuldades encontradas, principalmente 
na rede pública de ensino: falta de estrutura, baixos salários, desinteresse de 
parte dos alunos. Isto geralmente ocorre já nos primeiros anos em sala de 
aula, desmistificando o sonho que mudar a realidade educacional que todos os 
recém-formados licenciados tem em seus discursos e não foi diferente com o 
autor deste projeto.

Além dessas dificuldades, encontramos também no relato de professores 
da Educação Básica, (Ensino Fundamental e Médio), que nossos alunos, 
apesar do entendimento da Ciência como ferramenta para a compreensão da 
Natureza, não fica claro para eles as relações entre os conhecimentos que lhes 
são transmitidos e suas respectivas aplicações no cotidiano.

Acreditamos que a implantação de um Centro de Ciências em um 
colégio na Baixada Fluminense, com base na literatura de apoio, surge como 
possível ferramenta, não só para a Divulgação Científica, mas também como 
ponto de partida na busca da identidade escolar perdida ao longo dos anos de 
abandono das autoridades, não só dentro dos muros do colégio, mas também 
em toda a comunidade adjacente.
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Uso do Instagram como ferramenta de 
Divulgação Científica em Educação Sexual 

Use of Instagram as a Scientific Dissemination tool in Sexual 
Education

Beatriz dos Santos Melo1 e Débora de Aguiar Lage2

RESUMO
Com a criação recorrente e ininterrupta de diversas novas Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs), também se manifestam novas formas do ser humano se 
relacionar entre si. Deste modo, como surgimento de uma nova geração que se 
mantém conectada em tempo integral, faz-se necessário modernizar as ferramentas 
pelas quais busca-se estimular o interesse no consumo de conhecimento científico em 
diferentes áreas do saber. Mesmo levando em consideração a desigualdade social em 
relação ao acesso à internet no Brasil, observa-se a presença das mídias sociais através 
do uso de aparelhos celulares e a utilização de pontos de acesso ao wi-fi gratuito em 
alguns estabelecimentos que promovem o consumo de conteúdos virtuais. Posto este 
panorama, o seguinte trabalho tem como objetivo analisar o potencial do uso das 
mídias sociais como ferramenta para divulgação científica em educação sexual. Ao 
longo dos últimos seis meses, a divulgação científica sobre os diferentes conteúdos 
que englobam a sexualidade humana foi realizada por meio de 90 postagens no 
Instagram da LESex. Ao final de março de 2020, a página da Liga atingiu o número 
total de 1216 seguidores, sendo observado um aumento significativo em relação ao 
mês de fevereiro, onde apenas 605 pessoas seguiam a página. Em relação ao perfil dos 
seguidores, foi possível verificar que 76% pertencem ao gênero feminino e 24%, ao 
gênero masculino, com idade entre 18 a 24 anos. Dessa forma, observou-se o potencial 
de uso do Instagram para promover ações de divulgação científica, possibilitando a 
melhoria da qualidade do ensino em educação sexual, auxiliando na promoção da 
saúde individual e coletiva e promovendo a cidadania.
Palavras-chave: Educação sexual; Sexualidade; Tecnologia.

ABSTRACT
With the recurring and uninterrupted creation of several new Information and 
Communication Technologies (ICTs), new ways for human beings to relate to each 
other are also manifesting. Thus, as the emergence of a new generation that remains 
“connected” full time, it is necessary to modernize the tools by which it seeks to 
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stimulate interest in the consumption of scientific knowledge in different areas of 
knowledge. Even taking into account the social inequality in relation to internet access 
in Brazil, there is the presence of social media through the use of cell phones and the 
use of free wifi access points in some establishments that promote the consumption of 
virtual content. According to these, the following work aims to analyze the potential 
of using social media as a tool for scientific dissemination in sexuality education. Over 
the past six months, scientific dissemination of the different contents that encompass 
human sexuality was carried out through 90 posts on LESex's Instagram. By the end 
of March 2020, the League page reached a total number of 1216 followers, with a 
significant increase over the month of February, where only 605 people followed the 
page. Regarding the profile of the followers, it was possible to verify that 76% belong 
to the female gender and 24% to the male gender, aged between 18 and 24 years. 
Thus, the potential for using Instagram to promote scientific dissemination actions 
was observed, enabling the improvement of the quality of sex education education, 
helping to promote individual and collective health and promoting citizenship.
Keywords: Sex education; Sexuality; Tecnology.

INTRODUÇÃO

Com a criação recorrente e ininterrupta de diversas novas Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs), também se manifestam novas formas 
do ser humano se relacionar entre si. Segundo Sousa (2016, p. 1), a TIC 
“pode ser definida como o conjunto de atividades e soluções providas por 
recursos de computação que visam permitir o armazenamento, o acesso e o 
uso das informações para auxiliar a tomada de decisão”. Desse modo, como 
surgimento de uma nova geração que se mantém “conectada” em tempo 
integral, faz-se necessário modernizar as ferramentas pelas quais busca-se 
estimular o interesse no consumo de conhecimento científico em diferentes 
áreas do saber. Para Almeida (p. 71), “o uso da TIC com vistas à criação de uma 
rede de conhecimentos favorece a democratização do acesso à informação, a 
troca de informações e experiências, a compreensão crítica da realidade e o 
desenvolvimento humano, social, cultural e educacional”.

Ferramentas como as redes sociais podem ser utilizadas e tornam- se 
cada vez mais popular entre os navegantes da Web 2.0. O grande potencial das 
redes sociais está ligado ao fato de que os softwares colaborativos ancorados 
por meio da internet, constituem parte do cotidiano da juventude (PATRICIO; 
GONÇALVES, 2010).
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Mesmo levando em consideração a desigualdade social em relação ao 
acesso à internet no Brasil, observa-se a presença das mídias sociais através do 
uso de aparelhos celulares e a utilização de pontos de acesso ao wi-fi gratuito 
em alguns estabelecimentos que promovem o consumo de conteúdos virtuais.

Dentre as redes sociais, o Instagram foi criado em 2010 pelo norte-
americano Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger, e poucos 
meses depois, se tornou um dos aplicativos mais promissores da App 
Store (CANALTECH, 2020). A rede social tem como objetivo promover a 
comunicação entre usuários, de maneira on-line e à distância, em diversas 
perspectivas (formal e/ou informal), seja sobre temáticas culturais, 
acadêmicas, artísticas ou até mesmo cotidianas. Assim, o Instagram promove 
o compartilhamento de fotos e vídeos, a integração com outros aplicativos, 
bem como a aplicação de filtros, o Boomerang, os Stories, além das gravações 
e transmissões de vídeos ao vivo.

Atualmente, o Instagram também é um dos principais veículos para a 
publicidade de empresas de todo o mundo, uma vez que cerca de 800 milhões 
de pessoas utilizam a rede social. Ela também possibilita a criação de perfis 
comerciais aos quais, o aplicativo oferece estatísticas sobre o perfil de seus 
seguidores, direcionando as melhores estratégias para divulgação de seu 
conteúdo. No Brasil, o Instagram é uma das redes sociais mais acessadas, 
onde desde 2015, a participação dos brasileiros é maior que a média global 
(CANALTECH, 2020).

As possibilidades educacionais ofertadas pelas redes sociais também 
são capazes de ampliar as reflexões e discussões acerca da sexualidade 
humana. Nesse contexto, diversas pesquisas têm revelado a importância das 
TICs para ampliar o debate e a divulgação de informações qualificadas sobre 
a educação em sexualidade (CONTI, 2018; SOUZA, 2017; VIEIRA et al., 
2016; REIS, 2016; FERREIRA, 2015).

Nesta perspectiva, a LESex (Liga de Educação Sexual), projeto de 
extensão formado majoritariamente por graduandos do curso de Ciências 
Biológicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), desde 2015 
desenvolve atividades sobre os diferentes aspectos da sexualidade humana 
em diversas escolas do Rio de Janeiro e dentro da própria universidade, 
envolvendo estudantes da educação básica e do ensino superior. Em 2018, 
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a Liga iniciou suas atividades virtuais por meio do Instagram publicando 
pesquisas, artigos científicos, relatos de experiências, resenhas e entrevistas 
com profissionais especializados. Contudo, a partir de outubro de 2019, as 
informações publicadas passaram a ser produzidas com um design original. 
Trata-se de um dos perfis virtuais da LESex que atuam promovendo a 
divulgação científica na área de educação, saúde e sexualidade.

O presente estudo dedica-se a analisar o potencial da rede social 
Instagram como estratégia para a divulgação científica de temas relacionados 
à sexualidade humana.

METODOLOGIA

A pesquisa apresentou uma abordagem de natureza quanti-qualitativa 
sob a ótica da contribuição do Instagram para a divulgação científica em 
educação sexual. Assim, enquanto a pesquisa quantitativa traz uma análise e 
coleta de dados mais objetiva e rápida, não tratando, porém de aspectos mais 
subjetivos e dinâmicos do objeto de análise, a pesquisa qualitativa procura 
investigar a informação interpretativa sobre a realidade ao qual está sendo 
compreendida (SILVEIRA; CORDOVA, 2009). Segundo Demo (2001, p. 
148) “a pesquisa qualitativa impõe-se sempre que se trate de temas que se 
interessem mais pela intensidade do que pela extensão dos fenômenos, como 
é o caso de participação, comunicação, aprendizagem e felicidade”.

A publicação das postagens foi realizada mediante pesquisa prévia sobre 
a temática a ser abordada. Desse modo, diferentes conteúdos relacionados 
à sexualidade humana foram selecionados aleatoriamente, como assuntos 
voltados às questões biológicas, sociais e psicológicas. Em seguida, cada 
tema foi abordado dentro de uma postagem original feita através do aplicativo 
Instagram. Os ícones classificados como mais atrativos eram escolhidos para 
compor a estética das postagens, que eram produzidas com cores vibrantes 
e remetiam temas pouco abordados no cotidiano, visando provocar maior 
engajamento do público e motivá-lo para a leitura. As hashtags, usadas para 
categorizar os conteúdos publicados nas redes sociais, eram realizadas com 
palavras-chaves retiradas do texto da postagem, antecedidas pelo símbolo #. 
Por fim, as legendas foram elaboradas com linguagem menos formal, de modo 
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a serem motivadoras e mais atraentes ao leitor.
A coleta de dados foi realizada durante o período de outubro de 2019 

a março de 2020, onde foram realizadas, em média, três postagens por 
semana. Os parâmetros avaliados foram: (1) o número de seguidores, que 
indica quantas pessoas acompanham as publicações da Liga; (2) o alcance das 
postagens, ou seja, para quantas pessoas diferentes a postagem apareceu; (3) 
o número de curtidas, que indica que o público gostou da publicação; (4) o 
número de comentários, o qual revela a interação do público com a postagem; 
(5) o número de compartilhamentos, e (6) salvamentos, número de vezes em 
que usuários salvaram a sua publicação em uma coleção privada dentro do 
Instagram.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na sociedade moderna, a internet e suas ferramentas eletrônicas 
constituem canais potencializadores para a popularização da ciência a 
partir de informações em formato de textos, imagens e vídeos, incluindo a 
população na produção e compartilhamentos de saberes e conhecimentos 
(MATEUS; GONÇALVES, 2012). Diante do atual momento de retrocesso 
na credibilidade da ciência e de invizibilização de temas transversais como a 
educação sexual nos documentos curriculares oficiais do governo, é necessário 
que a comunidade científica e professores se manifestem e se organizem para 
agir contra essa onda conservadora. Para Boa Esperança, Filomeno e Lage 
(2014, p. 1587), “faz-se necessário democratizar os conhecimentos científicos, 
de forma que a população em geral tenha acesso a esses conhecimentos, pois a 
informação científica é um fator essencial para o desenvolvimento das pessoas 
e dos povos”.

Ao longo dos últimos seis meses, a divulgação científica sobre os 
diferentes conteúdos que englobam a sexualidade humana foi realizada por 
meio de 90 postagens no Instagram da LESex (https://www.Instagram.com/
lesex.uerj/?igshid=f9h8laazc7kh). Ao final de março de 2020, a página da 
Liga atingiu o número total de 1216 seguidores, sendo observado um aumento 
significativo em relação ao mês de fevereiro, onde apenas 605 pessoas seguiam 
a página. Em relação ao perfil dos seguidores, foi possível verificar que 76% 
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pertencem ao gênero feminino e 24%, ao gênero masculino, com idade entre 
18 a 24 anos (Tabela 1).

Tabela 1 - Faixa etária dos seguidores da página da LESex por gênero.

A presença de um público predominantemente feminino seguindo 
a página da LESex pode ser justificada pelo crescimento do movimento 
feminista potencializado pela internet (NASCIMENTO; KLEIN, 2018). 
Segundo estes autores, “a facilidade de se acessar e consumir informação na 
internet, além da existência de ambientes de conversação em rede sobre as 
bandeiras feministas possibilita uma ampliação de um debate sobre o assunto” 
(NASCIMENO; KLEIN, 2018, p. 3). Um paralelo importante que pode ser 
feito é a predominância de alunas na própria liga acadêmica que auxiliam na 
escolha dos temas a serem abordados na postagens, corroborando a ideia de que 
a internet também “se tornou o meio por excelência para potencializar as lutas 
da esfera pública” (LANGNER; ZULIANI; MENDONÇA, 2015, p. 5). Em 
relação a idade dos seguidores, entende-se que os jovens constituem a maior 
parcela da população conectada às redes sociais, propiciando a aproximação 
de pessoas interessadas em pautas comuns (NASCIMENTO; KLEIN, 2018).

Os temas das postagens que obtiveram os melhores resultados em 
relação aos parâmetros avaliados encontram-se na Tabela 2.

Faixa etária Feminino Masculino
13-17 menos de 1% 2%
18-24 58% 63%
25-34 33% 26%
35-44 6% 6%
45-54 2% 2%
55-64 1% 1%
65+ menos de 1% menos de 1%
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Tabela 2 - Número de alcances, curtidas, comentários, compartilhamentos e 
salvamentos dos principais temas publicados na página da LESex.

Temas Alcance Curtidas
Comentá-
rios

Compartilhamen-
tos

Salvamen-
tos

Sthealthing 9080 833 27 542 151
Gemido Masculino 3168 447 26 214 114

Masturbação 2685 306 26 144 53
Higiene da vagina 2545 270 22 126 41

Vaginismo 1837 258 21 110 41
Demissexualidade 1818 253 20 109 38

Invisibilidade
bissexual

1630 216 12 91 36

Absorvente interno
e xixi

1440 207 10 88 28

Diminuição peniana 1260 185 8 59 28
Camisinha externa 1202 154 8 59 23

Candidíase e
sexo oral

1193 149 8 51 22

Vasectomia 1124 138 7 49 21

Com base na Tabela 2, foi possível separar os temas com maior alcance 
em duas categorias: temas biológicos (anatomofisiologia humana e métodos 
contraceptivos) e temas comportamentais (orientação sexual e práticas 
sexuais). Esses mesmos temas são normalmente os mais requisitados durante 
as atividades presenciais desenvolvidas pela Liga, corroborando que as 
demandas sobre temas específicos como a falta de conhecimento do próprio 
corpo é algo recorrente (OLIVEIRA, 2018).

Sendo o Instagram uma ferramenta virtual que pode ser utilizada como 
incentivo à leitura e o compartilhamento do saber, seus conteúdos ligados 
às hashtags são essenciais, pois permitem que seja possível um aumento 
no alcance do público-alvo e na maior variedade de representação do tema 
abordado (MENEGUINI, 2018).

A concepção principal do Instagram é o aspecto visual. Tal fato pode 
ser observado a partir do engajamento diferenciado das postagens, uma vez 
que aquelas que apresentavam frases mais objetivas e com uma arte visual 
mais atual, atraíam mais leitores para a publicação (Figura 1).
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Figura 1 - Postagens de maior alcance com frases provocativas e design 
contemporâneo.

Abreu e colaboradores (2011) reiteram que o compartilhamento de 
informações e a ajuda mútua favorecida pelas redes sociais têm permitido 
que os discentes tenham visões equivalentes sobre a situação que vivenciam, 
simplificando a comunicação verbal, o desenvolvimento de atividades, 
a coordenação de ações e a construção de relações sociais. Outro ponto 
observado foi o tipo de interação estabelecida pelos seguidores que ao se 
identificar com as situações descritas nas postagens, se sentiam à vontade 
em comentar sobre suas próprias vivências. Esse resultado pode ser 
observado nos temas das postagens que geraram mais comentários dos 
seguidores (Tabela 2). Mesmo os temas que não geravam tantos comentários 
públicos, receberam uma atenção diferenciada ao se notar quais postagens 
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foram classificadas como importantes pelos seguidores, segundo seu critério 
individual para salvá-las (Tabela 2).

O conhecimento científico é cada vez mais necessário ao cidadão 
comum, sendo um recurso ao qual recorremos para alcançar orientação nas 
tomadas de decisões no cotidiano. Por isso, a divulgação científica de temas 
como a sexualidade humana tem o papel de promover um acesso democrático 
à população para que assim ela possa embasar melhor suas decisões e ampliar 
o seu conhecimento, já que temas ligados ao sexo geralmente são cercados por 
diversos tabus que impossibilitam o diálogo (DIAS; ZANDONADI, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É fato que a inclusão digital faz parte de nossa rotina e influencia a 
forma como consumimos informação. Diferentes autores têm salientado a 
importância da utilização das novas tecnologias de informação e comunicação 
na divulgação científica e na educação, assim como há o movimento de 
professores que têm buscado a sua utilização como ferramenta pedagógica 
dentro do ambiente escolar. Há ainda a necessidade de pesquisas em relação 
ao potencial do Instagram como ferramenta de divulgação científica e seu uso 
pedagógico de modo a buscar alternativas que incluam o uso das TICs para 
potencializar o acesso à informação de qualidade.

A rede social Instagram atendeu ao seu propósito como ferramenta 
para divulgação científica em educação sexual, bem como, provocou a 
percepção do público perante suas ações nas redes sociais, mediante a forma 
de divulgação do conhecimento científico, visando sua valorização por parte 
da sociedade. Por outro lado, os cientistas ainda estão descobrindo nas 
tecnologias um mundo a ser explorado e que sirva como aliado para seus 
projetos e, o reconhecimento de sua importância para todos.

Nesse contexto, o estudo mostrou a relevância do uso do Instagram pela 
LESex, como um espaço para divulgação científica em educação sexual com 
acesso remoto e de grande alcance, possibilitando a melhoria da qualidade do 
ensino em educação sexual, auxiliando na promoção da saúde individual e 
coletiva que promove a cidadania.
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Educação Ambiental à luz de Tieta: a literatura 
como força para o Ensino de Ciências

Environmental Education in the light of Tieta: the literature as a 
strength to Science Teaching

Bruna Elizabeth Fraga de Araújo1, Fernanda Malheiro Lourenço2 
e Barbara Pelacani3

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre o encontro da educação ambiental 
com o Ensino de Ciências por intermédio da literatura. Buscamos dialogar com a 
Educação Ambiental Crítica e a Educação Ambiental de Base Comunitária, com 
um atravessamento da pedagogia decolonial e das questões de gênero. Realizamos 
a análise da obra “Tieta do Agreste” de Jorge Amado com o objetivo de observar 
o posicionamento político das mulheres nos movimentos comunitários diante dos 
conflitos socioambientais. Como são as mulheres as mais afetadas pela crise ambiental 
é necessária uma educação que trabalhe no caminho oposto da opressão dos sujeitos. 
Um posicionamento político e pedagógico em defesa da vida no Ensino de Ciências 
unido a Educação Ambiental, com enfoque especial para a questão de gênero, é o que 
nos ensina a Luz de Tieta.
Palavras-chave: Conflito Socioambiental; Resistência Comunitária; Movimentos 
das Mulheres; Pedagogia Decolonial; Educação Ambiental de Base Comunitária.

ABSTRACT
The presente work aims to reflect on the meeting of enviromental education with the 
teaching of Science through literature. We seek to dialogue with Critical Enviromental 
Education, with a crossing of decolonial pedagogy and gender issues. We analyzed 
the book “Tieta do Agreste” by Jorge Amado in order to observe the political position 
of women in community movements in the face of socio- environmental conflicts. 
As women are the most affected by the environmental crisis, an educationis needed 
that works in the opposite direction of the oppression of the subjects. A political 
and pedagogical positioning in defense of life in Science Education combined with 
Enviromental Education, with a special focus on gender, is what Luz de Tieta teaches 
us.
Keywords: Socio-environmental conflict; Community Resistance; Women’s 
Movements; Decolonial pedagogy; Community-Based Environmental Education.
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INTRODUÇÂO

O encontro da Educação Ambiental (EA) com o Ensino de Ciências 
(EC) é o foco essencial do presente trabalho. Para tanto, caminhamos através 
da perspectiva crítica e de base comunitária, com uma proposta decolonial. 
Um ensino que germina processos pedagógicos para superação da crise 
socioambiental, junto com as bases dos movimentos populares. O sistema 
capitalista, o desenvolvimentismo e as mudanças climáticas provocam 
injustiças socioambientais. Atualmente, sofremos com a pandemia do vírus 
COVID-19, o corona vírus, que ameaça a vida de milhões de pessoas no 
mundo, uma cominação dos marginalizados, pobres, povo preto e mulheres.

Sendo assim, o EC precisa estar conectado com o seu tempo, 
promovendo conhecimentos que fortaleçam os oprimidos. Para tal reflexão 
vamos dialogar com a Educação Ambiental Crítica (EAC) e com a Educação 
Ambiental de Base Comunitária (EABC). O conflito e a perspectiva de gênero 
se integram à proposta da pedagogia decolonial para aprofundar a reflexão da 
EA. Propomos o encontro com a literatura através do livro “Tieta do Agreste” 
de Jorge Amado, para inspirar a EABC. Para tanto compomos nossos 
objetivos da seguinte forma:

• Reconhecer as contribuições da literatura de Jorge Amado, com o 
livro “Tieta do Agreste”, para a EABC e o EC;
• Identificar como a questão de gênero se complementa com a EABC 
a partir da resistência empreendida pela figura de Tieta diante de um 
conflito socioambiental.
A descrição e análise da obra “Tieta do Agreste” de Jorge Amado 

aparece descrita no encontro pedagógico com as resistências comunitárias e 
com a Luz de Tieta para fortalecer o EC e a Educação Ambiental.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENSINO DE CIÊNCIAS

O debate sobre a EA é recente, nasceu da chamada crise socioambiental 
no início do século XX, mais especificamente a partir da década de 1960. 
Essa crise “suscitava a necessidade de novos padrões de relacionamento 
com a natureza e seus recursos” (MUNIZ, 2009, p. 182). Conforme se 
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consolidou, a EA se tornou um campo de disputas permeado por diferentes 
concepções (LAYRARGUES; LIMA, 2014). Optamos pela vertente crítica 
(GUIMARÃES, 2004), visto que ela oferece as condições para pensar o 
ambiente e suas problemáticas, integrando questões sociais, históricas e 
políticas. A EAC compreende que a relação de opressão das elites com os 
marginalizados será relevante para compreender as decisões políticas diante 
dos impactos socioambientais. Além disso, a EAC está envolvida com os 
ideais de Paulo Freire, pois busca a transformação da realidade social, com 
a emancipação dos sujeitos (LOUREIRO, 2004). Provoca a educação a 
estimular a formação de cidadãos, criadores de suas próprias histórias de 
vida.

O que se encaixa perfeitamente com a EABC, uma vertente da EAC 
que destaca a importância do diálogo com os movimentos sociais. A EABC 
“se constrói para e com as comunidades, atenta ao fortalecimento de suas 
territorialidades e do cuidado com o bem comum” (ARAÚJO et al., 2019). 
As práxis populares devem ser valorizadas enquanto ciência, para atuarem 
no enfrentamento dos conflitos socioambientais4. Tais conflitos, sobretudo 
na América Latina, estão relacionados à instalação de empreendimentos que 
causam grande impacto socioambiental e fazem emergir a luta de movimentos 
femininos. A organização e resistência das mulheres em face da defesa dos 
bens naturais e da sobrevivência das comunidades é histórica.

A questão de gênero se relaciona com a EABC, pois a atuação das 
mulheres frente aos movimentos de resistência comunitária, nos fazem 
repensar teorias e práticas de maneira radical. Portanto, é preciso resgatar 
e enaltecer as práticas e os conhecimentos femininos, e reconhecer o 
empoderamento enquanto força motriz da comunidade. Lembrando que 
diante de conflitos socioambientais as mulheres são as que mais sofrem com 
a limitação do acesso aos recursos e precarização da manutenção da vida 
(GARCIA-TORRES et al., 2017). Destacamos o contexto contemporâneo no 
caso da pandemia mundial do vírus COVID-19, o coronavírus, os principais 
atingidos passam por um recorte de classe, gênero e raça demarcados, em que 

4 O conflito é um conceito central para a EAC e para EABC, devido sua capacidade de explicitar 
as injustiças socioambientais, os atores em disputa e as possibilidades de luta. Ele representa a 
disputa de “diferentes lógicas para a gestão dos bens coletivos de uso comum” (MUNIZ, 2009, 
p. 181). 
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as mulheres são as mais afetadas (HARVEY, 2020).
Nesse caminho, a EA se encontra com o EC para suscitar a reflexão e a 

prática científica nos indivíduos. Partindo de uma perspectiva crítica é possível 
que a EA possa “preparar os alunos para o exercício de uma cidadania 
caracterizada pela abordagem dos conteúdos científicos no seu contexto 
socioambiental” (LOUREIRO; LIMA, 2009, p. 98). Embora o EC preconize 
uma compreensão ampla do mundo, ele ainda é considerado maçante pelos 
alunos, pois segundo Santos et al. (2011), continua sendo oferecido de forma 
tradicional. Obviamente não devemos julgar os professores, visto que há um 
contexto que envolve a construção e a manutenção de um ensino nesses moldes. 
Entretanto é mais do que necessário repensarmos esse modelo padronizado e 
buscarmos alternativas em conjunto com todos os outros atores responsáveis.

Para tanto, apontamos como caminho uma pedagogia decolonial, que 
prioriza os saberes populares que se encontram nas brechas e grietas da 
educação (WALSH, 2013), na busca pelo direito à vida e a produção de 
conhecimento que legitime a ciência produzida em diálogo com os movimentos 
sociais, saberes nossos e diversos que miram na ruptura das estruturas de 
dominação. “O conhecimento dos oprimidos como fonte de nutrição para 
os espaços pedagógicos.” (MIRANDA, 2016, p. 2013). Decolonizar o EC 
possível ao promover práticas que permitem aos educandos se tornarem 
protagonistas na construção dos conhecimentos. Bem como ao estimular a 
compreensão de que a Ciência está presente em suas vidas e que eles também 
são produtores de saberes científicos. Uma pedagogia decolonial estimula 
um processo de alteridade, desvelando saberes que foram “encobertos pela 
colonialidade” (MENEZES et al., 2019, p. 75).

Uma forma de enriquecer o EC é trabalhar com a interdisciplinaridade, 
por exemplo, usando a Literatura, pois ela além de despertar a imaginação 
com suas histórias também pode atuar no sentido de explicar conteúdos e 
conceitos científicos. Esta possui um papel muito importante, pois contribui 
para o crescimento intelectual e cultural e pode ser utilizada para tornar mais 
lúdico o ensino dos conteúdos científicos. A relação entre Literatura e EA 
foi descrita por Araújo et al. (2019) em “O potencial encontro da Educação 
Ambiental com a Literatura de Cordel”, que reconheceu a relevância dos 
cordéis para o desenvolvimento de processos pedagógicos sobre temáticas 
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ambientais na EAC.

LITERATURA, JORGE AMADO E TIETA DO AGRESTE

Por ser considerada ficção pela ciência, a Literatura demorou a 
ser reconhecida como um campo de estudo. Em alguns países, ainda que 
timidamente, era possível observar algumas áreas da ciência sinalizando a 
relevância de se apropriar da Literatura e sua linguagem, como o exemplo 
supracitado: o EC. Segundo Marandola e Gratão (2010), uma das grandes 
virtudes da Literatura é a sua capacidade de ir do particular em direção ao 
universal.

A linguagem literária reflete uma visão de vida, de espaço, de ser 
humano e de lugares de uma determinada sociedade em certo período de 
tempo. A Literatura, ao comunicar aspectos da realidade da experiência 
humana, serve à interpretação do mundo e do ser humano no mundo. Neste 
caminho, apresentamos no presente trabalho a obra “Tieta do Agreste”, 
um romance em cinco sensacionais episódios, escrito por Jorge Amado e 
publicado em 1977. Trata-se de uma das obras mais populares do escritor, 
sendo transmutada para a televisão em 1989 e também para o cinema em 
1996.

As obras de Jorge Amado têm por característica expor e denunciar 
questões políticas e, principalmente, dar voz aos excluídos e marginalizados. 
A visão transformadora do autor nos aponta para caminhos através do 
posicionamento de suas personagens diante do conflito, o que é relevante no 
presente trabalho, por ser uma inspiração criativa da literatura para EABC. 
Em Tieta do Agreste a história se passa na cidade fictícia de Sant’Ana do 
Agreste e na vila de Mangue Seco, está sendo palco dos momentos mais 
conflituosos do livro. A protagonista é Antonieta Cantarelli, mais conhecida 
como Tieta, uma mulher, nordestina, prostituta e cafetina. Uma personagem 
completamente fora dos padrões que são impostos pela sociedade patriarcal 
a mulher.

É interessante ressaltar que a obra foi publicada na década de 1970, 
período em que o Brasil estava enfrentando o auge da Ditadura Empresarial 
Militar, estrutura político-administrativa que objetivava o crescimento 
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econômico acelerado. “Tieta do Agreste” conectada com seu tempo, descreve 
o conflito da Companhia Brasileira de Titânio S.A., BRASTÂNIO, com a 
população da cidade fictícia de Sant’Ana do Agreste e de Mangue Seco. Com 
enredo envolvente, Jorge Amado conta o que é de profundo interesse para este 
trabalho: o movimento de resistência comunitária diante do conflito. O autor 
descreve a atuação dos pescadores, da população do agreste e, em especial, 
das mulheres, com destaque para a protagonista Tieta. Desta forma, desvela 
as reentrâncias dos movimentos populares e da atuação política e econômica 
das grandes empresas, demonstrando o jogo ao qual o ambiente e a sociedade 
são submetidos.

METODOLOGIA DE PESQUISA

Este trabalho foi realizado a partir de duas ações, a primeira foi 
realizar uma revisão bibliográfica com o intuito de compreender melhor 
os conceitos fundamentais da pesquisa: EC; gênero; educação ambiental; 
conflito socioambiental; literatura. Através de uma revisão nas bases de 
dados científicos identificamos diversos trabalhos acadêmicos, que abordam a 
relação entre os temas, que nos apontaram para caminhos e lacunas.

Em seguida realizou-se uma análise do livro “Tieta do Agreste”, 
de Jorge Amado (1977) escolhido para a pesquisa. Para identificar a 
presença de temáticas relacionadas aos conflitos socioambientais, resistência 
comunitária e da luta das mulheres, utilizamos da metodologia de Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 2011). Foi observado ao longo do texto como o conflito 
socioambiental foi abordado pelo autor, foi analisado o comportamento 
dos personagens e sua atuação dentro dos conflitos.

A LUZ DE TIETA E A RESISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Jorge Amado apresenta em seu livro as negociações políticas para a 
instalação da BRASTÂNIO na praia de Mangue Seco. Por se tratar de uma das 
indústrias mais poluentes, a notícia da autorização do governo brasileiro para 
a instalação de uma indústria desse ramo causa indignação ao Comandante 
Dário, importante personagem na luta contra a instalação da BRASTÂNIO.
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As autoridades do eixo centro-sul do país não permitiram o 
estabelecimento da fábrica em seus estados então foi escolhido o Nordeste, 
mais precisamente o estado da Bahia para sua instalação. A população de 
Agreste vai tomar conhecimento desta escolha através de uma crônica de 
Giovanni Guimarães, publicada no jornal A Tarde. O cronista faz uma 
série de denúncias sobre os perigos da instalação da indústria.

Teu paraíso está ameaçado de morte, poeta, a Magra 
busca instalar-se nas águas do rio Real, nas ondas de 
Mangue Seco, corveja sobre campos e dunas. Para 
transformar o diáfano céu azul em poluída mancha negra, 
para envenenar as águas, matar os peixes e pássaros, 
reduzir os pescadores à miséria, substituir a saúde por 
enfermidades novas de imprevisíveis consequências. 
Sabes tu, meu poeta, que no mundo inteiro existem apenas 
seis fábricas de dióxido de titânio? Que recentemente 
um juiz condenou à prisão os diretores de uma delas, na 
Itália, pelo mal causado ao Mediterrâneo, pela poluição 
das águas e destruição da flora e da fauna marítimas? 
Sabes que nenhum país civilizado aceita em seu território 
essa monstruosa indústria? Que a empresa, cuja presença 
ameaça o Brasil, não obteve autorização para erguer suas 
chaminés malditas na Holanda, no México, no Egito? 
Vade retro! Exclamaram os governantes recusando os 
imensos capitais, não somente por estrangeiros, mas 
sobretudo por assassinos da atmosfera e das águas 
(AMADO, 1977, p. 311-312).

Já os empresários trazem a visão do empreendimento como algo 
positivo, que gera desenvolvimento, apoia a urbanização e a estruturação 
da cidade. A empresa tem como discurso a “redenção do agreste” para superar 
o “atraso sertanejo”. Se autointitula responsável por reerguer a região, com 
promessas de riqueza e progresso. Já uma parte da comunidade vê a 
chegada da fábrica de dióxido de titânio de outra forma, os moradores 
afirmam “Nosso paraíso vai virar uma lata de lixo”.

A partir desses diferentes posicionamentos sobre a BRASTÂNIO, vai 
ocorrer uma “divisão” na cidade entre os que acreditam que ela simboliza o 
progresso, grupo composto por Ascânio, secretário da prefeitura que exerce 
função de prefeito, e alguns eleitores, e os que acreditam que ela simboliza 
a destruição de Agreste, grupo composto por Tieta, Dona Carmosina, 
Comandante Dário, os pescadores de Mangue Seco, Ricardo e o engenheiro 
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Pedro.
A indústria, desde sua fase de instalação, reconhece que as resistências 

comunitárias a vencer serão grandes. Eles sabem que o empreendimento será 
questionado pela população do Agreste. O que de fato se desenrola ao longo 
da história de “Tieta do Agreste”, o povo se levanta. Como afirma um dos 
personagens do movimento comunitário: “- Vou cumprir o meu dever. É nossa 
obrigação, a minha, a sua, a dos que sabem o que significa essa indústria. 
Mesmo se tivesse que ficar brigando sozinho... Eu lhe disse, se lembra, que 
farei tudo para evitar a poluição do Agreste” (AMADO, 1977, p. 531). Assim 
como em Mangue Seco foi noticiado o vigoroso movimento de massas 
trabalhadoras, com conotação reivindicativa e militante que atua diante do 
conflito socioambiental.

Quando os técnicos da BRASTÂNIO chegaram a Mangue Seco para 
realizar as últimas análises da área, os pescadores realizaram uma espécie 
de “sequestro” com o intuito de assustá-los e garantir que não voltariam 
mais. Com o apoio de Tieta e Ricardo, os pescadores colocaram os técnicos 
nas lanchas e os levaram para área mais violenta da praia.

Nas lanchas, ouvem-se gritos, choros, pedidos de socorro, 
de piedade pelo amor de Deus. Indiferentes, os pescadores 
penetram por entre as ondas descomunais, atravessam 
no espaço mínimo onde elas se alteiam imensas e 
se rebentam furiosas contra as dunas. Encharcados, 
chegam com as embarcações onde só mesmo eles, os ali 
nascidos e criados, conseguem chegar. Eles e os tubarões 
(AMADO, 1977, p. 448-449).

Por fim, a indústria não e instala em Mangue Seco, pois consegue a 
autorização governamental para estabelecer suas duas fábricas de dióxido de 
titânio em Arembepe, o que deixa a população de Agreste aliviada. Essa vitória 
se dá devido às múltiplas formas de resistência do movimento comunitário e 
do envolvimento com Tieta. A liderança percebe que os impactos da indústria 
serão inúmeros o que a leva a demarcar um posicionamento efetivo. O autor 
nos brinda com uma análise concreta e material do desenvolvimentismo e 
da situação de marginalização que as comunidades sofrem em um conflito 
ambiental com a instalação de empreendimentos poluidores.
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Tieta conserva na retina a paisagem de aço e concreto 
traçada no desenho: os edifícios das fábricas, as chaminés, 
as residências de técnicos e administradores, as casas dos 
operários, e, mais longe, nas proximidades dos cômoros, a 
suntuosa vivenda, reservada sem dúvida para os diretores 
da indústria. O cimento armado substituíra os coqueiros, 
o mangue desaparecera sob o asfalto da estrada vinda 
de Agreste. As choupanas tinham sumido, a população 
deixara de existir, em lugar das canoas, embarcações 
carregadas com tonéis. Extintos, os caranguejos e os 
pescadores (AMADO, 1977, p. 495).

É interessante observar que Tieta é descrita como uma mulata 
voluptuosa, bela, sedutora, sensual e fogosa. Essa descrição nos faz pensar que 
se trata, mais uma vez, de uma demonstração estereotipada e preconceituosa 
da mulher preta na literatura. No entanto, Jorge Amado deixa explícito que 
Tieta está longe de ser apenas desejável, mas que também possui seus desejos 
e tem força para realizá-los. Vale ressaltar que em uma sociedade patriarcal 
a mulher não possui desejos e vontades. Tieta passa da mulher que é objeto 
manipulado pelo homem a sujeito do seu próprio destino.

Demarcamos que esta obra foi publicada na década de 1970, embora 
estivesse acontecendo a revolução sexual, a mulher era completamente 
marginalizada. Ainda hoje precisamos lutar para garantir nossos direitos. Jorge 
Amado ao criar uma personagem como Tieta critica a sociedade patriarcal e 
apoia a libertação da mulher. Uma das situações que Tieta mostra estar fora 
dos padrões impostos pela sociedade patriarcal é quando utiliza sua influência 
e consegue trazer luz elétrica para Sant’Ana do Agreste.

Os últimos céticos rendem-se à evidência: mais duas 
semanas e Agreste estará consumindo força e luz da 
hidrelétrica do São Francisco. Energia capaz de mover 
indústrias, luz forte e brilhante, ( ... ). A luz de Tieta. 
O nome da benfeitora passa de boca em boca, em 
louvor e admiração. Todos sentem orgulho da riqueza 
e importância, do prestígio e poderio da conterrânea, 
patrona da cidade e do município, filha pródiga e 
predileta. A ela, apenas a ela, deve-se aquele milagre 
– verdade proclamada pelo próprio engenheiro-chefe 
(AMADO, 1977, p. 524).

A Luz de Tieta é sua força de articulação política, que traz recursos 
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para a sua comunidade. Eles desejam ouvir o que é dito por Tieta, que 
tem um papel pedagógico e político estratégico. “A senhora tem muito o que 
ajudar, sem recorrer a violência. O povo do agreste precisa ser esclarecido, 
uma palavra da senhora é capaz de convencer os indecisos sobre os terríveis 
índices de poluição da indústria” (AMADO, 1977, p. 423).

CONCLUSÕES

No presente trabalho reconhecemos a aposta de Jorge Amado pelos 
excluídos, pelos oprimidos, pelos populares e marginalizados. A leitura de 
“Tieta do Agreste” e compreensão do conflito da BRASTÂNIO com 
a comunidade de pescadores permite a identificação das estratégias 
desenvolvidas pelo empreendimento e, o mais importante para a EABC, 
como se estabelece a resistência comunitária. A análise do livro de Jorge 
Amado traz suporte para o reconhecimento dos conflitos contemporâneos. 
Estimulamos que o livro seja interpretado pelo EC em contato com a realidade 
de cada território, de cada escola, de cada grupo social.

Identificamos a resistência popular na comunidade que se levanta 
e se posiciona fortemente diante do poder público e das empresas. Se 
negando a viver em uma situação marginal em seus territórios, não abrindo 
mão de seu ambiente e seus modos de vida. Eles rompem com paradigmas 
e vão contra as elites. Os personagens de Jorge Amado exigem justiça 
socioambiental, desenhando com nítido contorno a luta de classes.

Jorge Amado situa a mulher como sujeito autônomo na atuação política. 
Aponta e descreve as artimanhas do patriarcado e sua atuação no processo 
de objetificação das mulheres. Reconhecemos no presente trabalho o foco na 
Luz de Tieta, na figura política que a personagem representou e no seu papel 
pedagógico de formação de consciência comunitária. Como as mulheres são as 
mais afetadas pela crise ambiental, urge que a sociedade atue diante sobre tais 
processos. Assim, consideramos Jorge Amado e sua personagem Tieta como 
fontes de inspiração para o debate das temáticas ambientais, que se entrelaçam 
com as sociais e posicionam a questão de gênero como um importante tema 
transversal que deve ser abordado no EC.
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Prática de ritos de iniciação feminina no Ensino 
Básico: um olhar sobre a sua interferência para o 

absentismo escolar na escola primária completa de 
Khayane Distrito de Gilé, Província da Zambézia
Practice Of Female Initiation Rites in Basic Education: a look 
at its interference for school absentism at Khayane Complete 

Primary School District of Gilé, Province of Zambézia

Elsa Maria Frederico Livo Ozobra1 e Luiza Rodrigues de Oliveira2

RESUMO
O presente artigo traz à tona o resultado de um estudo cujo foco é analisar a 
influência dos ritos de iniciação na aprendizagem das raparigas em Moçambique, 
mais concretamente na Escola Primária Completa de khayane, distrito de Gilé, 
na província da Zambézia. Na pesquisa, toma-se como primazia a reflexão sobre a 
questão de Gênero e o absentismo escolar da rapariga da escola em causa. Os sujeitos 
da pesquisa são constituídos pela comunidade desta escola, entre ela, a direção, os 
professores e os alunos e, no que tange ao instrumento de coleta de dados, vale dizer 
que se recorreu ao questionário com perguntas abertas. Os resultados desse estudo 
indicam que os ritos de iniciação têm um papel negativo na aprendizagem das 
raparigas, pois acabam não transitando e abandonando a escola antes do fim do ano 
para a realização desta prática. Diante dos dados, sugerimos que as duas realidades 
dialoguem para o bem das raparigas e da emancipação delas e, entendemos ainda 
que se trata de um tema que nos convoca a refletir nas relações entre a ciência e as 
tradições, perpassadas pela Questão de Gênero.
Palavras-Chave: Ensino; Questão de gênero; Escola primária; Ritos; Moçambique.

ABSTRACT
This article brings to light the result of a study whose focus is to analyze the influence 
of initiation rites on the learning of girls in Mozambique, more specifically at the 
Khayane Primary School, in the district of Gilé, in the province of Zambézia. In the 
research, reflection on the gender issue and school absenteeism of the girl in the school 
in question is a priority. The research subjects are constituted by the community of this 
school, among them, the direction, the teachers and the students and, regarding the 
data collection instrument, it is worth mentioning that the questionnaire was used with 

1 Universidade Licungo – Beira - Moçambique/Departamento de Pedagogia/ elsa.ozobra@
yahoo.com.br 
2 Universidade Federal Fluminense/ Departamento de Psicologia/ Luiza.oliveira@gmail.
com 
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open questions. The results of this study indicate that initiation rites have a negative 
role in girls' learning, as they end up not transiting and leaving school before the end 
of the year to carry out this practice. In view of the data, we suggest that these two 
realities dialogue for the sake of girls and their emancipation, and we also understand 
that this is a theme that calls us to reflect on the relationship between science and 
traditions, pervaded by the Gender Question.
Keywords: Teaching; Gender issue; Primary school; Rites; Mozambique.

INTRODUÇÃO

O TEMA

A emancipação da mulher em Moçambique tem sido a preocupação 
do governo e de toda a sociedade. Para tal, a escola tem sido o espaço onde 
se espera que seja a gênese desse processo da emancipação. Entretanto, 
nesse país o processo tem ganhando resistência, a partir da escola em alguns 
lugares, decorrente de algumas práticas culturais, tal como é o caso dos ritos 
de iniciação envolvendo a rapariga3. Esta resistência pode fazer com que este 
processo não logre os objetivos pretendidos e deteriore mais a condição da 
mulher nas comunidades moçambicanas. Nesse diapasão surge o presente 
estudo cuja intenção é analisar e compreender este fenômeno e encontrar 
formas de convivência entre as práticas culturais locais e a promoção da 
mulher, a partir da escola tendo como ponto de partida a Escola Primária 
Completa de khayane, Distrito de Gilé, doravante EPC-Khayane.

Outrossim, o presente artigo é parte do estudo inicial de doutoramento 
em curso, cuja tese debate questões de gênero e práticas culturais em 
Moçambique. Os dados deste estudo mostram que neste país, especificamente 
na província da Zambézia, as raparigas que frequentam o 3º ciclo do Ensino 
Básico na escola que constitui espaço de estudo não transitam de classe 
depois de serem submetidas aos ritos de iniciação4. Por essa razão realizou-
se este estudo que aprofunda o entendimento deste fenômeno, associado 

3 Rapariga - termo usado em Moçambique para designar uma mulher entre a infância e a 
adolescência ou mulher jovem. Não tem a mesma conotação que no Brasil. Resolvemos manter 
a palavra pela sua origem em Moçambique. 
4 Ritos de iniciação é um termo que se refere a uma cerimonia de preparação de uma rapariga 
à idade adulta em comunidades africanas. 
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ao absentismo da rapariga que se verifica em escolas daquela província, 
sugerindo-nos desta feita uma reflexão profunda na relação entre a ciência 
e as tradições locais, assim como a questão da emancipação da mulher em 
Moçambique.

JUSTIFICATIVA

A escolha do tema deve-se ao fato de os ritos de iniciação serem pouco 
discutidos em Moçambique, reparando que estes constituem um marco 
importante na passagem da vida infantil à vida adulta em muitas sociedades 
moçambicanas, assim como olhando para o seu impacto no processo educativo 
da rapariga. Tal como avançamos acima, essa prática cultural influencia 
na educação escolar deste grupo, uma vez que as raparigas são retiradas 
para as cerimonias ao longo das aulas, permanecendo neste processo entre 
dois a três meses, o que tem feito com que não progridam para as classes 
seguintes, reforçando assim que seja estudado o problema, conectando-
nos, assim, à visão de Santos e Oliveira, (2019, p. 60) de que “(...) estudos 
em epistemologia da ciência incorporaram questões relativas aos aspectos 
econômicos e políticos constitutivos da ciência (...)”. Segundo os autores 
esses fenômenos precisam de ser estudados e compreendidos, uma vez que 
influem negativamente na participação da mulher na tomada de decisões nas 
esferas econômicas, políticas e sociais, ideia concordada por Fulane (2010), 
tomando como exemplo a realidade moçambicana, de que,

O desenvolvimento entendido como um processo 
político, econômico e social, visando uma melhoria 
constante do bem-estar de toda a população, requer a 
alocação e utilização de recursos para benefício social e 
económico da sociedade. Porém, em Moçambique, neste 
processo, o crescimento e progressão dos grupos sociais 
ainda é desigual, ocorrendo uma certa marginalização e 
menor participação nos processos de tomada de decisão, 
das mulheres e dos grupos desfavorecidos (FULANE, 
2010, p. 1)

Contudo, diante do exposto acima por vários autores, entendemos que 
é importante realizar estudos acerca da questão de gênero em Moçambique, 
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sobretudo, quando analisa questões culturais próprias de algumas regiões do 
país, tal como o fazemos neste artigo como parte da tese da professora da 
Universidade Licungo, que já vivenciou esta realidade, quando do exercício 
de funções como professora de nível básico naquela provincia, assim como 
desenvolveu outros estudos de gênero antes da sua ida ao programa de 
doutorado.

RITOS DE INICIAÇÃO

Segundo Dade (2012), os ritos de iniciação consistem em passar de uma 
idade para outra e revela a separação entre o mundo da infância e o mundo 
adulto. Portanto, os ritos de iniciação visam garantir a integração pessoal, 
social e cultural do indivíduo na vida adulta. Esta integração possibilita ao 
indivíduo trocar experiências, partilhar o mesmo espaço físico-social com 
os outros considerados adultos. Assim, conforme o diapasão de op. cit., a 
adolescente da Província da Zambézia, forjada na iniciação, torna-se uma 
mulher completa e, tem uma dimensão da vida da sua comunidade de uma 
forma clara e coerente.

Por sua vez, debruçando-se sobre ritos de iniciação, Mitchel (1997) 
entende que (iii) o momento em que uma indivídua ganha uma nova posição 
social, ou seja, a passagem de um estado para o outro, da infância para a vida 
adulta, cujas características essenciais são a aquisição duma nova série de 
deveres, direitos, obrigações e privilégios em virtude da mudança de estatuto. 
Já para INDE5/ MINED6(2008), os ritos de iniciação são parte do sistema 
de educação tradicional, com o objetivo de transmitir normas e valores de 
uma sociedade, preparando a criança para a vida adulta. Segundo op. cit., há 
reconhecimento de que constituem um fator cultural de conflito entre a escola 
e as tradições culturais, dada a diferença entre a cultura tradicional e o que é 
veiculado pela escola.

Na visão dos mesmos autores, compreende-se que uma indivídua 
que não tenha passado pelos ritos de iniciação encontra-se vedada de 
diversas formas de participação na vida e decisões da comunidade, uma vez 

5 INDE-instituto nacional de Desenvolvimento de Educação de Moçambique
6 MINED - Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano 
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que é considerada ainda uma criança, mesmo tendo um nível acadêmico 
considerável, facto que configura um conflito entre as práticas culturais locais 
e a escola.

PAPEL DOS RITOS DE INICIAÇÃO FEMININA NA COMUNIDADE

Dade (2012) sustenta que o verdadeiro nascimento acontece quando a 
rapariga é submetida às cerimônias de ritos de iniciação, visto que é a partir 
deste momento em que ela é educada a respeitar à mãe, ao pai e às pessoas mais 
velhas. Aliás, é após os ritos que esta pode participar em todas as atividades 
da comunidade, como é a ida à mesquita, às cerimônias fúnebres, assim como 
se considera pronta para o casamento.

À luz dos pressupostos de Dade op cit., pode-se afirmar que os ritos 
de iniciação são uma escola para a vida nas comunidades visto que é nestas 
cerimonias em que são ensinadas condutas sociais, uma vez que se oferecem 
conteúdos úteis para a vida, mais alicerçadas em pressupostos cultura da 
comunidade. No entanto, defende o autor acima, que para além desta visão, é 
preciso olhar para as influências negativas destes ritos para as meninas, visto 
que as levam aos casamentos precoces e ao abandono destas da escola, ideia 
concordada por Tomo (2005, p. 40) nos seguintes termos,

os ritos de iniciação apresentam alguns limites, a 
descriminar: Limitam a escolaridade da rapariga; 
Influenciam os casamentos prematuros; Influenciam 
na gravidez precoce; Dificultam a tomada de decisões 
sobre a saúde reprodutiva. Preparam a mulher para 
total submissão ao marido, negando-lhe emancipação; 
Não adéquam aos programas e calendários escolares; 
Separação dos trabalhos caseiros e outros por sexo 
agradáveis para com a sua futura família.

INTERFERÊNCIA DOS RITOS DE INICIAÇÃO NA ESCOLA

De acordo com a UNICEF (2011, s/p.),

as meninas são tiradas da escola e da família logo quando 
têm a primeira menstruação, às vezes antes, e são fechadas 
numa casa onde as 'madrinhas' lhes ensinam práticas 
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sexuais durante duas ou três semanas. "São preparadas 
para alargar os seus lábios vaginais, que devem ser 
grandes para dar mais prazer; a usar o sexo masculino 
e inclusive a seguir uma prática chamada Othuna, que 
consiste na dilatação vaginal. Algumas práticas como a 
dilatação vaginal começam aos 8 anos.

Atentando-se a visão acima, fica claro que se trata de ritos praticados 
nas províncias da Zambézia e Nampula. Segundo o relatório da UNICEF, 
agência das Nações Unidas para a defesa dos direitos humanos, é preciso lutar 
para acabar com esta prática, pois se trata de ritos embasados na inferioridade 
da mulher e superioridade do homem. Entre ações alicerçadas nesta ideia, as 
raparigas são ensinadas as práticas sexuais, limpeza da casa, preparação da 
comida e agradar à família do futuro esposo.

OS SUJEITOS DA PESQUISA

Como salientamos, o artigo é parte de uma pesquisa realizada na EPC 
Khayane distrito de Gile, Provincia da Zambezia/Moçambique, envolvendo 
147 sujeitos da escola, a saber: 01 director da escola, 01 director adjunto 
pedagógico, 12 professores e 85 alunos, 24 pais e encarregados de educação, 
24 líderes comunitários e religiosos. No entanto, aqui apresentamos e discutimos 
os dados referentes a 85 alunos. Para a coleta desses dados, utilizamos 
questionários.
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ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS

Inquérito dirigido aos alunos

Tabela 1 - Nível de conhecimento de ritos de iniciação 

Fonte: Inquérito

Contudo, se para Dade (2012), os ritos de iniciação consistem em 
passar de uma idade para outra e revela a separação entre o mundo da infância 
e o mundo adulto, os alunos questionados, no total de 85 alunos, 45 alunos 
confirmaram nesse sentido de que os ritos de iniciação significam a passagem 
da vida infantil para adulta, 19 dos quais que são hábitos culturais, 10 acreditam 
que os ritos de iniciação representam novas aprendizagens para a iniciada, 4 
os ritos de iniciação preparam o adolescente para o casamento, enquanto 7 
alunas não responderam.

Como se pode ver, as respostas das alunas mostram o valor que estes 
vêm nos ritos de iniciação, alinhando-se assim ao diapasão de MINED (2008, 
p. 12) que, reconhece a importância que os ritos de iniciação desempenham 
para a sociedade, equacionando este ritual sociocultural a sua integração no 
currículo de ensino, com vista à retenção da rapariga na escola, mas também 

O que significa para ti os ritos de iniciação?

Ordem Opção In

01 Passagem da infância a fase adulta 45

02 Novas aprendizagens 10

03 Hábitos culturais 19

04 Preparação dos adolescentes para o 
casamento

04

05 Não responderam 07

Total                                                                           85
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apela: não se trata de transformar a escola num instrumento privilegiado para 
a preservação das culturas tradicionais, mas sim num espaço de interação 
entre as culturas das comunidades e os novos paradigmas da ciência.

Na nossa opinião, este apelo visa dar maior responsabilidade às direções 
das escolas em particular e, em geral, aos professores a mobilizarem os pais 
e encarregados de educação no entrosamento dos ritos de iniciação com as 
práticas letivas da escola.

Tabela 2 - Idade das raparigas levadas aos ritos de iniciação

Fonte: Inquérito

Segundo a tabela acima, os 85 inquiridos sobre a idade das raparigas 
levadas aos ritos de iniciação, 4 inquiridos responderam que as raparigas são 
levadas aos ritos de iniciação entre 10-11 anos, 24 responderam que elas são 
levadas nas idades entre 12-13 anos de idade, 31 inquiridos responderam que 
as raparigas são levadas entre 13-14 anos, 26 inqueridos acreditam que os ritos 
de iniciação estão condicionados a primeira menstruação.

Os dados obtidos mostram que as raparigas são levadas para os ritos 
de iniciação na pré-adolescência que, de acordo com Fenhane (2004), é o 
período que vai, aproximadamente, dos 11 aos 14 anos de idade. Nessa fase 

Qual é a idade das raparigas levadas aos 
ritos de iniciação?
Ordem Faixa etária Inqueridos

01 8-9 anos de idade 0

02 10-11 anos de idade 4

03 12-13 anos de idade 24

04 14-15 anos de idade 31

05 16 anos de idade 0

06 Condicionado a primeira 
menstruação

26

Total                                              85
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ocorrem as modificações físicas como a aceleração do crescimento da estrutura 
óssea e como consequência, registra-se um rápido crescimento do corpo. Ao 
mesmo tempo em que ocorrem as transformações, tornam-se mais evidentes 
as mudanças fisiológicas que diferenciam as raparigas dos rapazes.

Para o mesmo autor, as mudanças físicas que ocorrem na pré-
adolescência devem ser aproveitadas e estimuladas pela prática do desporto 
e não, necessariamente, para o início da atividade sexual. Para o caso em 
apreço, é, ao contrário, as raparigas que são submetidas, nesta fase dos ritos de 
iniciação, à atividade sexual e como consequência disto, optam por desistirem 
da escola, pois não lhes é possível fazer as duas atividades ao mesmo tempo, 
embora o regulamento das escolas moçambicanas permita tal prática.

Tabela 3 - Casamento prematuro, gravidez e absentismo como resultado de ritos de 
iniciação.

Fonte: Inquérito

Pretende-se, com a tabela a cima, saber se os casamentos prematuros, 
gravidezes indesejadas e desistências escolares não estavam associados a esta 
prática dos ritos de iniciação. Para essa questão, 21 entrevistados concordaram, 
35 discordaram, 28 acreditaram que alguns casos, 1 não respondeu.

Desta feita, a visão dos nossos inquiridos opõe-se à abordagem de Tomo 
(2005), o qual acredita que os ritos de iniciação têm a função de:

• Preparar as adolescentes para a vida sexual (higiene durante o período 

Os casamentos prematuros e as gravidezes precoces, na 
sua opinião, devem ser motivos dos ritos de iniciação?
Ordem Alternativa Inqueridos

01 Sim 21

02 Não 35

03 As vezes 28

04 Não respond 1

Total 85
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menstrual, prática das relações sexuais);
• Preparar as adolescentes para  a vida familiar e conjugal;
• Proporcionar às adolescentes a orientação sobre a conduta 
socialmente aceita quanto à sexualidade;
• Permitir as adolescentes abordar a sua sexualidade sem inibição;
• Proporcionar uma educação sexual e matrimonial, e como 
consequência disso, a adolescente opta pela desistência à escolar.

Neste contexto, acredita-se que há ainda muito trabalho por ser feito por 
parte dos professores, no sentido de fazer as alunas perceberem a desvantagem 
desta prática. Da mesma forma, é preciso atentar-se para o fato de que,

em diferentes partes de Moçambique o que as pessoas 
referiam como rituais de iniciação feminina não 
eram, ou não eram mais, a mesma coisa; segundo: 
presumivelmente, ao menos em parte, por causa disso, 
uma diferença marcada e sistemática entre Norte e Sul em 
Moçambique poderia ser notada nas atitudes de homens 
e mulheres para com os rituais de iniciação feminina 
(ARNFRED, 2015, p. 184).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegados a esta parte do artigo, interessa-nos trazer as ilações tiradas 
da análise de dados tendo em conta os objetivos. Da análise dos dados, 
chegamos a seguintes conclusões:

a) as raparigas são levadas para os ritos de iniciação logo que entram na 
primeira menstruação e, dada a natureza dos ensinamentos, acabam não 
transitando para as classes a seguir ou níveis a seguir;

b) também, os dados mostram que, de certeza, há um conflito entre 
as práticas locais e os ensinamentos da escola, o que abre espaço para 
um diálogo entre estas duas áreas do saber. Daí que seguiremos daqui 
em diante nesta pesquisa a visão de Arnfred (2015), que sinaliza que 
existem diferenças atualmente em relação aos ritos de iniciação feminina 
em diferentes regiões de Moçambique, em algumas delas, o rito serve 
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apenas para manter a prevalência dos homens sobre as mulheres. 
Além disso, trataremos de encontrar outras mulheres moçambicanas 
que tenham desenvolvido estudos sobre questão de gênero, ritos e 
escolarização, para que possamos ter embasamento teórico a partir das 
vozes das protagonistas deste estudo;

c) os dados mostraram que, da forma como ocorrem os ritos de 
iniciação feminina na escola em causa, influenciam negativamente na 
aprendizagem das raparigas, o que contribui para a baixa emancipação 
da rapariga e, consequentemente na fraca participação na vida e nas 
grandes decisões;

d) de igual modo, os dados mostram que, embora estes dois campos 
se configurem conflituosos, há, na essência, uma complementaridade, 
visto que os ritos de iniciação oferecem ferramentas sociais e culturais 
para a vida sem olhar para a sua racionalidade, por outro lado, a ciência 
escolar pode estudar e explicar as racionalidades destes rito, dai não 
concordar, neste aspecto, com a UNICEF que advoga o fim destas 
práticas. Para tal, defendemos a conscientização da população para que 
transformem os ritos em espaços de emancipação humana.
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RESUMO
Este texto relata o levantamento e análise das percepções discentes sobre diversidade 
de gênero no campus Realengo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFCReal) para 
subsidiar uma tomada de ação por parte do NUGED (Núcleo de Gênero e Diversidade) 
e seus desdobramentos. Os NUGEDs têm como função sensibilizar a comunidade 
acadêmica a entender e atender as demandas específicas de mulheres e da população 
LGBT+ no espaço educacional. Foi apurado que a maioria dos discentes acham 
de grande relevância a abordagem curricular do assunto. As respostas analisadas 
demonstraram que muitos alunos não estão familiarizados com o tema, mesmo que 
afirmem que saibam os conceitos, reforçando a necessidade de uma abordagem 
curricular adequada e de adoção de ações de sensibilização extracurriculares 
promovida pelo NUGED. As ações propostas foram a criação de um grupo de leitura 
aberto para a comunidade e a reformulação de uma disciplina já existente, nunca 
oferecida de fato.
Palavras-chave: Gênero; Educação; Sexualidade; Direitos humanos.

ABSTRACT
This text reports the survey and analysis of student perceptions about gender diversity 
on the Realengo campus of the Federal Institute of Rio de Janeiro (IFCReal) used to 
support action taken by NUGED (Gender and Diversity Center) and its consequences. 
NUGEDs have the function of sensitizing the academic community to understand 
and take care the specific demands of women and the LGBT + population in the 
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educational space. The results showed most students find the theme's curriculum 
approach important. The analyzed responses appointed that many students are not 
familiar with the topic, even though they claim to know the concepts, reinforcing 
the need for an adequate curricular approach and the adoption of extracurricular 
awareness actions promoted by NUGED. The proposed actions were the creation of a 
reading group open to the community and the reformulation of an existing discipline, 
never actually offered.
Keywords: Gender; Education; Sexuality; Human rights.

INTRODUÇÃO

O intuito do artigo é apurar as percepções discentes do IFCReal para 
as questões atinentes à vulnerabilidade das mulheres e da população LGBT+ 
(lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e demais orientações de gênero), 
no sentido de instrumentalizar a tomada de ações educativas pelo NUGED 
SOMOS. Esse tipo de núcleo existe para garantir o direito dessa população de 
estudar e trabalhar em um ambiente que não os discrimine.

O nome SOMOS surge da ideia de que todos têm o direito de ser e 
existir no mundo, individual ou coletivamente. É a SOMA de esforços para 
diminuir as desigualdades sociais que a discriminação de gênero impõe. O 
núcleo começou suas atividades em abril de 2019 e é constituído atualmente 
por 4 professoras e 4 alunos. Para subsidiar o mapeamento foi criado, dentro 
do próprio NUGED o grupo de pesquisa “Acolhimento da População LGBT+ 
na educação e promoção à saúde”, constituído de uma docente orientadora e 4 
alunos que assinam este estudo.

Para melhor compreensão é necessário apresentar dois conceitos 
básicos: identidade de gênero e orientação sexual. De acordo com Jaqueline 
Jesus (2012) identidade de gênero e orientação sexual são dois conceitos 
distintos. Identidade de gênero está relacionado em como a pessoa compreende 
a sua identidade, se é homem ou mulher, ou sem gênero, por exemplo. 
Orientação sexual se refere à atração afetivassexual por alguém de algum/ns 
gênero/s. Não há regra rígida e nem relação direta entre orientação sexual e 
identidade de gênero de cada um.

É sabido que a população LGBT+ é furtada dos preceitos prescritos 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 2009) e enfrenta 
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inúmeras manifestações de violência de gênero na tentativa de conseguir ter 
condição de vida digna. O direito à permanência nos espaços educacionais 
e um atendimento de saúde adequado são dificultados pela presunção da 
heteronormatividade. Entende-se por heteronormatividade o pensamento 
unívoco que impõe a heterossexualidade, de modo que as demais orientações 
sexuais sejam marginalizadas, ignoradas ou perseguidas por práticas sociais, 
crenças ou políticas (JUNQUEIRA, 2014).

O IFCReal possui os cursos de Terapia Ocupacional, Fisioterapia e 
Farmácia, sendo que os dois últimos aparecem no censo do ensino superior 
de 2017, respectivamente no oitavo e no décimo terceiro lugar dentre os 
20 cursos superiores mais frequentados por declaradas mulheres. O curso 
de Terapia Ocupacional não aparece nesse levantamento. Nenhum dos três 
cursos aparecem entre as 20 graduações mais procuradas por declarados 
homens (MEC/INEP, 2018). É de se esperar que a população do IFCReal seja, 
predominantemente, de pessoas autodeclaradas e nascidas mulheres, sendo 
possível um ambiente mais receptivo, aqui, para mulheres heterossexuais. 
Adicionado a esse levantamento, algumas estudiosas das teorias feministas 
(SCOTT, 1995; SCHIEBINGER, 2001; ARAÚJO, 2010) dão conta que as 
mulheres preferencialmente são influenciadas a buscar profissões que sejam 
mais relacionadas ao cuidar do outro, como é o caso dos três cursos de 
graduação do IFCReal. Entretanto, a preocupação principal desse artigo é a 
população LGBT+, que ainda tenta conseguir reconhecimento e respeito em 
qualquer área que busque atuar.

A primeira iniciativa governamental no Brasil na tentativa de diminuir o 
abismo existente entre a população LGBT+ e a escola foi a publicação do Plano 
Nacional de Educação (PNE) de 2001-2010 (BRASIL, 2001), que garantia ao 
longo do texto ações que promovessem a inclusão da diversidade de gênero. 
Durante sua vigência foi instituído o programa “Brasil sem Homofobia” em 
2004 (BRASIL, 2004). Esse programa constituiu-se de amplas recomendações 
aos distintos setores do governo, no intuito de assegurar políticas, programas e 
ações contra a discriminação e que, sobretudo, promovam equidade de acesso 
a ações qualificadas aos serviços públicos (BRASIL, 2013). Mesmo com a 
criação dessas políticas públicas, a discriminação, exclusão e apagamento da 
população LGBT+ ainda acontece. Essa situação pode ainda se agravar com 
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a retirada de qualquer menção relacionada às discussões de gênero do atual 
PNE 2014/2024 (BRASIL, 2014).

Sendo assim, o trabalho conduziu um mapeamento, ao longo do ano de 
2019, sobre as percepções que a comunidade acadêmica do IFCReal possui 
sobre a diversidade de gênero que acabou por desembocar em 2 propostas 
direcionadas de ações educativas. Foram levantadas questões sobre se os 
participantes dominam e são receptivos ao tema e se o corpo docente, em sua 
prática pedagógica contempla o assunto em sala de aula.

METODOLOGIA

O trabalho de mapeamento das percepções discentes foi conduzido 
com a aplicação de um questionário semiaberto construído em conjunto 
pelos membros do NUGED SOMOS. O objetivo foi apurar as percepções 
da comunidade acadêmica quanto ao conhecimento sobre a diversidade de 
gênero. A partir dos dados foi possível planejar intervenções educativas 
direcionadas para as fragilidades emergentes do instrumento de coleta de 
dados. As perguntas do questionário serão, paulatinamente, desveladas na 
apresentação dos resultados.

A aplicação do questionário abrangeu os 4 cursos oferecidos na 
instituição, ao longo do ano de 2019. A aplicação foi semestral, com 
amostragens em: turma de início, turma de meio, turma de fim em cada um 
dos 4 cursos. A participação dos respondentes foi voluntária e o projeto dessa 
pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética na Pesquisa do IFRJ recebendo o 
protocolo 26061119.2.0000.5268.

Os dados extraídos dos questionários foram tabulados e ordenados em 
gráficos ou tabelas (respostas fechadas). A única pergunta aberta foi analisada 
por meio de nuvem de palavras para se verificar quais termos eram mais 
recorrentes. Depois cada resposta foi avaliada individualmente, sendo que, de 
um total de 341 questionários aplicados, apenas 145 indivíduos responderam 
à questão aberta.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mesmo que a Política Pública em apoio às minorias exista, a 
discriminação em relação à mulher e a homofobia continuam. As primeiras 
perguntas do questionário serviram para se caracterizar a população do IFCReal 
por extrapolação, haja vista o critério de amostragem anteriormente citado. 
Foram inquiridos 341 indivíduos, sendo 56 nascidos homens e 282 nascidas 
mulheres. Três indivíduos não declararam seu sexo de nascimento. Esse dado 
confirma o levantamento realizado pelo MEC/INEP em 2018 que dá conta 
de que os cursos oferecidos no IFCReal são frequentados majoritariamente 
por nascidas mulheres, o que, em princípio poderia favorecer a permanência 
e conclusão da formação desses alunos. A maior parte da amostra (259 
participantes) possui idade entre 18 e 25 anos, sendo por isso, uma população 
predominantemente jovem. Desse montante, 49 pessoas declararam ter filhos.

As próximas perguntas foram sobre conceitos básicos de diversidade 
de gênero. Foi perguntado se a pessoa gostaria de declarar a sua orientação 
sexual ou identidade de gênero. Trinta e uma pessoas preferiram não declarar. 
Foi perguntado, então, qual era a orientação sexual e a identidade de gênero. 
O padrão de resposta foi o apresentado no gráfico 1.

O gráfico 1 exibe a maneira pela qual os respondentes se identificam. 
A população é majoritariamente composta por mulheres heterossexuais 
que acabam por buscar uma formação que seja dedicada ao cuidado do 
outro, como já é bem identificado por estudiosas das Teorias Feministas 
(SHIEBINGER, 2001; ARAÚJO, 2010). Estudos mais recentes de inserção 
das mulheres em cursos superiores, dão conta que as mulheres, cada vez mais, 
estão ingressando em cursos que anteriormente eram considerados territórios 
masculinos, entretanto, os nascidos homens ainda não estão se interessando de 
maneira expressiva em carreiras que são dedicadas ao cuidado do outro, tais 
como, magistério e profissões da saúde que não sejam a medicina (RICOLDI; 
ARTS, 2016). É possível observar que, no ano de 2019 o IFCReal contava 
com uma aluna mulher trangênero e um aluno homem trangênero. O aluno, 
infelizmente, acabou por abandonar o curso por se sentir sempre apontado 
pelos outros como sendo “aquela pessoa diferente”, relatando, inclusive, 
manifestações de homofobia. A sua condição é, como define ser “o outro do 
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outro” em um mundo dominado por relações dicotômicas, aquele que não tem 
um lugar e que vive em “um não lugar” (RIBEIRO, 2019).

Gráfico 1

Em seguida foi perguntado se as pessoas sabiam a diferença entre sexo 
biológico, orientação sexual e identidade de gênero. A resposta dos 4 cursos 
consolidada é exposta na tabela 1.

Tabela 1 - Resposta da questão “Você sabe a diferença entre sexo biológico, 
identidade de gênero e orientação sexual?

O número de pessoas que não sabem ou não responderam é expressivo 
(aproximadamente 25% dos respondentes, somado, aproximadamente de 
6% de participantes que não responderam). A questão fechada anterior foi 
sucedida da questão aberta “Na sua opinião, o que você acha que difere um dos 
outros?” Essa pergunta foi formulada, justamente, para tentar verificar em que 

1 sem 2019 2 sem 2019 TOTAL
Não 44 40 84
Sim 110 127 237

Não respondeu 12 8 20
TOTAL 167 175 341
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medida os alunos teriam conhecimento dos conceitos básicos de diversidade 
de gênero, para, a partir disso, formularmos ações educativas específicas. O 
desconhecimento das definições básicas fica evidente quando se analisa as 
respostas individuais. Os resultados globais obtidos em cada curso são os 
expostos a seguir.

O padrão de respostas apurados nos 36 alunos do curso técnico de 
Agente Comunitário de Saúde foram para ‘sexo biológico’ palavras como: 
órgão sexual, nascer, nasce tendo. Com relação à ‘identidade de gênero’ foram 
palavras como: homem, heterossexual, homossexual. Para orientação sexual 
não foi obtido nenhuma resposta. As respostas analisadas apresentavam pouco 
conhecimento ou mal entendimento com relação ao tema. Entre os 103 alunos 
do bacharelado em Farmácia, 42 indivíduos afirmaram saber o que é identidade 
de gênero e orientação sexual, mas apenas 30 deram suas definições, sendo 7 
delas equivocadas e 7 considerando orientação sexual como uma escolha. Os 
dados apurados no segundo semestre de 2019, em especial, demonstram que 
muitos alunos não estão familiarizados com o tema, mesmo que afirmem que 
saibam os conceitos, reforçando a necessidade de uma abordagem curricular. Já 
no bacharelado em Fisioterapia, dos 120 participantes, apenas 27 definiram. O 
resultado apurado demonstrou que os discentes possuem pouco conhecimento 
sobre o assunto. Com base nos dados compilados chegou-se a um apanhado 
de termos frequentes como sexo, preferência, diversidade, identidade, sexual, 
nascimento, nascer, pessoa. Os termos referenciados não foram abordados 
da forma apropriada. Notou-se que ainda há uma forte ligação com o senso 
comum e construções sociais que naturalizam a dicotomia “homem x mulher” 
(heteronormatividade) e tratam os comportamentos que fogem deste padrão 
como anormais. Para os 82 alunos do bacharelado em Terapia Ocupacional, 20 
alunos afirmaram não saber a diferença entre os conceitos de sexo biológico, 
identidade de gênero e orientação sexual e 6 alunos que afirmaram saber os 
conceitos não falaram sobre a diversidade de gênero. Identidade de gênero 
foi correlacionada com as palavras: sente, identifica, forma, identidade, cis e 
trans. Orientação sexual foi associada às palavras: sente, diversidade, escolha, 
relaciona, atração e sexo.

A próxima pergunta “Você já cursou alguma disciplina que abordasse 
as vulnerabilidades de gênero em relação ao acolhimento no serviço de saúde 



Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização

158

da população LGBT+ (lésbicas, bissexuais, gays, transgênero+++)? Quais?” 
Tratou sobre aspectos curriculares tendo em vista que os cursos ofertados 
no IFCReal abrangem o campo da saúde e o campo social e, por isso, é 
necessário que esses futuros profissionais compreendam as vulnerabilidades 
das mulheres e da população LGBT+ que muitas vezes são negligenciados 
dos seus direitos de acesso à saúde e à educação. Os resultados apurados 
foram que 127 pessoas disseram que sim, 212 responderam que não e 2 não 
responderam. Os que disseram que sim apontaram as disciplinas obrigatórias 
na graduação “Mulher e Sociedade”, “Saúde da Mulher”, espaços de franca 
abordagem sobre as especificidades das mulheres, mas a população LGBT+ 
é, de fato, negligenciada nas ementas oficiais. Existe, ainda, uma disciplina 
optativa proposta em 2017 nos Planos Pedagógicos (PPC) dos bacharelados 
chamada “Sexualidade e educação sexual” que nunca foi ministrada, pois a 
docente que a propôs se aposentou em 2018. Os alunos do curso técnico não 
citaram nenhuma disciplina. As ementas simplificadas das disciplinas estão 
expostas no quadro 1.

Quadro 1 - Ementa das disciplinas citadas no questionário

*A disciplina é optativa para a graduação em Farmácia. Fonte: PPC de Fisioterapia do IFRJ Campus 
Realengo (2017)

O que é possível observar verificando as ementas das disciplinas citadas 
é que o enfoque das discussões é, predominantemente, apoiado nas questões 
femininas, negligenciando as outras identidades de gênero. Abordar de forma 
mais assertiva a temática LGBT+ no IFCReal é bastante pertinente, pois 
há uma reforma curricular em andamento para Farmácia (CONSELHO 
FEDERAL DE FARMÁCIA, 2017), Fisioterapia (COFFITO, 2018) e Terapia 
Ocupacional (CREFITO12, 2018). Trazendo o assunto à tona é possível 
sensibilizar a comunidade acadêmica em incluí-lo definitivamente no 

DISCIPLINA CARÁTER EMENTA

MULHER E 
SOCIEDADE

OBRIGATÓRIA* A experiência feminina na contemporaneidade enquanto desdobramento de fenômenos subjetivos,
sociais e culturais, levando-se em conta as contribuições de perspectivas históricas sobre o feminino,

diferenças sexuais, sexualidade, e suas possíveis repercussões sociais, psicológicas, estéticas e políticas.
Discussão sobre o conceito de gênero como categoria socialmente construída, articulada a elementos

como identidade, papéis sociais e discurso.

SAÚDE DA MULHER OBRIGATÓRIA Aspectos demográficos e epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos das afecções e disfunções prevalentes na
mulher: dermatológicas, neurológicas, gineco-obstétricas, ortopédicas, oncológicas e vasculares

SEXUALIDADE E
EDUCAÇÃO SEXUAL

OPTATIVA Estudo da sexualidade humana em seus aspectos bio-psico-sociais e suas manifestações em diferentes 
fases da vida. Informação, orientação e educação em sexualidade para crianças, adolescentes e adultos.
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currículo. As matrizes curriculares dos cursos da área de saúde do IFCReal, 
se espelham nas matrizes de cursos de outras IES (Instituições de Ensino 
Superior) que apresentam componentes curriculares “generificados”, tomando 
como base a presunção da heteronormatividade. Disciplinas nomeadas como: 
Saúde da Mulher; Mulher e Sociedade; Saúde do Homem e do trabalhador; 
Homem, sociedade e saúde trabalhadora, pressupõe que a sociedade é composta 
apenas por esses indivíduos, separando-os em categorias fixas, embora haja 
certa liberalidade por parte dos professores em abranger a população LGBT+ 
no momento que lhes convier.

A pergunta seguinte é: “Você acha necessário existir a discussão dentro 
do currículo do seu curso sobre como o profissional da saúde deve atender e 
entender a população LGBT+?”. Trezentos e doze alunos responderam que 
sim, vinte disseram que não e nove não responderam. Levando em conta 
as respostas coletadas foram pensadas duas proposições para intervenção 
educativa.

A primeira delas é a criação de um grupo de leitura em formato de roda de 
conversa, com frequência mensal intitulada Feminismos desiguais. Espaço 
esse pensado para se promover a leitura de pequenos trechos de obras 
acadêmicas relacionados a diversidade de gênero para além do feminismo 
tradicional da mulher branca, burguesa e heterossexual. Os referenciais 
teóricos serão apresentados, com a abertura para relatos dos participantes, de 
maneira que todos possam entender a origem de suas experiências e tentar 
entender as experiências vivenciados pelos “outros diferentes”. Esse grupo 
será aberto para alunos, técnicos administrativos e para a comunidade, sendo 
por isso, uma atividade de extensão. A previsão para a implantação do grupo 
de leitura será para abril de 2020.

A segunda ação é a retomada e reformulação da disciplina optativa 
“Sexualidade e educação sexual”. A ementa atual é bastante abrangente, por 
isso é possível retomá-la. Será necessário o ajuste da bibliografia básica que, 
sugere o enfoque heteronormativo. As referências propostas na ementa atual 
são: a) FOUCAULT, M. História da Sexualidade I: a vontade do saber (1998); 
b) GOLDENBERG, M. De perto ninguém é normal: estudos sobre corpo, 
sexualidade, gênero e desvio na cultura brasileira (2005); c) KEHL, M. R. 
Deslocamentos do Feminino (2008). O que temos em mente é iniciar com a 



Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização

160

abordagem das Políticas Públicas de interesse, tais como: Programa Brasil 
Sem Homofobia, Política Nacional de Saúde LGBT e outros referenciais que 
possam subsidiar as questões atinentes ao atendimento da população LGBT+, 
já que há outros espaços que tratam da saúde da mulher. A previsão para a 
oferta oficial da disciplina, inicialmente em caráter eletivo, será no segundo 
semestre de 2020. Observando a aceitação e desenrolar da oferta da disciplina 
será proposto a integração dela como componente curricular obrigatório nas 
matrizes de todos os cursos oferecidos pelo IFCReal.

CONCLUSÃO

A partir dos dados coletados pelo NUGED SOMOS foi possível 
verificar como a comunidade do IFCReal entende e se relaciona com as 
especificidades da população LGBT+. O mapeamento inicial, realizado por 
meio de questionário, subsidiou o planejamento das ações educativas que esse 
núcleo tem como atribuição implantar, tomando como base dados concretos.

Foi verificado que o perfil dos alunos corresponde ao levantamento 
do MEC/INEP de 2018 e, que mesmo sendo composto majoritariamente por 
mulheres jovens, não houve receptividade para o aluno homem transgênero 
que se evadiu por sofrer ataques transfóbicos antes que o NUGED pudesse 
planejar e aplicar qualquer ação educativa.

As percepções coletadas sobre diversidade de gênero apresentaram-se 
equivocadas, ainda apoiadas nas relações dicotômicas e no senso comum e, 
por muitas vezes imersas em crenças religiosas e preconceito. As disciplinas 
citadas no questionário que poderiam ter algum espaço para tratar sobre 
a população LGBT+ possuem o enfoque na mulher heteronormativa, 
negligenciando outros gêneros. Isso demonstrou a necessidade de se pensar 
ações educativas a partir dos pontos mais básicos. As ações propostas foram a 
criação de um grupo de leitura acadêmica sobre o tema, aberta também para a 
comunidade, e a reformulação de uma disciplina, em princípio eletiva para os 
cursos de graduação com o foco para as especificidades da população LGBT+.

As ações aqui propostas não só darão maior visibilidade e 
empoderamento para a população LGBT+, como irão preparar futuros 
profissionais para atuar em apoio e acolhimento à este público, tanto como 
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profissional que cuida, como aluno que assim se reconhece e que tem direito 
em seguir na sua profissão de escolha.

Financiamento: IFRJ e CNPq
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RESUMO
A proposta deste trabalho é discutir a importância de uma perspectiva feminista na 
formação em psicologia para lidar com a questão da violência contra a mulher. Para tal 
apresentamos o projeto de extensão “Por que também temos que falar de violência?”, 
destacando três importantes perspectivas conceituais e práticas que fundamentam 
suas ações: o empoderamento, a interseccionalidade e a sororidade. Enfatizamos a 
vertente do projeto voltada para a formação profissional e seu importante papel na 
disseminação de uma psicologia feminista, voltada para a descolonização de saberes no 
ambiente acadêmico e para a formação de profissionais de psicologia engajados social 
e politicamente. Sustentamos que a psicologia feminista oferece pistas importantes 
para a efetivação de uma ética comprometida com a mudança social, direcionada para 
a promoção da justiça e igualdade entre os sujeitos, que pode balizar uma atuação 
responsável e potente junto às mulheres em situação de violência.
Palavras-chave: Psicologia Feminista; Formação; Extensão Universitária; 
Descolonização de saberes.

ABSTRACT
The proposal of this work is to discuss the importance of a feminist perspective in 
psychology training to deal with the issue of violence against women. To this end 
we present the extension project "Why do we also have to talk about violence?" 
highlighting three important conceptual and practical perspectives that support their 
actions: empowerment, intersectionality and sorority. We emphasize the professional 
training aspect of the project and its important role in the dissemination of feminist 
psychology, focused on the decolonization of knowledge in the academic environment 
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and the formation of socially and politically engaged psychology professionals. We 
sustain that feminist psychology offers important clues for the realization of an ethic 
committed to social change, directed to the promotion of justice and equality among 
the subjects, which can mark a responsible and powerful action with women in 
situations of violence.
Keywords: Feminist Psychology; Training; University Extension; Decolonization of 
knowledge.

INTRODUÇÃO

Escassos são os espaços para se falar de uma psicologia implicada com 
a causa das mulheres, para se discutir uma psicologia feminista. Escassos 
são também os artigos acadêmicos que tratam a temática. A formação em 
psicologia, patriarcal e colonizada, gera efeitos diretos tanto no modo como 
“ensinamos” aos discentes a serem psicólogos/as, quanto na vida das mulheres 
– diversas e plurais.

Nossas trajetórias de trabalho e pesquisa nas políticas públicas 
intersetoriais, em especial, de saúde e de assistência social, com mulheres 
diversas, nos (re)lançam a lugares que nos fazem colocar a psicologia que 
ensinamos em xeque. A quem ela serve? Essa pergunta, ao mesmo tempo, 
nos motiva a construir estratégias de resistência e criar uma outra psicologia - 
feminista e brasileira - que se potencializa na prática, na luta por uma concepção 
de sociedade, pautada por princípios democráticos e comprometida com a 
sociedade brasileira, que padece sob injustiças e desigualdades diversas.

Indagamos como a instituição Psicologia coloca tão parcimoniosamente 
no cerne de suas reflexões as questões de gênero, quando repetidamente afirma 
que “a psicologia é uma profissão feminina”, sem fazer uma análise ampla e 
crítica deste dado. Números absolutos revelam coisas muito importantes, mas 
também demandam interpretações, e, por isso, entendemos que não podemos 
deixar de fora deste debate a história da psicologia no Brasil, o modo como 
ela foi se organizando até ser regulamentada nos anos 60. Não podemos 
esquecer que as condições de possibilidade para sua regulamentação surgiram 
nos chamados Anos Dourados, tempo em que os papéis de gênero marcavam 
exatamente o que seria possível para as mulheres - cuidar. Além disso, cientes 
estamos que não é porque é uma profissão composta majoritariamente por 
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mulheres que ela não reproduzirá estereótipos de gênero em suas práticas 
cotidianas. Aliás, é isso que vemos em cada uma de nossas atividades 
desenvolvidas junto com mulheres e na parca literatura sobre a temática, 
trabalhada no projeto de Desenvolvimento Acadêmico/ UFF.

Como mulheres com corpos marcados por duas instituições patriarcais 
– a academia e a psicologia – buscamos continuamente meios de resistir 
às lógicas vigentes de produção de saber, baseadas em uma determinada 
concepção de “ciência neutra”, que, por derivação, é masculina, branca, 
elitizada e cisheteronormativa. Entre percepções e indagações, entre 
retrocessos, lutas e resistências, entre enfrentamentos cotidianos e cuidados, 
construímos o Projeto Extensionista “Por que também temos que falar de 
violência?”, que desenvolve ações voltadas ao enfrentamento da violência 
contra a mulher, no território, junto e com mulheres e órgãos do poder público.

Por que falar de violência contra a mulher e lutar por uma psicologia 
feminista? Porque as mulheres evidenciam, através de seus adoecimentos, 
as marcas do patriarcalismo. Vivem suas dores silenciosa e solitariamente. 
Clamam em sussurros inaudíveis para serem reconhecidas como sujeitos 
de direitos. Ter direito a uma vida digna sem discriminações, opressões 
e violências, em um país patriarcal como o nosso, é um grande desafio. 
Poucos são aqueles que são capazes de escutar vozes em frequências 
(quase) inaudíveis e histórias que não puderam ser narradas. Nem mesmo os 
(muitos) profissionais psis, que vivem assujeitados ao mundo patriarcal, que 
o feminismo questiona, e aos modos de fazer ciência, aprendidos nos bancos 
universitários.

Refletir sobre violência contra as mulheres, a partir de uma perspectiva 
de gênero, demanda um trabalho de superação de lógicas hegemônicas 
vigentes, cristalizadas também nas instituições de formação. Afinal, não 
podemos nos escusar, enquanto profissionais psi, de refletir e intervir sobre 
a condição das mulheres brasileiras, em uma sociedade estruturalmente 
patriarcal, escravagista, classista e cristã.

Falar de violência contra a mulher na formação é demarcar quais são os 
princípios que norteiam a nossa sociedade, seu projeto social, mas também a 
própria formação profissional. Sem eles não temos como criar estratégias de 
intervenção visando uma sociedade mais democrática, menos desigual, mais 
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diversa e plural.
A proposta deste trabalho é discutir a importância de uma perspectiva 

feminista na formação em psicologia para lidar com a questão da violência 
contra a mulher. Para tal, apresentamos o projeto acima citado destacando 
três importantes perspectivas conceituais e práticas que fundamentam suas 
ações: o empoderamento, a interseccionalidade e a sororidade. Evidenciamos 
ainda a dimensão do projeto voltada para a formação profissional e seu 
importante papel na disseminação de uma psicologia feminista, voltada para 
a descolonização dos saberes no ambiente acadêmico e para a formação de 
profissionais de psicologia engajados social e politicamente.

“POR QUE TAMBÉM TEMOS DE FALAR DE VIOLÊNCIA?”

O projeto objetiva desenvolver ações centradas na temática da violência 
contra a mulher, a partir de uma perspectiva de gênero. Aposta em ações 
diversas, que se dão no território e visam intervir na nossa realidade social. 
Fundamenta-se numa proposta tripartite, com uma vertente voltada para 
a prevenção e enfrentamento da violência, através de ações de orientação/
sensibilização; outra voltada aos cuidados/assistência às mulheres em situação 
de violência - atendimento psicológico; e, uma terceira, não menos importante, 
voltada à formação profissional gendrada, através da proposição de pesquisas 
que subsidiam o próprio fazer extensionista.

De caráter interdisciplinar, pretende garantir a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, em uma perspectiva de formação em 
psicologia que deve ir além do desenvolvimento de habilidades técnicas. 
Elas, sabemos, são necessárias, mas não suficientes para o exercício de uma 
prática profissional comprometida ético-politicamente com as questões que 
atravessam a sociedade como a violência contra a mulher.

Sua formalização se deu a partir de um convite para uma atividade 
em comemoração ao 8 de Março. O convite foi aceito com hesitação. O 
que, de fato, teríamos a comemorar? Nosso incômodo nos impediu de nos 
silenciarmos quanto à violência. Em meio a falas tão inspiradoras, de mulheres 
sobre outras lutas de mulheres, posicionamo-nos colocando em pauta aquilo 
que há de mais corriqueiro e bárbaro na vida das mulheres brasileiras. Forma 
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estranha de “comemorar”, mas, dar visibilidade às mazelas vividas, não 
colocando-as para debaixo do tapete (patriarcal), seria o nosso mote. Não 
podíamos fingir que não existe violências, pois, entendemos que dissimular 
é uma das mais poderosas estratégias do patriarcado. É aquilo que faz com 
que pessoas atualmente nos perguntem se ainda somos patriarcais... Duvidar 
do patriarcado é dar a ele ainda mais poder, pois, disfarçado, ele segue se 
mantendo inabalável. Com ele, não tem negociação!

Ao indagarmos, explicitamos porque também temos que falar de 
violência, percebemos que nosso questionamento trazia consigo uma 
importante afirmação: temos que falar de violência! Esta é uma exigência, 
necessária também à formação. Falar de violência é dar voz e vez às mulheres. 
É poder chamar atenção para lutas que precisam ser sustentadas, com elas 
e junto delas, pelas suas/nossas vidas. Falar de violência é chamar atenção 
para o que nos atravessa enquanto “sujeitos-profissionais” - com todos os 
paradoxos que a expressão comporta.

Nossa metodologia de trabalho tem sido bastante simples. Junto ao poder 
público, em especial, com a Coordenadoria de Políticas e Direito das Mulheres 
e da Secretaria de Saúde, através da DESUM/COVIG, tecemos parcerias que 
nos possibilitam acessar a rede de enfrentamento e de atendimento à violência 
no município. Isso nos abriu a possibilidade de transitar para propor ações 
diversas com as mulheres, como oficinas, palestras, discussões e orientações. 
Inicialmente, de forma menos sistematizada, desenvolvemos atividades que 
nos permitiram encontrar mulheres e fazer uma análise diagnóstica de uma 
rede de dispositivos e serviços. Neste processo, não nos passou desapercebido 
o despreparo de profissionais de psicologia para o trabalho com mulheres. 
Estranhamos o fato de muitas mulheres psicólogas não se questionarem sobre 
os efeitos de vivermos em uma sociedade patriarcal.

Percebemos que cotidianamente, profissionais psis, “em maioria 
mulheres”, “esbarram” com outras mulheres, mas, aquilo que deveria ser um 
encontro potente torna-se somente um esbarrão entre duas pessoas: uma que 
não pode falar e outra que não pode escutar. Ambas foram ensinadas pelo 
sistema. A elas cabe apenas o silêncio.

Apostando na importância de visibilizar a temática, pouco debatida 
no âmbito da formação universitária em psicologia, buscamos desmistificar 
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a ideia vulgarizada e ainda corrente de que violência contra a mulher é uma 
questão individual. Não, ela é uma questão coletiva e deve ser assim tratada, o 
que não exclui o fato de mulheres a vivenciarem individualmente. Isto porque 
o empoderamento de mulheres caminha não só no plano individual. Neste 
sentido, Joice Berth (2018) destaca que “empoderamento” é um conceito 
complexo, que atualmente é alvo de distorções e incompreensões, devido 
ao debate acrítico que o utiliza de forma esvaziada, fugindo completamente 
das raízes da teoria proposta ao não apresentar estratégias para a libertação 
individual a serviço da emancipação coletiva. Afirma: “Empoderamos a nós 
mesmos e amparamos outros indivíduos em seus processos, conscientes 
de que a conclusão só se dará pela simbiose do processo individual com o 
coletivo” (BERTH, 2018, p. 130).

Assim, não é possível que as/os profissionais de psicologia que 
trabalham com violência empoderem mulheres em situação de violência, pois 
o empoderamento não pode ser considerado algo que pode ser feito a alguém 
por outra pessoa. Contudo, sabemos “que as políticas de ações governamentais 
podem fazer é criar um ambiente favorável ou, opostamente, colocar barreiras 
ao processo de empoderamento” (BERTH, 2018, p. 57). Desse modo, torna-se 
fundamental que as/os profissionais de psicologia, que atuam com mulheres 
em situação de violência, de fato se posicionem como aliados/as das mulheres, 
utilizando o conceito de empoderamento como ferramenta de emancipação 
política e social, para o acesso a uma vida mais digna.

O projeto também adota uma perspectiva interseccional de trabalho. 
Mostra como é fundamental reconhecer que, além da discriminação de 
gênero, à qual de algum modo todas as mulheres estão sujeitas, “outros 
fatores relacionados as suas identidades sociais, tais como “classe, casta, 
raça, cor, etnia, religião, origem nacional e orientação sexual, são ‘diferenças 
que fazem diferença’ no modo como vários grupos de mulheres vivenciam 
a discriminação” (CRENSHAW, 2002, p. 173). Esses fatores também 
precisam ser considerados, pois, em interação com o gênero, eles, também, 
atravessam a forma como cada mulher experiencia as situações de violência 
e de vulnerabilidade. A interseccionalidade “trata especificamente da forma 
pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas 
discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições 
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relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. (CRENSHAW, 2002, p. 
177).

Sem esquecer que a psicologia é uma profissão majoritariamente 
exercida por mulheres, é preciso considerar ainda que, ao intervir, os/as 
profissionais se encontram em uma posição privilegiada de classe, raça, 
gênero, ou qualquer outra, o que facilmente convida a hierarquizações, ao 
exercício de relações de poder. Posição que reforça as diferenças especialista-
mulher e pode vulnerabilizar ainda mais aquelas que já entram nesta relação 
por sua condição “desfavorecida”. Como destaca Bell Hooks (2019) a 
sororidade, enquanto solidariedade política entre as mulheres, que vai além 
de reconhecimento positivo de experiências de mulheres e também da 
compaixão compartilhada em caso de sofrimento comum, fundamenta-se 
no comprometimento compartilhado de lutar contra a injustiça patriarcal, 
não importa a forma que a injustiça toma (racial, de classe, sexualidade). 
Tal sororidade jamais teria sido possível para além das fronteiras de raça e 
classe se mulheres individuais não se dispusessem a abrir mão de seu poder 
de dominação e exploração de grupos subordinados de mulheres. “Enquanto 
mulheres usarem poder de classe e de raça para dominar outras mulheres, a 
sororidade feminista não poderá existir por completo” (HOOKS, 2019, p. 36). 
É nesse sentido que em nosso trabalho como psicólogas é fundamental pensar 
em como contribuir com o crescimento das outras mulheres estando em uma 
posição de privilégios.

Levando em conta a importância da sororidade, do empoderamento 
e de uma perspectiva interseccional no trabalho com mulheres em situação 
de violência, abordamos a seguir a importância de cursos de graduação em 
psicologia contemplarem em seus currículos uma psicologia feminista crítica 
que contribua para a formação de profissionais de psicologia engajados social 
e politicamente.

POR UMA PSICOLOGIA FEMINISTA

A psicologia surge e se desenvolve com fortes marcas de uma ciência 
objetiva, quantitativa, empírica e livre de valores, com os objetivos de suas 
pesquisas geralmente sendo relacionados com a compreensão, categorização, 
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previsão e controle do comportamento humano e os resultados dessas 
investigações tomados como verdades universais, que poderiam ser aplicadas 
a uma ampla gama de indivíduos em diferentes contextos e momentos 
históricos. Diante desse panorama, nos anos 70 as psicólogas feministas, se 
alimentando das discussões dos movimentos feministas, começam a apontar 
e questionar uma perspectiva andocêntrica do conhecimento psicológico o 
qual acreditavam refletir um modelo masculino de realidade ao enunciar um 
sujeito racional universal, do sexo masculino, que é tomado como norma, 
a partir do qual é avaliado e classificado o comportamento (NOGUEIRA, 
2017). Trata-se de uma crítica a uma perspectiva da psicologia que enaltece 
a hegemonia masculina e negligencia as experiências femininas, relegando-
as à marginalidade e contribuindo para a reificação e construção de lugares 
deterministas paras as mulheres.

Da articulação entre psicologia e feminismo, surge a psicologia 
feminista se afirmando como resposta a um modelo de ciência positivista e 
androcêntrica que se pretende neutra e não considera os contextos social, 
cultural e político. A psicologia feminista promove o princípio do ativismo 
social, da implicação com as causas das dos grupos subrepresentados, 
comprometendo-se com uma mudança social, buscando diluir uma perspectiva 
autocrática e a imposição de um conhecimento universal (NOGUEIRA, 2017).

Não existindo uma metodologia única no campo da psicologia feminista, 
mas sim uma variedade de pontos de vista, métodos e áreas de estudo, as/
os psicólogas/os feministas buscam a promoção de uma disciplina aberta à 
mudança, que valorize e promova a igualdade e a justiça social entre grupos 
e indivíduos e que seja ativa na insistência para o bem-estar quer de homens, 
quer de mulheres de todos os grupos (NOGUEIRA, 2017).

Enquanto uma crítica às perspectivas individualizantes e apolíticas da 
psicologia, e assumindo um posicionamento político fortemente engajado na 
luta a favor da emancipação feminina e contra a naturalização da violência, a 
psicologia feminista coloca-se como referência central do projeto de extensão. 
Busca-se, assim, suprir uma lacuna presente nos currículos dos cursos de 
psicologia.

Ao se introduzir violência e gênero no escopo dos temas relevantes 
à formação em psicologia, se possibilita não só a ampliação do universo 
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de referência da disciplina, mas, fundamentalmente, o contato direto com 
questões contemporâneas que atravessam a nossa sociedade. Se a universidade 
cabe preparar os cidadãos, numa perspectiva crítica, para enfrentar desafios 
cotidianos, ela é o espaço democrático e permanente de aprendizagem e 
(trans)formação. Através dela, apostamos conseguir interferir na sociedade, 
especialmente quando desta nos aproximamos.

Ao nos propormos a trabalhar pela via da Extensão, reafirmamos que 
é através dela que ficamos frente-a-frente com a pulsátil sociedade na qual 
estamos inseridos, como e com os cidadãos, abrindo espaço propiciadores 
de comutações e de metamorfoses. É exatamente porque não há separação 
entre conhecimento técnico e compromisso sociopolítico, que a Extensão 
ganha, a nosso ver, um lugar fundamental na formação acadêmica, visto 
que seu compromisso ético e político deve estar relacionado à cidadania e 
a emancipação de sujeitos e coletividades, e não fixados nos pressupostos 
científicos de neutralidade.

O projeto nos trouxe o desafio de sair da universidade, concretamente 
ir para o território e, simbolicamente, ultrapassar os muros que encastelam os 
modos de produzir conhecimento na/da Universidade. No entanto, ir para o 
território não é simples. É um “romper a bolha” e ir ao encontro da diferença, 
da diversidade. É nos colocarmos diante de problemáticas que não havíamos 
pensado anteriormente, simplesmente porque elas não eram nossas. Sair da 
universidade, zona de conforto para docentes e discentes, toca os nossos 
corpos, nossos afetos, nossas histórias de mulheres.

Esse encontro com a diversidade nos exige o questionamento 
constante sobre quais concepções de sujeito e de sociedade embasam nossas 
intervenções de psicólogos/as. Demanda colocar as práticas e saberes psi em 
análise, buscando compreender quais as suas inclinações e compromissos, 
em que medida elas estão comprometidas com a ampliação dos direitos e 
das autonomias individuais e coletivas e em que medida elas podem estar se 
colocando a serviço da manutenção do status quo, reproduzindo preconceitos 
e discriminações. É um campo que envolve temas e questões complexas, que 
não devem ser abordados de formas simplistas e/ou generalistas, mas por 
meio de uma constante problematização, que nunca deve deixar de levar em 
consideração o reconhecimento das diferenças.
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É fundamental assumirmos a impossibilidade de uma formação em 
psicologia baseada na neutralidade, reconhecendo que a educação que 
recebemos e transmitimos nunca é politicamente neutra (HOOKS, 2017) e 
que é necessário adotar um posicionamento crítico sobre a situação dos grupos 
violados pela lógica dominante, para que a mudança seja possível. Como 
Freire (1987) afirma, ensinar exige essa crença de que a mudança é possível, 
e é essa convicção que orienta o projeto em questão ao buscar promover uma 
formação comprometida com a transformação da condição das mulheres, em 
especial daquelas em situação de violência de gênero.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nossas ações, queríamos dizer as mulheres que no município há 
dispositivos que podem ajudá-las, que há como se protegerem, como se 
cuidarem e serem cuidadas. Mas, nos encontros sempre fomos tomados por 
surpresas, algumas não tão boas. Neles escutamos que ser mulher é nascer, 
crescer e morrer em situação de exposição à violência. Escutamos também 
que são violadas por parceiros, por familiares, pelos servidores públicos, 
pelo próprio Estado, através de suas instituições. Que receber orientação 
sobre violência sexual é desnecessário porque toda mulher é estuprada; que 
ser mulher é trabalhar para apanhar. Ser mulher, para muitas, é sinônimo de 
ser menosprezada e desacreditada pelos profissionais de saúde – incluindo 
os psis -, pela polícia e instituições jurídico-policiais, em horas de extrema 
fragilidade. É ser julgada, discriminada, maltratada, descuidada, lesada em 
seus direitos mais fundamentais.

No entanto, são nesses encontros com mulheres que a sororidade 
se manifesta entre nós por meio de uma solidariedade política que busca 
fortalecer e dar visibilidade a tantas lutas. Por meio deles, percebemos que, 
apesar de sabermos que a violência atravessa todas as mulheres, de todas as 
classes e raças/etnias, pensar sobre violência contra a mulher é interseccionar 
categorias, e que só é possível trabalhar com o empoderamento em uma 
perspectiva em que o individual e o coletivo encontram-se imbricados, nos 
fazendo reconhecer a importância de estimular uma aliança entre consciência 
crítica e transformação concreta da realidade individual e coletiva.
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Acreditamos que uma psicologia orientada por uma perspectiva 
feminista nos oferece pistas importantes para a afirmação de um modo 
de estar com as mulheres, de se relacionar com elas nos atendimentos e 
intervenções, um modo que diz de uma ética. As/os psicólogas/os feministas 
buscam a promoção de uma disciplina aberta à mudança, que valorize e 
promova a igualdade e a justiça social entre grupos e indivíduos e que seja 
ativa na insistência para o bem-estar quer de homens, quer de mulheres, de 
todos os grupos sociais (SAAVEDRA; NOGUEIRA, 2006). Essa perspectiva, 
sem oferecer soluções únicas, nem receitas prontas, busca efetivar uma ética 
comprometida com a mudança social, direcionada para a promoção da justiça 
e igualdade entre os sujeitos, capaz de balizar uma atuação responsável e 
potente junto às mulheres em situação de violência. Por isso, destacamos que 
o que está em jogo na proposta do projeto é um outro modo de se fazer ciência. 
Dizemos não a ideia cientificista que toma as mulheres como objetos para 
delas dizerem. Pretendemos trocar com elas e construir com nossas parcerias 
novos saberes, novas propostas de prevenção e enfrentamento da violência.

O conhecimento, para nós, seguindo os ensinamentos de Paulo Freire e 
de Bell Hooks, se constitui nas relações, promotoras de transformação. O que 
este projeto tem nos ensinado é que ser mulher em nossa cidade é muito difícil. 
E, por isso mesmo, precisamos continuar cuidando, lutando e resistindo, na 
academia e para além de seus muros, pela vida de nossas mulheres, pelas 
nossas vidas.
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A importância da abordagem sobre sexualidade 
no 8º ano do Ensino Fundamental

The importance of the sexuality approach in the 8th year of 
Fundamental Education
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo apresentar uma sequência didática aplicado em 2 
turmas do 8° ano do ensino fundamental. A oportunidade deu-se por meio do estágio 
supervisionado II e a escola escolhida é uma da rede pública estadual localizada 
na zona Sul de Manaus. A sequência está composta em três etapas, que são: a) a 
apresentação da temática; b) estudo do tema, no qual aborda tudo sobre sexualidade, 
métodos contraceptivos e ISTs; c) a avalição e mais duas aulas; na primeira, roda 
de conversa e questionário; na segunda, utilização do PIC PAC para que os alunos 
expusessem tudo o que aprenderam em relação a prevenção e os cuidados com os 
métodos contraceptivos. Espera-se que essa sequência didática elaborada, possa 
contribuir para a aprendizagem dos estudantes. A temática seguirá o alinhamento 
construtivo proposto por John Bigg e Catherine Tang (2011).
Palavras-chave: Sexualidade; Sequência Didática; Ensino-Aprendizagem.

ABSTRACT
This article aims to present a didactic sequence applied in 2 classes of the 8th year of 
elementary school. The opportunity was given through supervised internship II and 
the school chosen is one of the state public schools located in the south of Manaus. 
The sequence consists of three stages, which are: a) the presentation of the theme; b) 
study of the theme, in which it addresses everything about sexuality, contraceptive 
methods and STIs; c) assessment and two more classes; in the first, conversation 
and questionnaire; in the second, use of the PIC PAC so that students could expose 
everything they learned in relation to prevention and care with contraceptive methods. 
It is hoped that this elaborate didactic sequence can contribute to the learning of these 
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students. The theme had followed the constructive alignment proposed by John Bigg 
and Catherine Tang (2011).
Keywords: Sexuality; Didactic Sequence; Teaching-Learning.

INTRODUÇÃO

Ainda é muito comum deparar-se com adolescentes que não sabem 
diferenciar sexo de sexualidade. Sabe-se que apesar da semelhança entre os 
termos, sexo e sexualidade não é a mesma coisa, pois a palavra sexo está 
relacionada a todos os aspectos que distinguem biologicamente indivíduos 
machos e fêmeas, incluindo suas diferenças anatômicas, fisiológicas e genética.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o ensino 
sobre sexualidade se encaixa no tema “vida e evolução” no qual o enfoque é 
trabalhar com os alunos sobre os métodos contraceptivos, gravidez precoce e 
prevenção. A educação sexual nas escolas deveria ser definida no núcleo comum 
para o ensino fundamental como tema transversal, podendo ser trabalhado 
em qualquer disciplina, visando propiciar aos jovens a possibilidade do 
exercício de sua sexualidade de forma responsável e prazerosa para que eles 
não tenham uma experiência traumática, cheia de deturpações, como por 
exemplo: gravidez indesejável, aborto, doenças sexualmente transmissíveis/
AIDS.

Fazendo algumas buscas sobre o assunto, observou-se que o conteúdo 
sobre sexualidade está fundamentado no 8º e 9º (proposta curriculares da 
Secretaria Municipal de Educação de Manaus – SEMED, 2015), do ensino 
fundamental. De acordo com a SEMED a sexualidade está sendo trabalhada 
no 2º bimestre com os alunos do 8º ano, no eixo: Ser Humano e saúde e 
suas especificações sobre sistema reprodutor masculino e feminino, ciclo 
reprodutivo da mulher, doenças sexualmente transmissíveis: formas de 
contágio e profilaxia, saúde e Sexualidade: Adolescência; Planejamento 
familiar e Métodos contraceptivos: modo de uso, ação no organismo, efeitos 
colaterais.

A proposta pedagógica da SEDUC-AM (2009) tem como objetivo 
especificar aos alunos do 8º ano a discutir sobre sexo, aborto, doenças 
sexualmente transmissíveis, analisando suas causas e consequências e 
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desenvolver atitudes e responsabilidades para a sua formação pessoal e 
conservação de sua saúde. Sendo trabalhado nas duas últimas séries do ensino 
fundamental, ambas são divididas em duas formas, a primeira vem como 
reprodução e sexualidade no 8° ano e no 9° as formas de preservação.

O conceito atribuído a sexualidade é bastante amplo e envolve não 
apenas as transformações físicas e fisiológicas, mas também comportamentais, 
influenciada por elementos culturais que variam de diversas sociedades e 
que sofrem mudanças com o passar do tempo. Porém, são identificados os 
impulsos e manifestações sexuais desde a infância, mas, é na adolescência que 
ocorre o desenvolvimento físico, na qual começa a ser vivenciada com muito 
mais intensidade (SILVA et al., 2004).

De acordo com Belisse:

Quando um adolescente inicia sua atividade sexual 
precoce e não tendo todas as informações necessárias, 
para que esse início seja saudável, e maturidade 
para administrá-las, ele acaba se expondo a grandes 
perigos imediatos como a gravidez indesejada, as 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), abortos 
clandestinos, Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida 
(AIDS) e problemas futuros como o câncer de colo de 
útero, provocado, muitas vezes, pelo papilomavírus 
humano (HPV), relacionamentos instáveis e até mesmo, 
o não funcionamento correto dos órgãos sexuais, o que 
não é raro acontecer com homens que não tiveram uma 
iniciação sexual correta.

A sequência didática segue o alinhamento construtivo proposto por 
John Biggs e Catherine Tang, com o objetivo de auxiliar o professor na 
aprendizagem dos alunos. Segundo Biggs e Tang (2011): O foco do ensino 
é sobre o que o professor faz. O ensino é concebido como um processo de 
transmissão de conceitos e teorias, não apenas de informações. O entendimento 
de conceitos complexos requer mais do que “giz e fala”.

A responsabilidade agora repousa, em grande parte, em sobre o que 
professor faz.

Cabe ao professor dar maior suporte as dúvidas dos alunos, dando um 
enfoque sociocultural e ajudando o jovem a conhecer e refletir sobre a forma 
como a sexualidade se apresenta em sua cultura. Assim, os jovens estarão 
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mais preparados psicologicamente, além de prevenir questões como gravidez 
precoce e doenças sexualmente transmissíveis (RODRIGUES, 2014).

METODOLOGIA

A sequência está composta em três etapas, que são: a) a apresentação da 
temática, nesta etapa será necessário apenas 1 (uma aula); b) estudo do tema, 
no qual aborda tudo sobre sexualidade, métodos contraceptivos e ISTs, nesta 
etapa será necessário 2 (duas) aulas; c) roda de conversa, questionário e PIC 
PAC. A utilização do aplicativo será para os alunos expor em forma de vídeo, 
tudo o que aprenderam em relação a prevenção e os cuidados com os métodos 
contraceptivos. Ao todo, foram necessárias 5 aulas para a abordagem do 
assunto.

PRIMEIRA ETAPA: APRESENTAÇÃO DA TEMÁTICA

Nesta etapa, apenas uma aula foi necessária para a apresentação da 
temática, no qual o tema foi escrito no quadro para que os alunos ficassem 
ciente do assunto que seria abordado. Algumas perguntas foram direcionado 
a turma, como: “1) Você sabe o que significa sexualidade?; 2) O que você 
entende sobre gravidez precoce?; 3) o que vocês entendem sobre métodos 
contraceptivos?”. Para esta etapa, o resultado pretendido da atividade é 
identificar as principais dificuldades dos alunos em relação ao tema.

SEGUNDA ETAPA: O ESTUDO DO TEMA

Esta etapa está organizada em duas aulas.

AULA 1: Sexualidade

Para este, o resultado pretendido é fazer com que os alunos consigam 
entender tudo sobre sexualidade, seus primeiros sinais e as mudanças que 
ocorrem no corpo. Um slide e um texto base (Apêndice A) foram utilizados 
para auxiliar na abordagem do assunto.
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AULA 2: Métodos contraceptivos e ISTs

Nesta aula, foram abordados os tipos de métodos que podem evitar uma 
gravidez indesejada e as ISTs que podem ser transmitidos ao manter relação 
sexual sem proteção.

TERCEIRA ETAPA: AVALIAÇÃO

Esta etapa está organizada em duas aulas.

AULA 1: Roda de conversa e questionário

Nesta aula, fizemos uma roda de conversa com todos os alunos presente 
em sala para que eles pudessem falar um pouco sobre o assunto que foi 
ministrado. Ao terminar o diálogo, aplicamos um questionário (Apêndice B) 
para que todos preenchessem.

AULA 2: PIC PAC

Nesta aula, foi realizado um breve resumo de como utilizar o aplicativo 
PIC PAC. Em seguida, solicitamos que os alunos se reunissem em grupo de 4 
e um exercício foi solicitado. Cada grupo teve como tarefa a elaboração de um 
vídeo de até 30 segundos sobre sexualidade e prevenção. Ao término, todos 
exibiram seus vídeos para que os colegas pudessem ver a criatividade de cada 
grupo.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Figura 1 - Alunos realizando as atividades propostas

Como resultado, foi possível observar que muitos não sabiam descrever 
ou citar alguma característica sobre sexualidade. Entretanto, notou-se que 
nas primeiras aulas eles ficaram tímidos em relação ao assunto, alguns 
tentavam fazer pergunta, mas os colegas ficavam fazendo “brincadeira” com 
o assunto. Esta aula foi ministrada para alunos do 8° ano, as idades eram 
entre 12 a 15 anos, tendo nas duas turmas mais meninos do que meninas. 

Porém, ao término da primeira etapa, os alunos fizeram suas 
anotações, respondendo ao questionamento das 3 perguntas que foram 
feitas no início da primeira etapa. Todavia, foi a partir da segunda aula, 
que alguns alunos foram ficando bem à vontade, sem demonstrar vergonha 
ou receio de falar do assunto. Na segunda etapa, eles tiraram dúvidas a 
respeito dos métodos contraceptivos aprendendo a função de cada um 
e identificar os tipos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

A aplicação do questionário teve como enfoque a escrita da opinião 
em particular de cada aluno, inclusive seus conhecimentos após as aulas 
ministradas e saber se eles conversam com seus pais e/ou familiares sobre 
o assunto. Já o PIC PAC que é um stop motion, foi utilizado para contribuir 
no ensino-aprendizagem em sala de aula. O objetivo de usá-lo foi fazer 
com que os alunos pudessem de forma criativa elaborar pequenos vídeos 
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a respeito do tema.
Contudo, observou-se que a maioria deles não costumam falar 

abertamente com seus pais e/ou familiares sobre o tema abordado, visto que 
há receio ou medo. Porém, costumam falar, abertamente, sobre o assunto com 
algum amigo de escola ou alguém com quem tenham confiança. Até mesmo 
para nós educadores, trabalhar com esse conteúdo em sala requer muita 
cautela.

Na atualidade, ainda é muito comum deparar-se com jovens que não 
falam abertamente com seus familiares sobre suas dúvidas e curiosidades em 
relação a sexualidade e de como prevenir uma possível gravidez, pois ainda 
há receio de como perguntar. Apesar da falta de diálogo, não é difícil obter 
informações (livros, internet etc.) dos métodos contraceptivos eficazes sendo 
este, o primeiro passo para evitar uma gravidez indesejada, principalmente 
quando falamos de adolescentes que, embora tenham o desejo e a necessidade 
de relacionar-se sexualmente. Segundo Figueiredo (1998, p. 9):

Reconhecer a sexualidade como construção social 
assemelha-se a dizer que as práticas e desejos são 
também construídos culturalmente, dependendo da 
diversidade de povos, concepções de mundo e costumes 
existentes; mesmo quando integrados em um só 
país, ocorre no Brasil. Isso envolve a necessidade de 
questionamento de ideias majoritariamente presentes na 
mídia, em condutas idealizadas, que são “naturalizadas”, 
e, assim, generalizadas para todos os grupos sociais, 
independentemente de suas origens e localização.

No contexto da nossa sociedade, Moizés e Bueno (2010), expõe que 
a sexualidade ainda tem sido considerada um tabu com inúmeros princípios 
morais e preconceitos, em que crianças e adolescentes se sentem reprimidos 
em expor as suas dúvidas e expectativas em relação ao assunto. Os mesmos 
relatam que as famílias ainda possuem expressiva dificuldade de lidar com 
o tema pelo fato da sociedade associá-lo à obscenidade ou algo sujo, 
pecaminoso e proibido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conversar sobre sexualidade com adolescentes sempre foi 
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um problema enfrentado pela sociedade, pois, muitas vezes, geram 
constrangimento. Como educadoras, esta pesquisa nos possibilitou constatar 
que, na fase da adolescência ocorrem mudanças psicológicas, físicas e 
comportamentais, onde as dúvidas, ansiedades, curiosidades conflitos, 
questionamentos, e o desafio de lidar com tais mudanças. Sendo fundamental 
as orientações sobre os riscos envolvidos e o devido uso de métodos 
contraceptivos.

Logo, foi possível propor estratégias para que se tenha dentro da sala 
de aula um diálogo aberto em relação à sexualidade com os alunos e que 
possibilite uma maior interação sobre o tema. No entanto, a orientação em 
relação à sexualidade não é papel apenas dos educadores, é também papel 
fundamental dos pais e, portanto, sua responsabilidade não pode ser totalmente 
repassada à escola, cabendo a cada família, abrir espaço para o diálogo sobre 
a sexualidade.

Portanto, conclui-se que a educação sexual é uma tarefa que envolve 
valores, mitos, tabus e crenças das pessoas envolvidas, no entanto, a escola, 
como também a família devem unir esforços para que os adolescentes sejam 
educados não só para exercer sua sexualidade, mas, principalmente, para 
exercer seus direitos com responsabilidade sendo respeitado e respeitando o 
outro.
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APÊNDICE A – TEXTO BASE O QUE É SEXUALIDADE?
Sexualidade é um termo amplamente abrangente que engloba 

inúmeros fatores e dificilmente se encaixa em uma definição única e absoluta. 
Teoricamente, a sexualidade assim como a conhecemos, inicia-se juntamente 
à puberdade ou adolescência, o que deve ocorrer por volta dos 12 anos de 
idade (Art. 2º - Estatuto da Criança e do Adolescente). Entretanto, em prática, 
sabemos que não se configura exatamente desta forma.

O termo “sexualidade” nos remete a um universo onde tudo é 
relativo, pessoal e muitas vezes paradoxal. Pode-se dizer que é traço mais 
íntimo do ser humano e como tal, se manifesta diferentemente em cada 
indivíduo de acordo com a realidade e as experiências vivenciadas pelo 
mesmo.

A noção de sexualidade como busca de prazer, descoberta das 
sensações proporcionadas pelo contato ou toque, atração por outras pessoas 
(de sexo oposto e/ou mesmo sexo) com intuito de obter prazer pela satisfação 
dos desejos do corpo, entre outras características, é diretamente ligada e 
dependente de fatores genéticos e principalmente culturais. O contexto influi 
diretamente na sexualidade de cada um.

Muitas vezes se confunde o conceito de sexualidade com o do sexo 
propriamente dito. É importante salientar que um não necessariamente precisa 
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vir acompanhado do outro. Cabe a cada um decidir qual o momento propício 
para que esta sexualidade se manifeste de forma física e seja compartilhada 
com outro indivíduo através do sexo, que é apenas uma das suas formas 
de se chegar à satisfação desejada. Sexualidade é uma característica geral 
experimentada por todo o ser humano e não necessita de relação exacerbada 
com o sexo, uma vez que se define pela busca de prazeres, sendo estes não 
apenas os explicitamente sexuais. Pode-se entender como constituinte de 
sexualidade, a necessidade de admiração e gosto pelo próprio corpo por 
exemplo, o que não necessariamente signifique uma relação narcísica de amor 
incondicional ao ego.

Existem diferentes abordagens do tema que variam de acordo com 
concepções e crenças convenientes a cada um. Em alguns lugares pode-se 
encontrar visões preconceituosas sobre o assunto. Em outros, é discutido de 
forma livre e com grande aceitação de diferentes olhares ao redor do termo. 
Algumas vertentes da psicologia, como a psicanálise Freudiana, consideram 
a existência de sexualidade na criança já quando nasce. Propõe a passagem 
por fases (oral, anal, fálica) que contribuem ou definem a constituição da 
sexualidade adulta que virá a desenvolver-se posteriormente.

Seja qual for a sua visão íntima sobre o assunto, é interessante que 
se possa manter uma relação de compreensão e aceitação de sua própria 
sexualidade. O esclarecimento de dúvidas e a capacidade de se sentir à vontade 
com seus desejos e sensações, colabora imensamente ao amadurecimento 
desta, o que gera sensação de conforto e evita conflitos internos provenientes 
de dúvidas e medos, gerando uma experiência positiva e saudável.
Disponível em: https://www.infoescola.com/sexualidade/o-que-e-
sexualidade/

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO BASE
INFORMAÇÕES SOBRE O ADOLESCENTE

1. Sexo:
Masculino ( ) Feminino ( )

2. Na sua casa, seus pais conversam com você sobre os riscos de se manter s 
perigos de manter relação sexual sem preservativos?
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Sim (  )               não ( )

3. O que você entende sobre gravidez precoce e método contraceptivo?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Você é a favor do aborto?
Sim (  )               não ( )

Justifique a sua opinião.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. A sua instituição e seus professores conversam sobre os perigos de manter 
relação sexual sem preservativos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Já participou de palestras que abordavam sobre gravidez precoce e 
métodos contraceptivos?
Justifique.
_____________________________________________________________
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo identificar e compreender como as questões de 
gênero vêm sendo abordadas no Ensino de Ciências sob a ótica de professores 
da Educação Básica. Para isso, foi realizado um levantamento das publicações 
do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, a partir do qual 
foram selecionados 12 trabalhos. Tivemos dois focos de análise: (1) Contexto de 
implementação dos estudos: primeiro contato entre pesquisadores e professores e a 
participação de professores em formação inicial ou em exercício em um processo 
formativo; (2) Desafios para abordar questões de gênero na Educação Básica: visão 
heteronormativa e biologicista; falta de clareza e relações incorretas sobre elementos 
da temática, dificuldade em incorporar as reflexões na prática em aula; o sexismo 
nas ciências.  Pode-se observar a importância do debate sobre gênero no Ensino de 
Ciências e a necessidade de pesquisas, que apoiem a prática docente na superação de 
concepções cristalizadas 
Palavras-chave: Docência; Questões de Gênero; Ensino de Ciências; Revisão da 
literatura

ABSTRACT 
This work aims at identifying and understanding how gender issues have been 
approached in Science Teaching from the perspective of Basic Education teachers. 
To this end, a search of publications of the National Research Meeting in Science 
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Education was carried out, from which 12 papers were selected. with two focus of 
analysis: (1) Implementation settings of the studies: first contact between researchers 
and teachers and the participation of pre service teachers or current teachers on training 
process; (2) Challenges to address gender issues in Basic Education: heteronormative 
and biologicist view; lack of clarity and incorrect relations about elements of the 
theme, difficulty in incorporating reflections in classroom practice; sexism in the 
sciences. It highlights the matter of the debate about gender in Science Education and 
the need for research, which support the teaching practice in overcoming crystallized 
conceptions. 
Keywords: Teaching; Gender Issues; Science Teaching; Literature Review.

INTRODUÇÃO

É notável como as questões de gênero têm ganhado visibilidade em 
diferentes áreas, incluindo a educação, sendo cada vez mais debatidas em 
nossa sociedade (LOURO, 2013). Um campo que tem destacado a importância 
de ampliar a discussão, tendo em vista que as concepções de gênero de alunos 
e professores interferem nos processos de ensino-aprendizagem (ANDRADE; 
HEERDT, 2014). 

Essas concepções geralmente são constituídas de diferentes 
conhecimentos, incluindo alguns da própria ciência atrelados a discursos 
biológicos. Tais discursos, empregados de forma inadequada, são utilizados 
para justificar e naturalizar masculinidades e feminilidades favorecendo a 
construção de estereótipos, hierarquias e marginalizações (ANDRADE, 2016; 
HEERDT; BATISTA, 2015).Alguns estereótipos, presentes nas diferenças 
produzidas entre meninos e meninas, são utilizados para definir e delimitar 
habilidades e espaços pertencentes a cada um, produzindo desigualdades e 
exclusões reiteradas, tanto no cotidiano escolar quanto em outras esferas da 
sociedade (HEERDT; BATISTA, 2015; 2017; LIMA et al., 2007).

Essas problemáticas destacam a importância do papel da escola, dos 
professores e de uma formação que contemple a discussão sobre gênero, tendo 
em vista como as ações desses sujeitos tem um papel relevante nos processos 
de ensino-aprendizagem. Isso é ainda mais importante no contexto do Ensino 
de Ciências, em que gênero acaba sendo colocado em termos naturais e 
dicotômicos destacando a relevância de problematizar a construção desse 
olhar influenciado por este campo (ANDRADE, 2016; BATISTA et al., 2015, 
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HARDING, 2010). 
Desse modo, consideramos importante situar a nossa compreensão de 

gênero,  entendida  como uma construção cultural que determina o ser homem e 
mulher, que se dá em [...]um processo minucioso, sutil, sempre inacabado[...]. 
É uma construção influenciada pela mídia, família, escola, igreja, entre outras 
fontes difusoras dos papéis de gênero (LOURO, 2008, p. 18).

Assim, o presente estudo tem como objetivo a análise das produções 
textuais publicadas nos ANAIS do Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino 
de Ciências, tendo como foco identificar e compreender como as questões de 
gênero vêm sendo abordadas na literatura do campo do ensino de ciências, de 
acordo com a ótica de professores da educação básica.

METODOLOGIA

Os artigos analisados neste estudo foram selecionados a partir de 
um levantamento bibliográfico em todos os ANAIS do Enpec (1997-2019), 
evento científico bianual de especial relevância no campo. Para um trabalho 
ser selecionado, era preciso atender os seguintes critérios: conter o termo 
“gênero” no título, resumo e/ou palavra chave; ser um trabalho empírico; ser 
uma pesquisa nacional; ter como sujeitos professores em formação inicial ou 
continuada com foco na educação básica.

Foram selecionados 12 trabalhos. A sistematização e análise das 
informações coletadas foram realizadas e as categorias elaboradas a posteriori, 
a partir da análise de conteúdo temática de Bardin (2009). Esta é composta por 
três fases: (1) pré-análise, em que é realizada uma leitura breve do material a 
ser analisado; (2) exploração do material, na qual se estabelecem categorias, 
unidades de registro e de contexto e (3) inferências e interpretação, etapa 
em que os dados brutos após tratamentos trazem conteúdo significativo para 
pesquisa

RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta os 12 artigos com seus respectivos códigos usados 
ao longo do texto. A partir da leitura dos trabalhos, foram estabelecidos dois 
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focos de análise: (1) Contexto de implementação dos estudos e (2) Desafios 
para abordar questões de gênero na educação básica. Os trabalhos tinham 
como sujeitos da pesquisa professores em formação inicial ou continuada de 
ciências biológicas e professores de diferentes áreas em exercício.

Tabela 1 - Trabalhos analisados

CONTEXTO DE IMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS

Na análise dos trabalhos identificamos dois contextos de 
implementação dos estudos. O primeiro era baseado em um primeiro contato 
entre os pesquisadores e os professores, ou seja, eram artigos que buscavam 

Cod Título Autores
A1 Significados sobre o papel da escola e do/a docente na abordagem 

de questões de sexualidade, gênero e gravidez na adolescência por 
docentes do curso de formação de professores: um estudo em escola 
da baixada fluminense, RJ

Silva et al. (2007)

A2 Questões de gênero e sexualidade na sala de aula: um relato dos 
professores

Lima; Siqueira 
(2011)

A3 Corpo, gênero e sexualidade no espaço escolar: lembranças de 
futuros/as professores/as

Santos (2013)

A4 Formação de professores no Brasil e questões de gênero feminino 
em atividades científicas

Batista et al.  
(2015)

A5 Saberes docentes: natureza da ciência e as relações de gênero na 
educação científica

Heerdt; Batista  
(2015)

A6 Saberes docentes: mulheres na ciência Heerdt;Batista 
(2017)

A7 Desigualdades de gênero no contexto de um curso de licenciatura em 
ciências biológicas 

Desirrê et al.  
(2017)

A8 Compreensão de gênero de futuras/os docentes de biologia: 
implicações para o ensino de ciências

Anjos et al. (2019)

A9 Concepções sobre gênero: o que pensam professores de biologia da 
rede pública de ensino?

Yamaguchi; 
Jordão (2019)

A10 Concepções de professores de biologia em formação sobre 
“identidade de gênero”

Freitas et al. 
(2019)

A11 Formação docente sobre gênero e sexualidade: conhecimento, 
relevância e caminhos

Noro et al. (2019)

 A12 Noções a respeito de questões de gênero de estudantes de 
licenciaturas em ciências biológicas de universidades paranaenses

Desirrê et al. 
(2019)
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conhecer as opiniões e concepções desses sujeitos sobre gênero a partir de 
visões formadas em suas trajetórias prévias (A1, A2, A9, A12). (2) Era um 
contexto em que os sujeitos estavam envolvidos em um processo formativo, 
a fim de refletir sobre as questões de gênero (A3, A4, A6, A7, A8, A10, A11).

No primeiro contexto, pode-se apresentar o estudo A1. Este trabalho 
analisou os significados construídos sobre o papel da escola e do docente na 
abordagem de questões de gênero, sexualidade e gravidez na adolescência. A 
pesquisa mostrou como o posicionamento dos professores e a abordagem deles 
sobre os temas são ancorados em um discurso do senso comum baseado em uma 
visão biológica e em valores pessoais. Isso inclui uma oposição entre meninos 
e meninas, por exemplo, com relação à percepção sobre a responsabilidade 
na gravidez, que contribui com a naturalização das diferenças. Além disso, o 
trabalho também ressalta a resistência dos docentes em discutir as temáticas, 
seja por questões pessoais, por considerarem que é um tema a ser discutido 
pela família, pela falta de espaço no currículo e pela ausência de formação. 

Outro exemplo é o trabalho A12. O estudo buscou compreender noções 
de licenciandas/os de Ciências Biológicas a respeito de identidade de gênero 
e analisou se os sujeitos conhecem mulheres que se destacam em pesquisas 
científicas e o que sabem a respeito de suas produções. Os resultados 
apontam que a maioria dos docentes entende o que é identidade de gênero, 
mas que ainda existe um percentual razoável que apresenta dificuldade pela 
polissemia do termo. Sobre a questão das Mulheres na ciência nota-se a forte 
invisibilidade apesar das pesquisas direcionadas ao tema. Por fim, o estudo 
ressalta a importância de nomear, contar a história e apresentar o conhecimento 
científico produzido pelas mulheres de modo que todos sejam contemplados.

Com relação ao segundo contexto, vinculado à participação em um 
processo formativo de professores, temos como exemplo o trabalho A5, que 
buscou compreender e explicitar os saberes docentes em relação à natureza da 
ciência (NdC) e de Gênero na dinâmica da Ciência. Para isso, realizou-se uma 
intervenção pedagógica onde foi aplicado um questionário com professores. 
A pesquisa focou em dois assuntos abordados nele: (1) ciência reflete valores 
e/ou é universal e (2) Discriminação e Invisibilidade da mulher na Ciência 
e/ou no desenvolvimento científico. Os resultados apontam mudanças, após 
a intervenção, nas visões dos professores sobre NdC, ao reconhecerem que 
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a ciência reflete valores levando à redução da percepção de ciência como 
universal e ao identificarem a invisibilidade das mulheres no desenvolvimento 
do conhecimento científico e seu reflexo na produção de preconceitos de 
gênero.

Um segundo caso foi o trabalho A10. Esta pesquisa analisou as 
concepções de um grupo de docentes de biologia em formação sobre “identidade 
de gênero” durante a participação em uma oficina onde os professores foram 
questionados antes e após sua realização. Os resultados apontaram concepções 
de docentes dentro do molde binário de masculino e feminino, que sustentam 
uma visão baseada em uma ideia de essência, determinada biologicamente 
(anatômica e geneticamente), mas também trouxe a preocupação em destacar 
o papel social e político da identidade de gênero, no sentido de compreendê-la 
como um processo social que deve ser garantido aos sujeitos, incorporando 
outras dimensões ao debate sobre gênero no contexto do Ensino de Ciências. 
Assim, também estiveram presentes concepções que problematizam os moldes 
construídos pela sociedade, questionando sentidos biológicos e culturais que 
aprisionam os corpos dos sujeitos. Por fim, observa-se que a oficina contribuiu 
para que os professores expressassem suas ideias sobre gênero de forma mais 
ampliada, indo além do binário e da heteronorma, ainda que sem muitas 
transgressões. 

DESAFIOS PARA ABORDAR QUESTÕES DE GÊNERO NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

Durante a análise dos trabalhos, foram identificados alguns desafios que 
os sujeitos apresentam para abordar questões de gênero com seus alunos, seja 
no ensino fundamental ou médio. Esses desafios, que trazem implicações para 
pensar a formação de professores são vinculados às dificuldades de superação 
da visão binária e heteronormativa de gênero, essencialmente biológicas; à 
falta de clareza quanto aos conceitos de gênero; às relações incorretas e/ou 
confusas entre gênero, identidade de gênero e orientação sexual; ao pouco 
conhecimento sobre a presença de mulheres na ciência, e as dificuldades em 
transpor suas visões e reflexões para a prática docente.

A problemática associada à visão binária e heteronormativa de gênero 
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por parte dos professores esteve presente nos trabalhos (A1, A2, A3, A4, 
A8; A9, A11). Um exemplo é o estudo A3. Este trabalho refletiu sobre as 
questões de gênero a partir dos episódios do cotidiano escolar que impregnam 
e compõem as lembranças mais marcantes de futuros/as professores/as de 
Biologia. As narrativas dos docentes apontam como na escola eram educados 
desde cedo para que os corpos estivessem alinhados a padrões normativos 
de beleza, feminilidade e masculinidade. Essa educação que se dava, por 
exemplo, via comportamentos, modos de agir, brincadeiras, roupas e com 
quem se relacionar. Por fim, os docentes apontam em suas lembranças a 
ausência de discussão sobre gênero e sexualidade no cotidiano escolar, a 
forma como a instituição escolar re(produzia) significações sobre os corpos, 
sexualidade e relações de gênero.

A presença de uma visão essencialmente biológica apareceu nas 
pesquisas (A1, A2, A3, A5, A9, A10, A12). Um exemplo é a pesquisa A9, 
que também serve para apontar para a falta de clareza quanto aos conceitos 
de gênero. Esse estudo identificou e analisou as concepções de gênero de três 
professores de Biologia supervisores do PIBID. Os resultados apontaram a 
polissemia, a confusão na hora de conceituar gênero, identidade de gênero 
e orientação sexual, como também a presença da abordagem biológica em 
suas visões. Um caso foi a concepção de gênero da professora ancorada em 
aspectos cromossômicos, embrionários e hormonais, utilizados por ela para 
categorizar o cérebro como feminino ou masculino. Outro professor trouxe 
a visão de que o sexo biológico já traz consigo o gênero ao qual a pessoa 
pertence, de que existe um componente genético que influencia, mas que 
não se trata apenas de genes, existindo também a influência do meio e de 
experiências. Esse professor demonstrou uma visão mista e confusa. Por fim, 
o estudo destaca a presença do determinismo biológico, a confusão entre as 
definições, os riscos delas nas práticas e o modo como os resultados podem 
estar relacionados à ausência das temáticas na formação docente.

As questões vinculadas às relações incorretas e/ou confusas entre 
gênero, identidade de gênero e orientação sexual foram identificadas nas 
pesquisas (A2, A8, A9, A12). Um exemplo é o estudo A8. Esse trabalho teve 
como objetivo investigar a compreensão de gênero de futuras/os docentes de 
Biologia e discutir como essas compreensões podem influenciar o processo de 
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ensino e aprendizagem. Nos resultados, observa-se como, após a intervenção, 
os professores em formação inicial mostraram uma evolução, quando alguns 
trazem gênero como uma construção social, mas como também esteve forte 
uma visão de gênero a partir de uma perspectiva dicotômica e polarizada, 
como uma opção do sujeito dando a entender que é algo que pode ser 
escolhido. Por fim, o estudo destaca a importância de discussões na formação 
para (des)construir visões equivocadas, ainda mais no Ensino de Ciências, 
onde discursos, símbolos e materiais educativos contribuem para a construção 
da identidade de gênero.

As dificuldades relacionadas ao pouco conhecimento sobre a presença 
de mulheres na ciência estiveram presentes nos estudos (A4, A5, A6, A12). 
Como exemplo trouxemos o A6. O objetivo do trabalho foi explicitar alguns 
saberes docentes em relação à contribuição científica da mulher na Ciência e 
analisar como esses saberes farão parte dos seus planejamentos pedagógicos. 
Para isso, foi realizada uma intervenção pedagógica, em que ao final foi 
aplicado um questionário com professores. A pesquisa focou em dois assuntos 
abordados nele: (1) Mulheres de destaques em pesquisas científicas e (2) 
Discussões de gênero na ciência. Os resultados revelam a contribuição da 
intervenção com o aumento dos nomes de cientistas citadas pelos docentes, 
mas a presença ainda da dificuldade em discutir questões relacionadas aos 
conhecimentos científicos produzidos por elas. A pesquisa também destaca a 
necessidade de evidenciar as questões de gênero nos conteúdos curriculares 
da Biologia de maneira contextualizada, que permita reconhecer as questões 
de Gênero na Ciência e na sua construção. Além disso, é ressaltada a falta de 
materiais didáticos e pedagógicos que assistam os docentes em suas aulas, 
assim como a falta debates sobre os temas na formação inicial e continuada. 

Por último, não menos importante, destacam-se as dificuldades dos 
sujeitos em transpor suas visões e reflexões para a prática docente como foram 
observadas nos estudos (A1, A2, A9, A12). Como exemplo apresenta-se os A2 
e A12, onde pode-se ver como alguns professores compreendem gênero como 
uma construção social, mas que isso não garante que eles consigam abordar o 
tema. Outro desafio para os docentes está na censura ao abordar o assunto como 
apontado no A1. Em ambos os casos nota-se a dificuldade dos professores, 
seja pelo desafio de consolidar as reflexões em práticas pedagógicas em sala 
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de aula ou de executá-las diante de um contexto sócio político, que silencia 
o debate sobre gênero na escola. Um debate que no campo da Educação em 
Ciências pode ser fortalecido pelo diálogo com epistemologias da área de 
humanidades, como se observa na abordagem diferenciada do professor de 
geografia presente no trabalho A2. 

DISCUSSÃO

A análise dos resultados mostra como ainda são necessárias mais 
pesquisas na área, tendo em vista os diferentes desafios observados, a 
necessidade de superá-los e o modo como o assunto tem ganhado importância 
na sociedade e, consequentemente, no campo do ensino de ciências.

Alguns desses desafios se encontram na superação da visão binária 
e heteronormativa de gênero geralmente atrelada ao discurso biológico 
presente nas concepções de professores em formação inicial e em exercício. 
Concepções desconhecidas ou pouco problematizadas pelos professores, 
tanto em abordagens, conteúdos e práticas de formação, quanto no cotidiano, 
contribuem com a manutenção de uma matriz de pensamento heteronormativa 
(ANDRADE, 2016; LOURO, 2008). Uma matriz guiada por um modelo 
binário baseado em uma coerência entre sexo, gênero e sexualidade, que 
estrutura a sociedade e contribui com a produção de assimetrias entre os 
sujeitos (LOURO,2013; HARDING, 2010).

Outro aspecto evidenciado nos trabalhos foi a necessidade de tratar 
a falta de clareza quanto aos conceitos de gênero, tendo em vista como 
esta dificuldade propicia relações incorretas e/ou confusas entre gênero, 
identidade de gênero e orientação sexual, comprometendo as práticas 
educativas e levando à difusão de estereótipos ocasionados por reducionismos 
(HARDING, 2010; HEERDT, 2014; PEREIRA; MONTEIRO, 2013). 

O pouco conhecimento sobre a presença de mulheres na ciência está 
associado a estereótipos muitas vezes relacionados às diferenças produzidas 
com relação à cognição desde cedo, na própria escola, entre meninos e 
meninas. Isso contribui para a construção de um determinado olhar sobre 
a Ciência como um campo majoritariamente masculino (HARDING, 2010; 
LIMA et al., 2007; PEREIRA; MONTEIRO, 2013). Essas relações entre 
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desempenho/interesse escolar pelos professores são refletidas no próprio 
desconhecimento deles sobre a invisibilidade feminina nas Ciências antes das 
intervenções.

Todos esses desafios, nos diferentes contextos de implementação dos 
estudos, mostram a falta de preparação prévia dos professores para trabalhar 
temáticas de gênero (ANDRADE, 2016; HEERDT, 2014) resultante da falta 
de uma formação inicial, materiais didáticos, políticas, entre outros elementos, 
que assistam os docentes em suas práticas pedagógicas no Ensino de Ciências. 
Isso possibilitaria evitar a reiteração do discurso binário, heteronormativo e 
sexista, uma percepção de gênero que atravessa a vida pessoal dos sujeitos, a 
formação, a ciência e a própria escola (ANDRADE, 2016; LOURO, 2013). 

É necessário destacar o fato de que alguns trabalhos foram baseados 
em iniciativas de formação e estas foram importantes para os sujeitos 
ampliarem suas visões a partir dessas iniciativas. Isso reitera a necessidade de 
continuar promovendo este tipo de experiência, tendo em vista como elas são 
fundamentais para a desestabilização de ideias cristalizadas, o enfrentamento 
dos preconceitos e de práticas que legitimam estigmas (ANDRADE, 2016; 
BATISTA et al., 2015; HEERDT, 2014).

Por fim, ressaltamos como poucos artigos falavam sobre a prática 
dos professores. Mesmo aqueles estudos que tinham como contexto uma 
iniciativa de formação, estas estavam basicamente ligadas a discussões e 
reflexões sobre os conceitos que os sujeitos apresentam sobre gênero. Não 
se discutia como levar isso para a prática pedagógica e inserir essas questões 
nas escolas. Lembrando que em alguns artigos, foram destacados que os 
professores, em exercício ou formação inicial, tem dificuldade para transpor 
suas reflexões sobre gênero para as práticas pedagógicas. Por isso, tendem a 
utilizar estratégias mais simples e mais similares àquelas com as quais já estão 
acostumados. Isso pode justificar o desenvolvimento de iniciativas voltadas 
para a prática (MACEDO; LOPES, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo destaca a importância de ampliação e divulgação 
de pesquisas no Ensino de Ciências para o desenvolvimento de estratégias 
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voltadas para superação dos desafios identificados e para a consolidação dessa 
área de investigação, que tem se destacado na contemporaneidade.

A análise dos trabalhos mostrou a necessidade de promover iniciativas 
de formação de professores voltadas não apenas para discutir a temática, como 
também para relacionar as reflexões sobre gênero com a prática pedagógica. 
Dessa forma, pode-se auxiliar os sujeitos a se prepararem para abordar 
assuntos relacionados a gênero com os alunos em sala de aula (HEERDT, 
2014; LIMA; SIQUEIRA, 2013; MACEDO; LOPES 2017).

Por fim, ressaltamos que gênero é um tema transversal, que embora 
seja abordado geralmente pelos professores de ciências e busquemos neste 
estudo reflexões e problematizações no campo, é fundamental pensar em uma 
educação interdisciplinar, que envolva toda a escola nessa discussão, uma 
ação necessária para desestabilizar uma concepção heteronormativa de gênero 
que atravessa esse espaço (ANDRADE, 2016; LOURO, 2013).
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Educação Inclusiva e Ensino de Ciências

 Iony Olivieri Soares1

APRESENTAÇÃO

Ao atender o convite para apresentar a mesa sobre Educação Inclusiva 
e Ensino de Ciências da qual tive a alegria participar como mediadora, 
revisitei o encontro, seus ensinamentos, esperanças e questões trocadas, e vi 
uma mesa repleta da energia daqueles que buscam, questionam e apoiam a 
inclusão educacional. Talvez por ser essa minha grande paixão acadêmica e 
profissional, ou pelo encantamento com o engajamento dos temas propostos, 
o refrigério das boas lembranças invade o fazer desta apresentação, não 
porém, sem estar permeada pelo desconforto que neste momento sociopolítico 
envolve todos que pensam a Ciência, a saúde, o sistema de ensino, e neste 
caso especificamente a Educação Especial na perspectiva da inclusão. 

Paira não só no ar de nossa atualidade, constates ameaças de retrocesso 
nas políticas da Educação Especial, mas a luta a ser fortalecida e que traz 
em seu bojo a educação inclusiva, como bandeira e plataforma educacional. 
Estamos vivendo a recrudescência do negacionismo e desprezo as conquistas 
acadêmicas e científicas, da ignorância como certeza e do cultivo a 
desigualdade e ao preconceito como plataforma. 

Nesse sentido, pode ser destacado o Decreto 10.502, de 30 de setembro 
de 2020, do governo de Jair Bolsonaro, que instituía a Política Nacional de 
Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizagem ao Longo da 
Vida (BRASIL, 2020) que, felizmente, foi suspenso pelo Supremo Tribunal 
Federal. Como ressaltam, (MAGALHÃES; PLETSCH, 2021)

“O referido Decreto teve inúmeras críticas vindas de 
pesquisadores, associações científicas, organizações 
de famílias de pessoas com deficiência, congressistas 
e setores do Ministério Público Federal (ABRASCO, 
2020; AMPID, 2020; ANPED-ABPEE, 2020), por 
romper com a perspectiva inclusiva presente na política 
anterior. Além disso, como já sinalizado por Silva et al 

1 ionyolivieri@gmail.com;   ionysoares.inclusao@iserj.edu.br  
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(2020), a redução do papel do Estado como fornecedor de 
educação às pessoas com deficiência ao deixar a família 
como responsável pela escolha do tipo de educação a 
ser oferecida aos seus filhos, poderia ter consequências 
muito negativas para a inclusão educacional e 
social de pessoas com deficiências no Brasil”

Medidas como essa tem sido uma constante, e temos vivido a ameaça 
de jogar por terra todas as conquistas da educação especial na perspectiva da 
inclusão, que vem sendo traçadas desde o final do século passado. O atual 
governo não esconde o desinteresse pela construção educacional em nosso país, 
desvalorizando e desmontando, ações efetivas e bem-sucedidas na inclusão, 
neste início de milênio com verdadeiro desprezo por tal construção histórica.

MAS POR QUE INCLUSÃO? DIANTE DA HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Mediante aos incabíveis ataques à educação especial na proposta 
inclusiva, me vejo impelida a ressaltar sua construção. No Brasil, a história da 
educação especial, tem seu marco, no período final do século XIX, ao longo 
da década de 1850, com o atendimento educacional a cegos e surdos, através 
da criação inspirada na experiência europeia, dos ainda atuais, Instituto 
Benjamin Constant (IBC) e Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), 
ambos fundados por D. Pedro II na capital do império. (FERNANDES, 2000; 
MENDES, 2010; PLETSCH, 2014; JANNUZZI, 2004). Era, ainda, uma 
medida precária, atendendo inicialmente a uma pequena parcela da população, 
mas já sinalizava a importância do atendimento a essa população. 

Temos relatos sobre os deficientes no período colonial, porém, sem 
atendimento pedagógico ou vínculo institucional, tais indivíduos foram 
relegados ao esquecimento e à exclusão, ocultos em espaços de invisibilidade 
social domiciliar como porões ou internados em instituições asilares, ou 
vagando pelas ruas. Em alguns casos menos severos, realizavam trabalhos 
simples artesanais e manuais, na agricultura, tarefas sem a exigência de 
leitura e escrita ou escolarização. No período colonial, não havia diretrizes 
para a educação do deficiente, nem tão pouco para a educação popular de um 
modo geral (PLETSCH, 2014; JANNUZZI, 2004). A elite era educada por 
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preceptores no ensino domiciliar.
Outra contribuição importante se dá nos anos de 1930, dentre os mestres 

convidados para estruturar a educação no país se destaca, a psicóloga russa 
Helena Antipoff, marcando todos os ângulos da educação especial. Desde a 
estruturação das APAEs, incluindo por fim os “bem dotados” (estudantes com 
altas habilidades ou super dotação). Nas décadas seguintes, a visão de Antipoff, 
corrobora para a inclusão de PNEE pessoas com necessidades educativas 
especiais, na classe regular. Antipoff foi uma estimuladora do exercício da 
democracia na vida cotidiana e no ambiente educativo, preconizava a autonomia 
dos educandos e educadores com respeito e liberdade (CAMPOS, 2001). 

A educação especial foi assumida pelo poder público nas décadas 
de 1950 e 1960 com a criação das Campanhas, que eram destinadas 
especificamente para atender a cada uma das deficiências. No modelo de 
normalização e integração para os estudantes com deficiência, havia a busca de 
preparar o educando com apoio especializado para que viesse a ter condições 
de acompanhar a turma de ensino regular (GLAT; FERNANDES, 2005).

Nos anos de 1970, com uma visão focada na escola e não na pessoa, 
esse processo de adequar o estudante com deficiência à escola fica conhecido 
como integração. Influenciados pelas tendências internacionais do movimento 
de integração mainstreaming (PEREIRA, 1980; KASSAR, 2011), que se 
espalhou pelo mundo, opondo-se à internação de pessoas com deficiência em 
instituições asilares, nesta proposta a PNEE deveria se adaptar aos padrões 
rígidos da escola sem que essa se preocupasse em estar adaptada para recebê-lo.

 Ainda no final desta década de 1970, em termos de formação profissional 
e acadêmica, foram implantados cursos de formação de professores na área 
de educação especial, e os primeiros programas de pós-graduação voltados 
para a área de educação especial, surgiram também os Programa de Mestrado, 
voltados para a Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar -1978) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ - 1979) 
o Curso de Mestrado em Educação (MENDES, 2010; JANUZZI, 2004).

Com a Constituição Federal Brasileira de 1988, inicia a democratização 
da educação brasileira que busca, erradicar o analfabetismo, melhorar a 
qualidade e universalização do ensino escolar, e que a educação de pessoas 
com deficiência ocorra, preferencialmente, na rede regular de ensino, 
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que apontou para a necessidade e o direito ao atendimento educacional 
especializado (MENDES, 2010; PLETSCH, 2014). 

No Brasil, a inclusão escolar de pessoas com deficiência originou-se nos 
movimentos sociais do século XX, e tem sua base estrutural na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que reivindica maior igualdade entre 
todos os cidadãos. Ao final da década de 80 e início da década de 90 surge o 
movimento de educação inclusiva. As bases desse movimento estão contidas 
no texto da Declaração de Salamanca (1994).

“Cada criança tem o direito fundamental à educação, e 
deve ter a oportunidade de conseguir manter um nível 
de aprendizagem, cada criança tem características, 
interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem 
que lhes são próprias, os sistemas de educação devem 
ser planejados tendo em vista a diversidade destas 
características e necessidades, as crianças e jovens 
com necessidades educativas especiais devem ter 
acesso às escolas regulares, que a elas se devem 
adequar através duma pedagogia centrada na criança...”

Tomando como marco essa Declaração, os debates sobre a política 
de “educação inclusiva” iniciaram-se mais acirradamente em 1996 com a 
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 
9.394/96). Dentro deste processo de mudanças que se estendeu ao século atual, 
ocorreram transformações que confirmaram a inclusão como conquista social.

Surgem as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), que pertencem ao 
programa do Ministério da Educação do Brasil (MEC) no decreto 7.611/2011, 
que desenvolvem papel fundamental na inclusão escolar dos indivíduos com 
necessidades especiais, tal lei versa sobre as normas e funções das salas de 
recursos no processo de inclusão das pessoas com deficiências, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, permitindo 
ao aluno com deficiência a dupla matrícula (na classe regular e na sala de 
recursos) na rede escolar. 

As formações continuadas e pós-graduações na área de AEE e Inclusão 
educacional se ampliam, com formações presenciais e a distância. Educadores 
e escolas buscam por conta própria mais conhecimento na área em 2013 temos 
na região sudeste o surgimento do Mestrado Profissional em Diversidade e 
Inclusão CMPDI na UFF, Universidade Federal Fluminense que também 
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recebe PNEE que se tornam mestres e vários vem a se tornar posteriormente 
doutores. Pois o estudante com necessidades especiais pode galgar todos os 
níveis de formação recebendo as adaptações e apoios necessários.

Ao distender o olhar para as conquistas passadas importa ressaltar que 
foi trilhado um árduo caminho em nosso país, desde o obscurantismo e a 
necessidade de ocultar ou excluir as pessoas com deficiência do contato social, 
até as conquistas inclusivas e de acessibilidade nos termos da lei e nas práticas 
escolares subsidiadas pelo MEC, durante os primeiros 15 anos deste milênio.  
Os que desejam viver uma sociedade equânime e justa para todos, não podem 
se afastar da manutenção da luta por mais inclusão de qualidade, sobretudo no 
atual momento. Pois inclusão educacional não se resume, “apenas no acesso 
e permanência dos estudantes com deficiências e outras especificidades 
nas classes comuns. É preciso oferecer-lhes condições que permitam sua 
aprendizagem e consequente desenvolvimento.” (MAGALHÃES; PLETSCH 
2021). E foi nesse intuito que vi ser transcorrido a apresentação dos trabalhos 
na sala que coordenei. 

SOBRE OS TRABALHOS APRESENTADOS

Para que a inclusão se dê com a devida eficiência, já não basta a existência 
da SRM como único ambiente de produção das adaptações pedagógicas, 
que vem sendo pensada pelo professor especialista em educação especial. 
Importa a parceria de todos os professores e escola, para construir recursos e 
adaptações pedagógicas, para além dos anos iniciais, especialmente focadas 
nas disciplinas das ditas “ciências duras” como, Física, Química, Matemática 
etc., que se aprofundam nos anos finais, ensino médio incluindo a graduação 
e pós-graduação. Nosso alunado segue incluído e conquista todos os espaços.

Tivemos nos trabalhos apresentados na mesa “Educação Inclusiva 
e Ensino de Ciências” a felicidade de conhecer propostas voltadas para o 
conteúdo de Física, com excelentes adaptações de baixo custo para a aplicação 
no ensino de eletricidade e magnetismo, para o deficiente visual. Bem como 
Recursos didáticos para o estudo de fenômenos luminosos acessíveis a 
estudantes com e sem deficiência visual.
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No trabalho sobre formação docente para a educação inclusiva, ficou 
evidenciada a carência de disciplinas voltadas para educação inclusiva, na 
licenciatura em ciências e a necessidade de incentivo à formação continuada, 
que é negligenciada pelo poder público no fomento uma prática inclusiva. 

Sobre o processo de inclusão do deficiente auditivo no ensino regular 
foi possível, reconhecer que no olhar para as potencialidades do educando 
buscou-se agir com foco em estimular as habilidades que precisavam ser 
desenvolvidas; permitindo construir novos conhecimentos e a autonomia 
deste educando. 

A pesquisa sobre o tema relações étnico-raciais apontou que a produção 
acadêmica na área de Educação em Ciências é baixa e recente. Ressaltou que 
o desenvolvimento desse tema no Ensino de Ciências e Biologia mostra-se 
como uma significativa contribuição para abolir pensamentos racistas, que 
foram estabelecidos historicamente.

No tema a inclusão do aluno com síndrome de down no ensino regular, 
foi possível constatar a escassez de incentivos, infraestrutura e formação 
adequada para acolher tais alunos. Tal fato provoca a exclusão velada, pois o 
processo inclusivo se perde na falta de investimento em recursos humanos e 
pedagógicos.

Com muita satisfação convido você, nosso leitor, para um mergulho 
na roda de conversa que me foi muito especial ao tratar de forma responsável 
e bom posicionada a favor da Educação Inclusiva no Ensino de Ciências. 
Assim como eu, você irá se encantar e abraçar essa causa nos seus vários os 
tons, saberes e sabores.   
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Inclusão e deficiência visual: recursos 
experimentais para o estudo da eletricidade e do 

magnetismo
Inclusion and visual disability: experimental resources for 

electricity and magnetism studies

Carlos de Souza Ribeiro1, Julia Roberta Pereira dos Santos 
Moraes2 e Lucia da Cruz de Almeida3

RESUMO
A educação inclusiva é uma realidade nova no contexto brasileiro, sendo necessários 
novos olhares para a formação docente e para as metodologias e recursos didáticos 
utilizados. Neste trabalho é questionada a viabilidade de adaptação e/ou criação de 
aparatos experimentais para o estudo do eletromagnetismo acessíveis a estudantes 
com e sem deficiência visual. Tomando como base as recomendações sobre a 
atenção às especificidades dos deficientes visuais, de modo a acolhê-los, respeitá-
los e valorizar as suas individualidades, foi feito um levantamento sobre os objetos 
de ensino e as sugestões de aparatos experimentais para o Ensino Médio em livros 
didáticos e outros meios, a fim de averiguar a viabilidade de uso ou a necessidade de 
adequações para torná-los acessíveis aos deficientes visuais. Como resultados, são 
apresentados 12 aparatos experimentais produzidos com materiais de baixo custo e 
validados por um avaliador deficiente visual, demonstrando a possibilidade de um 
ensino de Física inclusivo.
Palavras-chave: Inclusão; Deficiência visual; Fenômenos elétricos e magnéticos.

ABSTRACT
The inclusive education is a new reality in the Brazilian context, requiring new eyes 
on the teacher education and on the methodology and didactic resources utilized. 
In this sense, this work aims to question the viability of adaptation and/or creation 
of experimental devices for electromagnetism studies accessible to students with 
or without visual impairment. Based on the recommendations on the attention to 
specificities of the visually impaired, in a way to accept, respect and cherish their 
individualities, a survey was made on the teaching topics and the suggestions of the 
experimental devices for the high school in textbooks and other means, in order to 
investigate the viability of use or the need of adaptation to make them accessible to 

1 UFF/Curso de Licenciatura em Física, carlosdesouzaribeiro@gmail.com
2 UFF/Curso de Licenciatura em Física, moraesjulia@id.uff.br 
3 UFF/Departamento de Física/Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza, 
lucia@if.uff.br 
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the visually impaired. As a result, there are shown 12 experimental devices produced 
with low-cost materials and validated with a visual impaired evaluator, showing the 
possibility of an inclusivist physics teaching.
Keywords: Inclusion; Visual impairment; Eletrics and magnetics phenomenon.

INTRODUÇÃO

O direito à educação passou por vários processos durante a história 
e, no que diz respeito ao ensino de pessoas com necessidades educacionais 
especiais (NEE), o direito à educação de qualidade em escolas regulares, no 
Brasil, passou a ser garantido há pouco mais de uma década. Com isso, o 
ingresso de alunos com NEE se tornou realidade na educação brasileira e, 
sendo assim, um ensino que respeite e valorize as diferenças e combata a 
evasão de alunos, denominado ensino inclusivo, passou a ser um dos desafios 
educacionais das escolas regulares.

O ensino inclusivo, na perspectiva docente, requer mudanças 
expressivas que vão do planejamento das aulas e utilização de práticas 
educativas que contemplem a todos até à maneira com o que e para que 
se avalia. Apesar das sugestões de novas abordagens e recursos didáticos, 
a inclusão de alunos com NEE em aulas de Física nas classes comuns da 
Educação Básica ainda carece de processos reflexivos e criativos que 
favoreçam o acesso e a apreensão ao conhecimento científico por todos os 
alunos.

O ensino de Física é marcado pela exploração dos aspectos visuais e 
isso é um obstáculo à inclusão dos estudantes, particularmente aqueles com 
NEE visuais. Nesse sentido, a questão que se coloca é: como a prática docente 
pode favorecer aos alunos com NEE visuais o acesso à Física escolar na 
perspectiva da inclusão?

Neste trabalho, com o objetivo de trazer subsídios aos professores em 
formação inicial e permanente, é apresentado um recorte dos resultados de 
nossas investigações, no âmbito de um projeto de extensão universitária, 
de maneira que as respostas à questão colocada se limitam à proposição de 
recursos didáticos relacionados ao ensino da eletricidade e do magnetismo, 
mais especificamente, a aparatos experimentais que permitem a “observação” 
dos fenômenos e situações físicas por estudantes com e sem deficiência visual 
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por diferentes sentidos, ou seja, na perspectiva da inclusão.

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA

O ensino por meio de experimentos pode ocorrer por diversas maneiras, 
proporcionando ao docente a escolha pelo caminho que melhor se adeque a 
turma. Acerca disso Araújo e Abib (2003, p. 177) discorrem que,

A análise do papel das atividades experimentais 
desenvolvida amplamente nas últimas décadas revela 
que há uma variedade significativa de possibilidades e 
tendências de uso dessa estratégia de ensino de Física, 
de modo que essas atividades podem ser concebidas 
desde situações que focalizam a mera verificação de 
leis e teorias, até situações que privilegiam as condições 
para os alunos refletirem e reverem suas ideias a respeito 
dos fenômenos e conceitos abordados, podendo assim 
atingir um nível de aprendizado que lhes permita efetuar 
uma reestruturação de seus modelos explicativos dos 
fenômenos.

Todavia, de acordo com análise de Borges (2002), a exploração da 
abordagem experimental na escola, devido a diversos motivos, tem ficado 
aquém do seu potencial nos processos de ensino e de aprendizagem. Nesse 
sentido, partimos do pressuposto de que refletir e buscar aparatos experimentais 
acessíveis a estudantes com deficiência visual, a fim de utilizá-los em aulas de 
Física da escola regular na perspectiva da inclusão, poderá contribuir para a 
qualidade da aprendizagem de todos os estudantes.

Para tanto, sem nos atermos às possibilidades metodológicas e 
estratégias didáticas, recomendamos que os aparatos experimentais sejam 
utilizados em contraposição ao ensino centrado na oralidade e escrita 
do professor, no sentido de favorecer o protagonismo dos estudantes e a 
interatividade entre os videntes e os não videntes (BARBOSA-LIMA; 
CATARINO; TATO, 2016).

PRINCIPAIS ASPECTOS METODOLÓGICOS

A investigação sobre as possibilidades de recursos experimentais 
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voltados para o estudo da eletricidade e do magnetismo e acessíveis aos 
estudantes do Ensino Médio deficientes visuais foi precedida pela definição 
dos objetos de aprendizagem que seriam contemplados. Assim, na ausência 
de um melhor detalhamento sobre esses objetos na Base Nacional Comum 
Curricular (MEC, 2018), procuramos identificá-los, em livros de Física 
aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático – Física (PNLD), triênio 
2018-2020 para o Ensino Médio com afinidade à exploração experimental, 
resultando nos temas e subtemas apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Temas e subtemas contemplados na proposição de aparatos 
experimentais acessíveis

Na definição dos aparatos experimentais que seriam produzidos em 
atendimento aos temas e subtemas previstos no Quadro 1, recorremos à 
busca em diferentes meios de divulgação (livros didáticos, revistas, anais 
de congresso, sites, blogs etc.) com o intuito de selecionar aqueles que se 
mostravam adequados ao uso com estudantes com NEE visuais e outros que 
tinham potencial para se tornarem acessíveis a partir de modificações em sua 
estrutura e/ou componentes.

Para a produção dos aparatos experimentais, optamos pela a utilização 
de materiais de baixo custo e de fácil obtenção para que sua reprodução se 
tornasse viável a um público maior. Além disso, optamos pelo uso de fonte 

UNIDADE 
TEMÁTICA TEMA E SUBTEMA

Eletricidade Condutores e Isolantes
Diferença de potencial elétrico e intensidade de 
corrente elétrica
Potência, intensidade de corrente, diferença 
de potencial: condições técnicas para o bom 
funcionamento dos aparelhos elétricos
Resistência elétrica, funções em um circuito e reostato
Circuitos elétricos: associação em série, paralelo e 
mista

Magnetismo Interação magnética entre ímãs
Eletromagnetismo Corrente e campo magnético, eletroímã, motor elétrico 

e ondas eletromagnéticas.
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universal AC/DC com voltagem de saída variável em substituição ao uso 
pilhas para minimizar o impacto ambiental.

Como será descrito mais adiante, os aparatos experimentais construídos 
pressupõem a percepção dos fenômenos a partir da audição e/ou tato e foram 
validados ou sofreram ajustes a partir da avaliação de um graduando em 
História com baixíssima visão, já que como esclarece Béguin4(2016 apud 
TURINO, 2019) “[...] os objetos materializam um modelo preconcebido de 
conteúdo e uso, portanto, sua avaliação é fundamental para aprimorá-los e 
para validar os conceitos neles incorporados à luz da percepção de quem os 
utiliza”.

Esclarecemos que na interação com o estudante avaliador o foco foi a 
coleta de informações sobre a adequação e a acessibilidade oferecida pelos 
aparatos relativas à: dimensão; percepção e distinção sonora e tátil; autonomia 
na manipulação.

APARATOS EXPERIMENTAIS: SUGESTÕES E VALIDAÇÃO

Na descrição dos aparatos, optamos por apresentá-los de acordo com 
a percepção (sonora, tátil ou sonora-tátil) que será explorada quando em 
uso com os estudantes. Após a descrição, serão apresentados os principais 
comentários e sugestões propostas pelo deficiente visual para torná-los mais 
acessíveis.

O mosaico de fotos da Figura 1 ilustra os aparatos voltados para 
a exploração dos fenômenos e/ou grandezas físicas e suas relações pela 
percepção sonora.

4 BÉGUIN, Pascal Daniel. A concepção dos instrumentos como processo dialógico de 
aprendizagens mútuas. In: FALZON, Pierre (Org.) Ergonomia construtiva. SZNELWAR, 
Laerte (Trad,). Blucher: São Paulo, 2016. 
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Figura 1 - Aparatos experimentais – percepção sonora

Fonte: Autores.

O aparato experimental A é um circuito elétrico aberto, no qual o aluno 
pode utilizar diferentes materiais para fechá-lo. Entretanto, só há passagem 
de corrente elétrica pelo circuito quando são utilizados materiais condutores 
para completar o circuito, acionando um emissor de som (buzzer). Geralmente 
nesse aparato é utilizada uma lâmpada ou LED, assim com a substituição de 
apenas um componente do circuito, foi possível torná-lo acessível aos alunos 
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com NEE visuais.
O aparato experimental B é constituído por uma calha de madeira, na 

qual são fixados parafusos em uma de suas superfícies. Dependendo da forma 
de uso com os alunos, poderá ser explorada a relação entre a diferença de 
potencial elétrico (ddp) e a intensidade de corrente elétrica (i) ou a construção 
do conceito de resistência elétrica. Para exploração da ddp x i, propomos 
uma analogia entre a diferença de potencial gravitacional e a diferença de 
potencial elétrico, por meio da variação da inclinação da calha e a percepção 
(visual e/ou sonora) do movimento de bolinhas de gude sobre sua superfície 
lisa, associando-o com movimento de cargas e, consequentemente, com 
a intensidade de corrente. A outra possibilidade de exploração refere-se à 
percepção na diferença de intensidade de corrente em condutores com e sem 
resistência. São utilizadas as duas faces da calha para observações sonora ou 
sonora-visual do rolamento de bolas de gude sobre elas, fazendo a analogia 
entre o movimento das bolas de gude com o de cargas elétricas e os parafusos 
com a resistência elétrica dos condutores.

No Ensino Médio o estudo do tema resistor elétrico, geralmente, fica 
restrito aos efeitos térmicos, apesar da importância desse componente nos 
circuitos elétricos dos aparelhos. Nessa perspectiva, o aparato experimental C 
é proposto com a intenção de favorecer a discussão sobre a influência de um 
resistor no funcionamento de outros componentes de um circuito elétrico. Para 
tanto, um resistor de cerâmica pode ser associado em série ou em paralelo a 
um emissor de som (buzzer). Ao mudar o tipo de ligação entre eles a uma d.d.p 
constante, a intensidade do som será diferente ou não em comparação com a 
do som emitido pelo buzzer sem o resistor.

A proposição dos aparatos D e E foi apoiada em um recurso bastante 
conhecido no estudo de associações de resistores. A principal mudança refere-
se à substituição de fontes luminosas por fontes sonoras, de modo a permitir a 
percepção auditiva nas alterações em seus funcionamentos quando associadas 
em série ou em paralelo ou em uma associação mista.

Aparato experimental F é uma sugestão de EducarBrasil (s/d) voltada 
ao estudo de ondas eletromagnéticas, no qual é explorado o sentido da audição, 
sendo assim, não foram necessárias adaptações. Ressaltamos que o uso de 
pilhas sugerido na proposta original pode ser substituído pela fonte universal 
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AC/DC para criar a onda eletromagnética no processo de fricção de um de 
seus terminais sobre uma lima.

As fotos da Figura 2 ilustram o conjunto de aparatos experimentais que 
visam a exploração dos fenômenos e/ou grandezas físicas e suas relações pela 
percepção tátil-visual ou tátil-auditiva.

Figura 2 - Aparatos experimentais – percepção tátil-visual

Fonte: Autores.

O aparato experimental G é um recurso didático simples em que grafites 
de mesmo comprimento e espessuras diferentes são utilizados como reostatos, 
de modo a contribuir para que os estudantes reconheçam a influência do 
comprimento e da área da seção reta do resistor no valor de sua resistência. A 
montagem experimental proposta por Válio et al. (2016, p.78) serviu de base 
para a torná-lo acessível, com a substituição de uma lâmpada por um pedaço 
de fita preso por uma das pontas a uma ventoinha (cooler). Pela percepção 
tátil, com a colocação de uma das mãos próxima à fita, é possível observar a 
alteração na velocidade de rotação do cooler em decorrência da variação no 
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comprimento ou na área de seção reta do resistor (grafite).
A nossa intenção na produção do aparato experimental H foi a de 

favorecer aos deficientes visuais a percepção do campo magnético gerado 
pela passagem de uma corrente elétrica em um condutor, para isso usamos 
uma bobina e uma bússola, sem a sua capa de proteção, de maneira que a 
mudança da direção da agulha da bússola pudesse ser observada pelo tato. Na 
percepção do avaliador deficiente visual o resultado previsto não foi alcançado 
e, imediatamente, foi feita uma mudança na proposição do aparato com a 
colocação de um ímã no interior da bobina. Com o circuito ligado e a bobina 
sendo posicionada próxima a borda da bússola, tornou-se possível, além da 
observação visual do movimento da agulha, a percepção tátil em decorrência 
da vibração do ímã no interior da bobina.

O aparato experimental I – motor elétrico – é sugerido como um recurso 
para o processo de ensino e de aprendizagem da força magnética consequente 
da passagem de uma carga ou corrente elétrica em um campo magnético. Há 
uma variedade de sugestões, entretanto, todas são voltadas para a percepção 
visual do fenômeno, inibindo a participação de alunos deficientes visuais. A 
acessibilidade pelos não videntes foi favorecida pela fixação de uma fita no 
ímã, de maneira que quando em funcionamento, a percepção da rotação do 
conjunto prego-ímã se tornou possível pelo tato, bastando o posicionamento 
de uma de suas mãos próxima às pontas da fita.

As sugestões experimentais que objetivam tratar da alteração do 
funcionamento dos aparelhos em relação ao previsto em suas fichas técnicas, 
ou seja, da relação entre potência, diferença de potencial e intensidade de 
corrente elétrica recaem na observação do brilho de uma fonte luminosa 
submetida a diferentes ddp. Nesse sentido, a nossa proposta de adequação 
(aparato experimental J) foi substituir a fonte luminosa por uma ventoinha 
(cooler) ou uma fonte sonora possibilitando, respectivamente, a percepção 
tátil e sonora.

Para ilustrar a repulsão entre diversos ímãs, selecionamos um aparato 
simples (aparato experimental K), sugerido em diversos meios de divulgação. 
Para tanto, foi utilizado um suporte, uma agulha plástica de tricô e 5 ímãs 
de neodímio em forma de anel, com diâmetro minimamente maior que o 
da agulha. Ao juntar os ímãs próximo ao suporte e, em seguida, liberá-los 
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torna a repulsão perceptível pelo tato, visualmente e pela audição, já que 
haverá a emissão de som devido à colisão do ímã superior no acabamento da 
extremidade superior da agulha.

Em relação ao eletroímã – aparato experimental L –, as mudanças em 
relação às sugestões conhecidas foram simples; substituição de limalhas de 
ferro por mini clips metálicos e o acréscimo de uma placa de acrílico como 
base para, respectivamente, tornar a magnetização e a desmagnetização do 
metal perceptível pelo tato e pela audição devido ao som provocado pela 
queda dos clips na placa de acrílico.

Em encontros dos autores com o deficiente visual, foram coletadas 
informações sobre a adequação e a acessibilidade oferecida pelos aparatos 
experimentais, a fim de verificar o alcance de nossas intenções em relação ao 
tamanho dos recursos propostos, às percepções sonoras e táteis e à autonomia 
do deficiente visual no manuseio. Constamos que, em relação à acessibilidade 
pelas percepções sonora e tátil, à exceção dos aparatos experimentais E 
(associação mista) e H (campo magnético e corrente elétrica), que se 
mostraram inadequados, os demais foram validados.

Como já descrito anteriormente, com pequenas mudanças o aparato H 
se tornou acessível na percepção do avaliador. No que se refere ao aparato E, 
até o momento há o planejamento teórico para a sua melhoria. A intenção é 
substituir as fontes sonoras da associação mista por ventoinhas, de modo a 
torná-lo acessível por meio do tato.

As dimensões de todos os aparatos, bem como as de seus componentes, 
se mostraram adequadas. As principais críticas e sugestões do avaliador 
referem-se à autonomia do deficiente visual no manuseio dos aparatos que 
permitem a realização de conexões e variação de voltagem. Dentre as quais, 
destacaram-se as seguintes: sempre utilizar as mesmas cores para os fios e 
garras dos terminais, por exemplo, vermelha para a polaridade positiva e 
preta para a negativa; fazer algum tipo de sinalização em relevo para indicar 
a polaridade dos fios e das respectivas garras; mudar o tipo de garra. As 
sugestões foram acatadas pelos autores e são exemplificadas na Figura 3.
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Figura 3 - Recomendações do avaliador para facilitar o manuseio

Fonte: Autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito dos estudantes com NEE, independentemente de suas 
especificidades no processo de aprendizagem, à educação em escolas 
regulares é baseado em lutas e conquistas durante toda a história.

No campo das políticas educacionais brasileiras há a garantia de 
acesso, permanência e participação desses estudantes nas escolas do sistema 
regular de ensino. Contudo, torna-se necessário, ainda, o entendimento 
da indissociabilidade da acessibilidade nos processos de ensino e de 
aprendizagem para a consolidação da inclusão, já que a mesma não se restringe 
apenas a uma modificação estrutural no espaço físico da escola.

Com a apresentação de 12 aparatos experimentais para o estudo de 
fenômenos elétricos e magnéticos procuramos demonstrar que, a partir de 
um processo reflexivo e criativo, o respeito e valorização das diferenças 
entre estudantes do Ensino Médio com e sem deficiência visual podem ser 
alcançados. Apesar desse processo ter forte dependência com o fazer docente, 
esclarecemos que não defendemos que toda a responsabilidade da inclusão 
recaia sobre o professor. A nosso ver, a inclusão, compreendida como o direito 
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ao acesso, permanência nas classes comuns do ensino regular e participação 
em suas atividades depende do coletivo da escola e está condicionada a 
políticas governamentais que levem em conta a valorização dos professores.
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A formação docente para a Educação Inclusiva: 
experiências de professoras de ciências

Teaching training for Inclusive Education: experiences of science 
teachers

Katiane Souza Santos1 e Tatiana Galieta2

RESUMO
O presente trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa de mestrado 
acadêmico cujo objetivo consistiu em investigar a formação e as práticas de 
professores de ciências para a educação inclusiva. Os dados foram coletados por meio 
de entrevistas semiestruturadas, com três professoras de ciências que atuam com 
alunos com necessidades educacionais especiais, que foram transcritas e submetidas 
à análise temática. As falas demonstram a carência de disciplinas voltadas para 
educação inclusiva na licenciatura em ciências, a necessidade de incentivo à formação 
continuada, o interesse das entrevistadas em participar dessa formação e a negligência 
do poder público em fomentar uma prática inclusiva.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Educação Inclusiva; Formação de Professores.

ABSTRACT
The present work presents part of the results of an academic master’s research whose 
objective was to investigate the training and practices of science teachers for inclusive 
education. The data were collected through semi-structured interviews, with three 
science teachers who work with students with special educational needs, which were 
transcribed and submitted to thematic analysis. The teachers’ statements demonstrate 
the lack of disciplines that address inclusive education issues in the science degree, 
the need to encourage continuing education, the interviewees' interest in participating 
in this training and the negligence of the public power in promoting an inclusive 
practice.
Keywords: Science teaching; Inclusive education; Teacher training.

INTRODUÇÃO

A educação inclusiva é uma realidade recente em nosso país e 
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nas últimas duas décadas, tendo com marco a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (BRASIL, 1996), o Ensino de Ciências começou a 
constituir um conjunto de conhecimentos sistematizados nessa área.

A referência foi a Declaração de Salamanca, um documento redigido 
com regras básicas para a educação inclusiva, que visava valorizar as 
potencialidades de cada pessoa. Ele ressalta a importância da inclusão, 
onde vários países se comprometeram a uma equalização de oportunidades 
para pessoas portadoras de deficiência. Um trecho enfatiza essa orientação: 
“Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 
regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na 
criança, capaz de satisfazer a tais necessidades” (SALAMANCA, 1994, p. 1).

A portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 1.793 recomenda a 
inclusão de conteúdos relativos aos aspectos éticos, políticos e educacionais 
da normalização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais 
nos currículos de formação de docentes (BRASIL, 1994).

As pesquisas na área de formação de professores apontam que os 
modelos de formação presentes na maior parte dos cursos de licenciatura 
possuem diversos problemas, produzindo reflexos no modo como os futuros 
docentes são formados e, consequentemente, trabalham em sala de aula 
(LONGUINI, 2004).

No que diz respeito ao Ensino de Ciências e de Biologia, Mantoan 
(2003) afirma que lhe compete estar e se sentir preparado para a 
convivência de alunos com necessidades especiais, buscando nessa classe 
heterogênea todas as potencialidades inerentes a cada aluno, proporcionando 
crescimento, respeito, aprendizado e novos pontos de vista.

Almeida e Lima (2015) apontam em sua pesquisa que os professores 
de ciências diante do processo de inclusão, em meio à insegurança e 
anseios, sentem-se despreparados para ensinar os alunos com necessidades 
educacionais especiais.

De acordo com Silvia e Salgado (2017) os cursos de licenciatura em 
Ciências Biológicas não oferecem disciplinas voltadas especificamente 
para capacitar os licenciandos a atuar junto aos alunos com necessidades 
educacionais especiais (NEEs).

Machado et al. (2015) ressaltam a autores ressaltaram a escassez de 
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trabalhos sobre a temática e a necessidade de formação de professores para 
uma efetiva educação inclusiva.

O presente trabalho situa-se no âmbito de uma pesquisa de 
mestrado acadêmico (SANTOS, 2020) e apresenta parte de seus resultados 
que dialogam com pesquisas publicadas nas atas do Encontro Nacional de 
Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC), selecionados na primeira parte da 
pesquisa. A partir da questão norteadora: “De que forma a educação inclusiva 
para estudantes com NEEs tem sido enfocada no Ensino de Ciências?”, 
o objetivo consistiu em investigar a formação e as práticas utilizadas por 
professores de ciências para a educação inclusiva.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa situa-se na área de Educação em Ciências no campo 
de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A investigação busca 
a compreensão de uma realidade social através de uma metodologia científica 
própria, postulando-se como uma pesquisa social (GIL, 2008).

Foram entrevistadas três professoras de ciências que atuam em escolas 
públicas de municípios distintos do estado do RJ. Elas foram escolhidas por 
apresentarem um alto número de estudantes com NEEs em suas classes e 
por serem as professoras de ciências com mais tempo de serviço em suas 
unidades escolares. Com as entrevistas não se pretendia ter uma “amostragem” 
representativa por se tratarem apenas de três sujeitos, mas sim, demonstrar as 
práticas dessas professoras para a educação inclusiva.

Utilizaram-se nomes fictícios para as entrevistadas, resguardando suas 
identidades, conforme acordado e assinado no termo de consentimento. A 
escolha da entrevista deu-se devido à possibilidade de elaborar as perguntas 
de acordo com os objetivos dessa pesquisa possibilitando à entrevistada 
liberdade de enunciar suas ideias.

Durante as entrevistas foram realizadas perguntas elaboradas de acordo 
com os objetivos da pesquisa, as respostas às questões das entrevistas foram 
transcritas e agrupadas em categorias temáticas formuladas a partir dos seis 
passos da Análise Temática propostos por Braun e Clarke (2006). Essa análise 
consiste em “um método para identificar, analisar e relatar padrões nos dados” 
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em pesquisas qualitativas (BRAUN; CLARKE, 2006, p. 79). Os seis passos 
descritos por elas são: Familiarização com seus dados; Geração dos códigos 
iniciais; Identificação dos temas; Revisão dos temas; Definição e nomeação os 
temas; Produção do relatório.

Durante a análise temática chegamos às seguintes categorias temáticas 
(temas) e subcategorias (subtemas): Necessidades especiais; Dimensão afetiva 
da inclusão; Formação docente (inicial e continuada); Práticas docentes 
(recursos didáticos e metodologias de ensino) e Inclusão como igualdade. 
Neste trabalho apresentamos apenas os resultados referentes à categoria 
Formação Docente.

Posteriormente, dialogam-se com os trabalhos apresentados no ENPEC 
a partir das entrevistas das professoras, articulados com o ensino de ciências 
para a educação inclusiva e façam referência as suas práticas com esses 
estudantes.

RESULTADOS

a) Formação Inicial

No que diz respeito a sua formação inicial, Ana relata a ausência total 
de disciplinas na graduação voltadas para a educação inclusiva:

Não tive. Eu me formei no ano de 2000, é eu não tive 
nenhuma, nada assim na minha grade curricular que 
falasse sobre isso. (Professora Ana).

De acordo com Machado et al. (2015) os professores não receberam, em 
sua formação inicial, embasamento teórico e prático para trabalhar de forma 
diversificada com os alunos com limitações na fala, intelectual, sensorial, 
social, econômica ou cultural.

Léia corrobora o relato de Ana sobre a ausência de disciplinas específicas 
para educação inclusiva na sua formação inicial, mesmo tendo concluído a 
licenciatura anos depois:

Não, me formei em 2009. Nessa época na grade escolar 
não havia disciplina para essa área, mas tivemos alguns 
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debates em sala, trazidos por colegas que já atuavam no 
primeiro segmento. (Professora Léia).

Segundo Almeida e Lima (2015) muitos professores de ciências não se 
sentem competentes para identificar as necessidades educacionais especiais e 
realizar a flexibilização curricular para atender os NEEs. Essa situação reflete 
as discussões sobre a formação inicial dos professores da rede comum. Sendo 
assim, o discurso das entrevistadas vem ao encontro com os dados apontados 
nos artigos analisados.

A professora Silvia, diferentemente das outras duas entrevistadas, 
afirma ter feito, em sua graduação, uma disciplina que tratasse de educação 
inclusiva:

Sim LIBRAS, mas apenas um período da graduação e 
aprendi apenas a “dar bom dia” e poucas palavras. 
(Professora Silvia).

Mesmo afirmando ter realizado uma disciplina voltada para a educação 
inclusiva, Silvia demonstra ser insuficiente para sua prática com alunos 
NEES. Professores que atuam com estudantes NEEs apontam como principais 
dificuldades para a realização da inclusão escolar a falta de formação 
especializada e de apoio técnico no trabalho com os alunos incluídos (SILVA; 
SALGADO, 2017).

Quando perguntadas se sua formação inicial contribuiu de alguma 
forma na sua atuação com alunos NEEs, a professora Ana reafirma que não 
houve contribuições na sua graduação para a educação inclusiva, conforme o 
trecho abaixo:

Não, em nada! O que me contribuiu foi ter um filho com 
NEE, isso com certeza eu aprendi muito e ainda estou 
em processo de aprendizado. Por que uma coisa é você 
fazer com seus alunos e ter esse sentimento, outra coisa é 
você ter um filho. Eu acho que as duas coisas, uma coisa 
agrega a outra, não são duas coisas excludentes elas são 
agregadoras. (Professora Ana).

Machado et al. (2015) afirma que existe uma emergente necessidade 
de uma formação consolidada de formação de professores para uma efetiva 
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educação inclusiva.
Respondendo ao mesmo questionamento, Léia endossa as palavras da 

colega sobre sua formação:

Não, a prática veio com o dia a dia e as pesquisas na 
internet ou a troca de conhecimento com colegas. 
(Professora Léia).

Silva e Salgado (2017) apontam que o aluno de licenciatura necessita 
ser preparado para lidar com as diferenças. O que pode ser observado nos 
dados obtidos nos resultados de sua pesquisa, em que os licenciandos não se 
sentem a vontade para lidar com alunos NEES.

As palavras da Silvia juntam-se às das demais entrevistadas quando 
responde à mesma questão.

Em nenhum momento. Ninguém sai da faculdade 
professor, a gente se torna professor no cotidiano escolar. 
É dentro de sala de aula que nasce o professor e cada um 
cria sua didática e traz para sua prática. Principalmente 
no que diz respeito a alunos NEEs, eles são plurais 
demais. Tem que observar de perto, testar e ver o que é 
possível e o que não é possível. (Professora Silvia).

A pesquisa de Machado et al. (2015) indica que algumas experiências, 
especificamente no Ensino de Ciências, têm demonstrado que as adaptações 
necessárias para um ensino inclusivo devem ser feitas a partir do 
conhecimento das potencialidades e das dificuldades de cada educando. 
Todas as entrevistadas relataram que sua formação inicial não contribuiu para 
sua prática com alunos NEEs, e que ambas por motivações intrínsecas ou 
extrínsecas buscaram conhecimento sobre educação inclusiva.

Deve-se ressaltar que é recomendado pela Portaria Ministerial nº 1.793, 
de 1994 a inclusão de disciplinas de educação especial nas licenciaturas e nos 
demais cursos de graduação.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica (2001) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação de Professores da Educação Básica (2000) indicam que a perspectiva 
inclusiva deve ser contemplada no projeto político-pedagógico dos cursos de 
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licenciatura.
No entanto, grande parte das licenciaturas nas áreas científicas elabora 

seus currículos a partir de concepções técnicas de formação de profissionais, 
concebendo a tarefa docente como o produto de uma atividade prática através 
da aplicação de modelos e teorias (ECHEVERRIA et al., 2010).

Mesquita (2007) ressalta, ainda, que a inclusão não foi um princípio 
que orientou o processo de reestruturação curricular de cursos de licenciatura 
no Brasil, inclusive na área de Ciências Biológicas. A formação dos futuros 
professores e demais agentes educacionais têm sido precária para atuar com 
alunos NEEs, o que gera as maiores barreiras da prática de inclusão escolar 
(GLAT, 2007).

b) Formação Continuada

Quando questionadas sobre sua formação continuada para a educação 
inclusiva, se teriam realizado cursos voltados para sua atuação com estudantes 
NEEs, Ana retrata o desejo de aperfeiçoar, embora não tenha realizado 
qualquer curso:

Não. Morro de vontade de fazer, mas nunca. Leio muito, 
mas nunca fiz o curso. (Professora Ana).

Os estudos de Cardoso et al. (2015) indicam a importância no 
oferecimento de momentos para a interação, discussão, troca de saberes, 
e formação continuada dos professores. Sendo relevante pensar na 
reestruturação do trabalho pedagógico frente às novas realidades da sala de 
aula.

Léia relata que já teve contato com o assunto através de palestras:

Curso não, mas já participei de alguns fóruns ou 
palestras, principalmente para crianças autistas. 
(Professora Léia).

De acordo com Silva e Salgado (2017), a formação de profissionais 
da educação deve se constituir também como apoio à educação inclusiva e 
a formação continuada deve ter por base a realidade concreta onde se dão as 
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aprendizagens.
Diferentemente das entrevistadas anteriores, Silva por motivação 

profissional, realizou um curso voltado para a educação inclusiva, entretanto, 
a entrevistada não o considera suficiente.

Sim, um curso on-line de 280 horas. Mas foi mais pra 
complementar a carga horária para prova de títulos. 
Não considero que fiz, como disse antes fiz um curso on-
line para adquirir carga horária, apenas isso. Não posso 
chamar de formação continuada. (Professora Silvia).

As falas das entrevistadas demostram interesse pelo assunto, indicado 
quando Ana cita que faz leituras sobre inclusão escolar, Léia participa de 
encontros sobre o tema e Silvia gostaria de estudar LIBRAS e aprender sobre 
o autismo. Esses dados estão em sintonia com o que Tessaro (2005) afirma 
sobre a falta de preparo/capacitação dos profissionais como sendo um dos 
principais dificultadores para o processo inclusivo.

O que me contribuiu foi ter um filho com NEE, isso com 
certeza eu aprendi muito e ainda estou em processo de 
aprendizado. (Professora Ana).

Nesse trecho Ana traz sua experiência pessoal para sua prática, 
emergindo novamente a questão da empatia em relação à educação inclusiva.

Tardif (2014) estrutura o saber experiencial, que trará ao professor 
a certeza do seu trabalho, saindo de uma visão focada na capacidade da 
transmissão do conteúdo para a transmissão dele em si.

Para o autor ao investigar a profissão docente, compreende que o 
professor é alguém que sabe alguma coisa e que esse saber é plural, pois, é 
adquirido ao longo de sua vida, característico de diversas fontes e momentos 
pessoais e profissionais (TARDIF, 2000; 2014).

Ana demostra o desejo de realizar cursos de formação continuada para 
educação inclusiva, para se sentir preparada ao enfrentar diversas situações na 
sua prática profissional.

Então, eu tenho muita vontade de fazer cursos sobre 
educação inclusiva mesmo todos, mas não só doenças 
genéticas como a Síndrome de Down e até o próprio 
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Autismo mesmo, mas transtornos comportamentais como 
TOD (Transtorno Opositivo-Desafiador). Como reagir, 
que às vezes a criança está sendo assim porque ela 
quer naquele momento, ela é assim, e é difícil da gente 
compreender isso dentro em sala de aula como professor 
esse tipo de reação, a gente acha logo que aquilo é uma 
afronta, mas às vezes não é, é uma própria questão 
individual da pessoa. Ela não consegue se articular, ela 
não consegue achar o próprio eixo dela, e isso na sala de 
aula é complicado quando a gente tem quarenta alunos. 
(Professora Ana).

Léia também demostra o desejo em realizar formação continuada, 
porém ela é mais específica quanto aos tipos de transtornos:

Sim. Para alunos com déficit de atenção e TEA 
(Transtorno do Espectro Autista). (Professora Léia).

Silvia em outro trecho também fala do seu interesse na relação com 
estudantes NEEs.

Tenho interesse sim, gostaria de aprender LIBRAS e 
aprender um pouco mais sobre o autismo. O autismo em 
especial pela quantidade de crianças autistas que vejo 
nas ruas todos os dias, e um dia eles estarão na escola e 
gostaria de saber como lidar com eles. (Professora Léia).

Almeida e Lima (2015) contatou que a formação docente não é 
constituída apenas de titulações, mas é fruto das conquistas e dificuldades 
vivenciadas de forma coletiva no âmbito da escola e individual, na medida 
em que, se relacionam as condições sociais, culturais e pessoais de cada 
sujeito.

Observou-se nessas falas que os desafios voltados para a inclusão vão 
além da formação dessas profissionais, além da pluralidade desses estudantes 
nos deparamos com a precariedade das condições de trabalho das professoras. 
O que faz da prática inclusiva um desafio ainda maior para um profissional 
que tem que administrar um número grande número de alunos, possui uma 
alta carga de trabalho e se deslocar para várias escolas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As entrevistas das professoras retrataram a realidade da educação 
pública no país, apresentando o sucateamento e abandono das instituições 
públicas de ensino por parte do Poder Público. As entrevistadas apontaram 
não apenas a escassez de recursos materiais, mas um despreparo por parte 
dos órgãos públicos que deveriam ser especializados em oferecer suporte aos 
docentes no processo pedagógico dos estudantes NEEs.

Percebeu-se negligência por parte do Estado, deixando a cargo dessas 
profissionais a responsabilidade de incluir, criar metodologias, recursos 
didáticos e muitas vezes materiais.

Ainda, observamos na fala das entrevistadas a ausência de disciplinas 
nos cursos de licenciatura que abordem as políticas educacionais para a 
educação inclusiva e que prepare os futuros professores para sua prática com 
esses estudantes.

Os trabalhos analisados sobre formação docente comprovaram as 
afirmações de Mantoan (2003), que os professores não se sentem capacitados 
para a educação inclusiva, apontando que emerge a necessidade de disciplinas 
nas licenciaturas que abordem o tema. Sendo possível constatar a inexistência 
dessas disciplinas nos estudos consultados e a necessidade do Poder Público 
fomentar a formação continuada dos docentes em atuação com esses estudantes.

Evidenciamos também a importância do incentivo à formação 
continuada dos docentes, visto que a maioria não cursou nenhuma disciplina 
na graduação voltada para a educação inclusiva. Demostrando a necessidade 
de fomentar a capacitação e especialização dos professores para a inclusão.

As professoras entrevistadas demonstraram que não se sentem 
preparadas para realizar suas práticas com esses estudantes, não sendo elas 
específicas para todas as necessidades especiais dos educandos e ocorrem a 
partir de seus conhecimentos prévios, ou seja, os seus saberes experienciais 
mencionados por Tardif (2004).
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Educação Inclusiva de aluno com deficiência 
auditiva: repensando práticas, descobrindo 

caminhos
Inclusive Education of a student with hearing disability: 

rethinking practices, discovering paths

Rosi Marina Rezende1

RESUMO
Buscou-se investigar o processo de inclusão de aluno deficiente auditivo, matriculado 
no terceiro ano escolar na rede pública, em município da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro. Os procedimentos metodológicos utilizados foram os da pesquisa 
qualitativa com a utilização da pesquisa de campo, através do estudo de caso. A 
partir das entrevistas, observação e intervenção, buscou-se refletir sobre a prática 
pedagógica e as ações para a viabilização do processo inclusivo. Foi possível perceber 
o acolhimento ao aluno e o desejo de se construir uma escola inclusiva, mas faz-
se necessário repensar as práticas vigentes, buscando alicerçá-las em conhecimentos 
teóricos e práticos condizentes com as políticas de inclusão. O processo de inclusão 
do deficiente auditivo no ensino regular é possível, desde que se tenha um olhar 
para as potencialidades e dificuldades do educando, buscando agir com foco nas 
habilidades que precisam ser estimuladas e desenvolvidas permitindo-lhe construir 
novos conhecimentos e sua autonomia.
Palavras-chave: Inclusão; Deficiência Auditiva; Ensino Regular.

ABSTRACT
We sought to investigate the process of inclusion of hearing impaired student, enrolled 
in the third school year in public schools, in a municipality in the Metropolitan Region 
of Rio de Janeiro. The methodological procedures used were those of qualitative 
research with the use of field research, through the case study. From the interviews, 
observation and intervention, we sought to reflect on the pedagogical practice and the 
actions to make the inclusive process viable. It was possible to perceive the welcoming 
to the student and the desire to build an inclusive school, but it is necessary to rethink 
the current practices, seeking to base them on theoretical and practical knowledge 
consistent with the inclusion policies. The process of including the hearing impaired 
in regular education is possible, as long as one looks at the potential and difficulties 
of the student, seeking to act with a focus on the skills that need to be stimulated and 

1 IFRJ – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro/Diretoria de 
Ensino/campus Belford Roxo/rosi.rezende@ifrj.edu.br 
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developed, allowing him to build new knowledge and his autonomy.
Keywords: Inclusion; Hearing Loss; Regular Education.

INTRODUÇÃO

Na história universal desde os tempos mais remotos, teorias e práticas 
sociais discriminatórias e de segregação são evidenciadas, inclusive, quanto 
ao acesso ao conhecimento. Na literatura da antiga Roma as crianças com 
deficiência nascidas até o princípio da era Cristã, eram afogadas por serem 
consideradas anormais e débeis.

Foi com Santo Tomás de Aquino, que a deficiência passou a ser 
considerada como um fenômeno natural da espécie humana e com o 
surgimento das ciências, no Renascimento, as concepções racionais 
começaram a buscar explicações para as causas das deficiências, sendo 
consideradas do ponto de vista médico como doenças de caráter hereditário, 
males físicos ou mentais.

A primeira iniciativa à possibilidade de instruir surdos por meio da 
língua de sinais e da linguagem oral foi feita por um escritor do século XIV. 
De acordo com Guarinello, “seria esse o impulso inicial para que o surdo 
pudesse ser notado como uma pessoa capaz de fazer discernimentos, tomar 
suas próprias decisões”. (2007, p.20). Já no século XVII, um escocês declarou 
que os surdos tinham o mesmo potencial que os ouvintes para a aprendizagem, 
desde que recebessem educação adequada.

Mas a luta pela Educação Inclusiva não tem sido um processo fácil, 
apesar da ampliação do espaço de discussão, dos movimentos, legislações e 
dispositivos legais. Na década de 1990, foi firmada a Declaração Mundial de 
Educação, em Jomtien e realizada a Conferência Mundial sobre Necessidades 
Educacionais Especiais, em Salamanca – Espanha, cujo foco da discussão 
foi não deixar nenhum aluno fora do contexto regular de ensino. A Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96, em seu Art. 58, diz que a 
oferta da educação para pessoas com necessidades específicas deve ocorrer 
preferencialmente na rede regular de ensino, devendo haver quando necessário 
serviços de apoio especializado para atender a clientela com necessidades 
especiais. Os Planos Nacionais de Educação apresentam metas e estratégias 
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para nortear o processo de inclusão.
Para Costa (2010), “a educação inclusiva é efetivamente um avanço 

na questão da igualdade e da justiça social.” (COSTA, 2010, p. 133). Nesse 
sentido, trata-se de um processo de quebra de paradigmas e construção de nova 
visão e práticas educacionais que possam legitimar a inserção do indivíduo no 
espaço escolar, permitindo-lhe o acesso e a permanência com sucesso.

Assim, podemos dizer que a educação de deficientes auditivos é um 
tema atual e de relevância, considerando que dentro da proposta de inclusão, 
inúmeras escolas e seus professores vivenciam diferentes situações em sala 
de aula com esses alunos. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo 
refletir sobre a inclusão de um aluno deficiente auditivo no contexto de uma 
escola pública regular, analisando as contribuições do trabalho pedagógico 
desenvolvido, para a construção do conhecimento do educando e sua 
emancipação social. A discussão terá como suporte teórico pesquisadores 
da temática e as legislações e dispositivos que fundamentam o processo de 
inclusão.

METODOLOGIA

Para a realização da pesquisa adotou-se os procedimentos 
metodológicos de uma pesquisa qualitativa com a utilização da pesquisa 
de campo através do estudo de caso, para que fosse possível compreender 
o processo de inclusão de um aluno com deficiência auditiva no contexto de 
unidade de ensino regular. Para melhor conhecimento da realidade foram 
utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa: a observação direta do 
contexto estudado, e a entrevista semiestruturada. Participaram do processo a 
diretora geral, a diretora adjunta, 02 coordenadoras pedagógicas, a professora 
da turma do aluno foco do estudo e a responsável pelo educando. O estudo 
apresenta também proposta de intervenção prática para o trabalho desenvolvido 
com o aluno.

A Instituição de Ensino, campo da pesquisa atende alunos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, com um total aproximado de 650 alunos. Além 
da equipe administrativa, o corpo técnico-pedagógico da escola é composto 
42 professores e 26 funcionários de apoio.
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INCLUSÃO DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA EM CLASSE 
DE ENSINO REGULAR: OBSERVAÇÃO E INTERVENÇÃO

De acordo com informações da mãe, foi necessário ser persistente na 
busca por atendimento médico e acompanhamento do filho. Ela disse que a 
princípio acreditava-se que a surdez era total. Em suas constantes buscas foi 
encaminhada ao INES, quando o filho ainda não havia completado três anos. 
Em momento de avaliação por profissionais deste instituto, notou-se que o 
menino reagiu a sons exteriores ao ambiente (buzinas e sirenes) no trânsito 
próximo ao local. A partir daquele momento, iniciou-se acompanhamento 
fonoaudiológico e de otorrinolaringologista, considerando a existência de 
resíduo auditivo. O estudante desenvolveu alguma competência linguística 
a partir dos resíduos auditivos, mas sua comunicação oral é muito 
comprometida. Faz uso da comunicação gestual e leitura labial. O aluno não 
tem conhecimento da Linguagem de Sinais – LIBRAS.

De acordo com a mãe a deficiência auditiva do filho se deve ao fato de 
ela ter contraído rubéola no período de gestação.

Segundo Villar e Llerena Junior (2008, p. 53):

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, grande 
parte dos casos ainda é resultante de fatores ambientais, 
particularmente aqueles provocados por infecção intra-
últero. Infecções do grupo TORCHS (toxoplasmose, 
rubéola, citomegalovírus, herpes simples e sífilis), 
especialmente citomegalovírus e rubéola, são as causas 
ambientais mais comuns de surdez congênita no período 
neonatal.

Um outro diagnóstico, realizado pelo Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho, apresentou as seguintes informações: perda auditiva 
do tipo mista, de grau moderado a severo em ambas as orelhas. Curva 
timpanométrica tipo Ar bilateral em desenvolvimento dentro do útero, embora 
não obrigatoriamente, a surdez congênita é do tipo neurossensorial”2.

2 Perda auditiva neurossensorial – resulta de danos ao nervo auditivo e/ou às células ciliares do 
ouvido interno, cuja função é converter o sinal sonoro, captado pelo ouvido externo e amplificado 
pelo ouvido médio, em impulsos nervosos, que são enviados ao cérebro para processamentos. 
Afeta a habilidade de audição de algumas frequências mais que outras, fazendo com que os sons 
pareçam distorcidos, mesmo se amplificados por próteses auditivas.
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É importante destacar que “uma audição normal” é essencial para o 
desenvolvimento da linguagem. A deficiência auditiva requer detecção e 
atuação precoces para otimizar a competência linguística da criança surda”. 
(VILLAR; LLERENA JUNIOR, 2008, p. 48).

De acordo com a mãe alguns sons emitidos pelo filho vinham se 
tornando mais claros após a utilização da prótese auditiva, que começou a 
fazer uso aos onze anos.

Para crianças com perda auditiva discreta a profunda, 
estratégias efetivas de reabilitação incluem o uso de 
próteses auditivas amplificadoras do som, programas 
orientados para o desenvolvimento da linguagem, 
treinamento da fala e o desenvolvimento das habilidades 
cognitivas de comunicação. O sucesso do tratamento 
depende da experiência e da parceria entre os diversos 
profissionais e a família da criança acometida pela 
deficiência. (VILLAR; LLERENA JUNIOR, 2008, p. 
105-106).

Observava-se, porém, que o aluno não fazia uso constante das próteses, 
deixando-as em casa frequentemente. Quando questionado sobre a ausência 
dos aparelhos, com o auxílio da irmã ele dizia que não gostava de usá-los 
porque incomodava. A irmã de 12 anos estudava na mesma escola e em alguns 
momentos tornava-se sua intérprete.

A diretora ressaltou que apesar de entender que o aluno precisava de 
outro tipo de atenção, a escola ainda não contava com o devido apoio por parte 
dos órgãos públicos locais, dando a entender que naquele momento a inclusão 
do aluno estava muito limitada à sua presença no espaço escolar. Segundo 
ela, a escola abre espaço para o aluno durante o dia por considerar importante 
a sua permanência no turno diurno, e por considerar que o mesmo ainda não 
possui o amadurecimento necessário para frequentar o Ensino de Jovens e 
Adultos – EJA.

O aluno teve acesso à escola aos quatro anos e segundo a Coordenadora 
do 2º Segmento do Ensino Fundamental “era muito difícil à comunicação. 
Atualmente tem quinze anos e cursa o 3º ano escolar. Os seus colegas da 
primeira turma com que teve contato estavam no 9º ano”.

A Coordenadora do 1º segmento do Ensino Fundamental destacou a 
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inexperiência e dificuldade da escola em lidar com a situação.
A partir da fala das coordenadoras e observando a distorção idade série 

do educando, é possível analisar que as ações desenvolvidas pela escola, com 
relação àquele aluno poderiam não estar adequadas de forma a colaborar com 
o seu desenvolvimento escolar.

Forest e Pearpoint (1997), esclarecem que inclusão é ‘estar com’, 
aprender a viver com o outro, é a participação das pessoas em nova e 
enriquecedora proposta educacional.” O processo de inclusão requer a 
construção de nova visão e práticas educacionais que possam legitimar a 
inserção do indivíduo no espaço escolar, permitindo-lhe não somente o acesso, 
mas sua permanência e a possibilidade de construir conhecimentos.

A professora da turma relatou que comparado ao ano anterior, ele 
estava apresentando um melhor desempenho, sendo possível a leitura e 
interpretação de textos de acordo com os objetivos da série, mas ainda 
percebia muita dificuldade na escrita.

A partir da observação em sala de aula, num período de cinco dias 
intercalados, percebeu-se que o estudante se relacionava bem com os colegas 
de classe e que eles se comunicavam com ele com facilidade, por meio de 
gestos e leitura labial, porém, podia-se notar que apesar de todo o esforço 
da professora em se comunicar com o aluno, buscando seu envolvimento 
nas atividades escolares, um trabalho de apoio pedagógico seria necessário, 
com o objetivo de auxiliá-la na busca de caminhos alternativos e na oferta de 
atividades complementares que pudessem oferecer ao aluno os conteúdos da 
série, sem deixar de levar em conta sua faixa etária, que diferia dos demais 
colegas de turma.

Em sala de aula não se observou materiais de apoio visual que pudessem 
favorecer o entendimento do aluno quanto aos assuntos estudados, como: 
cartazes, gravuras, materiais concretos etc.

Durante o período de observação em sala de aula, foi possível perceber 
que os conteúdos apresentados normalmente eram anotados no quadro, 
dando-se um certo período de tempo para que os alunos fizessem as anotações. 
Normalmente, nesse período em que os discentes anotavam, a professora 
aproveitava para a correção de outras atividades.

Em um dos dias observados, a professora apresentou um conteúdo de 
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Estudos Sociais. Ela iniciou as explicações de forma interessante, como se 
estivesse contando uma história aos alunos, porém, em nenhum momento 
direcionou o olhar para o aluno com deficiência auditiva. A aula continuou 
com a apresentação das tarefas. Todos copiaram, a correção foi feita no 
quadro com os alunos respondendo em coro. O aluno com deficiência auditiva 
limitou-se a copiar, sem interagir de outra forma com aquele conteúdo e sem 
qualquer atenção especial que pudesse facilitar o seu entendimento.

Segundo Villar e Llerena Junior (2008, p. 53):

Alguns cuidados básicos devem ser observados ao 
dirigirmos a palavra a alguém com surdez: olhar a pessoa 
face a face, falar pausada e claramente, repetir as palavras 
usando outro vocabulário quando necessário, não ocultar 
a boca ou mastigar chiclete, procurar lugares sem muito 
ruído de fundo e com boa iluminação para facilitar a 
leitura labial, usar expressões faciais que sirvam de 
pistas úteis e, ao falar estimular o deficiente auditivo a 
participar da conversação.

A observadora em conversa com a professora investigou sobre o 
comportamento do aluno e sobre a sua percepção com relação ao entendimento 
do mesmo sobre os conteúdos apresentados. A resposta da professora foi dada 
com movimentos dos braços e dos lábios, dando a entender que não tinha 
muita certeza.

A proposta da pesquisa envolvia também atividades de intervenção 
individual com o aluno, com o objetivo de melhor perceber o nível de 
desenvolvimento do educando e as possibilidades de intervenção. As 
atividades foram realizadas no contraturno, com o consentimento da escola 
e da responsável. A escola disponibilizou uma pequena sala que não era 
utilizada no segundo turno, para o desenvolvimento dos encontros e atividades 
de intervenção pedagógica.

Normalmente, as atividades propostas eram planejadas com foco nas 
temáticas desenvolvidas em sala de aula. Utilizou-se também como recursos: 
jogos, alfabeto móvel, quebra cabeça, pega varetas, dominó, jogo da 
memória, livros de história, revistas e jornais para recorte, dentre outros.

Não será possível nesse artigo apresentar o passo a passo das atividades 
desenvolvidas, apenas um breve relato das ações e o que foi possível 
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observar.
As atividades preparadas para intervenção foram aplicadas visando 

uma melhor interação com o aluno, assim como, buscar perceber o nível 
de conhecimento de leitura, escrita, coordenação motora, raciocínio lógico, 
sequência de pensamento e conhecimento de mundo apresentados pelo 
educando. O aluno ainda não dominava o processo de leitura e escrita, mas 
era possível com apoio, fazer a leitura de pequenas palavras. Vianna, Ramos, 
e D´Ávila (2008, p.126) destacam que um dos fatores que dificultam o 
aprendizado da leitura para o aluno com deficiência auditiva é a falta do uso 
da língua de sinais na escola. A LIBRAS é reconhecida como o meio legal 
de comunicação e expressão para as pessoas com deficiência auditiva (Lei 
10.634/2002).

Quando apresentada uma história com sequência de gravuras, foi 
capaz de enumerar as partes apresentando pouca dificuldade. Com auxílio, 
contou o que se passava nas cenas. Montou um quebra-cabeça analisando as 
peças, aproximando-as uma das outras até descobrir as que se encaixavam 
corretamente, necessitando de pouca interferência.

De acordo com David e Oliveira Ramos (1988, p. 63 apud 
PALANGANA, 1998, p. 101):

Ao internalizar instruções, as crianças modificam suas 
operações cognitivas: percepção, atenção, memória, 
capacidade para solucionar problemas. É dessa maneira 
que formas historicamente determinadas e socialmente 
organizadas de operar com informações influenciam o 
conhecimento individual, a consciência de si e do mundo.

Devido a deficiência, o estudante apresentava dificuldade em perceber, 
reconhecer e associar o sentido das palavras com sua vivência e com o mundo 
ao seu redor, não significando, porém, que não fosse capaz de aprender. Nesse 
sentido, as interferências do professor e as instruções sobre as atividades que 
devem ser desenvolvidas são de suma importância, pois as ações do docente 
se constituem num elo entre o sujeito cognoscente e o mundo.

Em uma atividade que envolvia desenho foi capaz de improvisar 
um instrumento para verificar se as partes estavam assimétricas. Resolvia 
pequenos cálculos de adição e subtração com apoio, desde que sem reserva 
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ou recurso, pois ainda não havia consolidado nas operações os conceitos de 
ordens e classes. Oscilava também no reconhecimento numérico/quantidade 
e reversibilidade. Com interferência e a utilização de material concreto, 
portanto, foi capaz de organizar algarismos nas ordens solicitadas, estabelecer 
comparação entre diferentes agrupamentos. O comportamento apresentado 
ainda é típico do período Operatório Concreto (Piaget), “que tem como 
marca a aquisição da noção de reversibilidade, a lógica nos processos mentais 
e a habilidade de discriminar os objetos por similaridades e diferenças” 
(VIANNA; RAMOS; D´ÁVILA, 2008, p. 64).

O fato de o aluno demonstrar insegurança quanto ao raciocínio 
matemático não significa necessariamente que exista algum fator de ordem 
neurológica, podendo estar atrelado mais a um déficit relacionado ao 
desenvolvimento da linguagem. A pessoa que não ouve poderá ter prejuízos 
em outras áreas do desenvolvimento, uma vez que não adquiriu a linguagem 
de forma considerada natural (VIANNA; RAMOS; D´ÁVILA, 2008, p.153).

Ainda segundo Viana et al. (2008, p. 153), “a linguagem dá forma à 
atividade mental, aperfeiçoa o reflexo da realidade, criando formas de atenção, 
memória, imaginação, pensamento e ação”. Isso nos remete à necessidade de 
um atendimento individualizado ao educando, de forma a oferecer os subsídios 
necessários à organização e construção do pensamento.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A escola pesquisada possui, em seu quadro discente um aluno com 
deficiência auditiva congênita bilateral, de grau moderada a severa, com 
quinze anos, matriculado no terceiro ano de escolaridade. Esse aluno não 
possui conhecimentos da Língua Brasileira de Sinais. Comunica-se através 
da linguagem oral e leitura labial, porém, com dificuldade e limitações. Pode-
se notar que existe por parte da direção, professores e funcionários forte 
acolhimento a este aluno. Com relação aos colegas de classe e da escola 
em geral também se observa que há integração e parceria. Embora seja 
preocupação da gestora manter o menino no quadro discente e explicar aos 
pais dos demais alunos a importância da inclusão escolar, a inclusão para esse 
aluno ainda está muito restrita à sua matrícula na escola. Para incluir, é preciso 
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que os estudantes estejam na classe comum, mas com as devidas adaptações 
dos ambientes físicos e dos procedimentos de ensino, para que se atenda às 
particularidades de cada um.

Segundo os educadores que colaboraram com a pesquisa, a equipe 
docente não possui formação específica para o atendimento a deficientes 
auditivos ou outros estudantes com necessidades específicas. A escola 
também não conta com profissional intérprete da Língua Brasileira de Sinais 
– LIBRAS e ainda não foi implementado o projeto para o Atendimento 
Educacional Especializado – AEE, com profissionais técnicos que possam 
auxiliar os educandos e os professores no acompanhamento dos alunos.

Com relação às observações realizadas em sala de aula, percebe-
se que a professora busca em alguns momentos assistir o aluno de forma 
individualizada, mas não existe uma sistematização do atendimento, fazendo 
com que as ações do discente se resumam a cópias do quadro ou das atividades 
dos colegas, sem que haja interação satisfatória com tais conteúdos. Não se 
verifica a presença de materiais lúdicos como: cartazes, gravuras, blocos 
lógicos, material dourado e outros que possam facilitar o trabalho pedagógico e 
a aproximação do aluno com as informações ou conhecimentos. A professoras 
cujas aulas foram observadas, em alguns momentos interagem com a turma 
sem a preocupação de direcionar o olhar ou possibilitar ao aluno surdo a 
leitura labial.

É latente nos sujeitos da instituição o desejo de se fazer uma escola 
inclusiva, mas é preciso que todos tenham a percepção fundamentada do 
que vem a ser inclusão, da necessidade da mudança de postura individual 
e da equipe como um todo, da busca de conhecimentos teóricos e práticos. 
É necessário um olhar profundo frente as diferenças e diversidade humana, 
além do comprometimento dos órgãos governamentais em oferecer o suporte 
necessário para que incluir não se reduza apenas em fazer parte, mas em ser 
parte.
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O tema relações étnico-raciais em pesquisas da 
área de Educação em Ciências

The ethnic-racial relationships in brazilian research of Science 
Education

Sára Regina Magalhães Melo1 e Tatiana Galieta2

RESUMO
Tendo em vista a existência da lei 10.639/03 e de que o Ensino de Ciências tem uma 
importante contribuição no debate de questões sociais estruturais, entre elas o racismo, 
realizamos um levantamento dos trabalhos publicados nos anais do Encontro Nacional 
de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), no período de 2003 a 2019, que 
abordam a questão étnico-racial. Localizamos 30 trabalhos que foram classificados 
nas seguintes categorias de acordo com seus objetos de estudo: Concepções, discursos 
e representações sobre raça e racismo de estudantes e professores; Formação de 
professores de Ciências e Biologia; Análise de livros didáticos; Ensaios teóricos; 
Estratégias e recursos didáticos; Educação não formal; e Revisões bibliográficas. Os 
resultados mostram que a produção acadêmica sobre o tema na área é baixa e recente. 
Seus pesquisadores têm se dedicado ao estabelecimento de uma base teórica e à 
investigação das concepções de estudantes sobre raça, ações afirmativas e racismo.
Palavras-chave: Racismo; Relações étnico-raciais; Educação em Ciências.

ABSTRACT
In view of the existence of law 10.639/03 and that the Science Teaching has an 
important contribution in the debate of structural social issues, including racism, we 
conducted a survey of the works published in the annals of largest Brazilian scientific 
event in Science Education research (Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 
Ciências - ENPEC), in the period from 2003 to 2019, which address the ethnic-racial 
issue. We found 30 papers that were classified in the following categories according 
to their objects of study: Conceptions, speeches and representations about race and 
racism of students and teachers; Science and Biology teacher training; Analysis 
of textbooks; Theoretical essays; Didactic strategies and resources; Non-formal 
education; and Bibliographic reviews. The results show that academic production on 
the subject in the area is low and recent. Its researchers have dedicated themselves 
to establishing a theoretical basis and investigating students' conceptions about race, 
affirmative action and racism.
Keywords: Racism; Ethnic-racial issue; Science Education.

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro/FFP-DCIEN, sarammagalhaes@outlook.com 
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro/FFP-DCIEN, tatiagalieta@gmail.com 
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INTRODUÇÃO

A partir da Lei 10.639/03 (BRASIL, 2003) tornou-se obrigatório o 
ensino dos conteúdos sobre História da África e da cultura Afro-brasileira 
em todos os âmbitos do ensino, afim de (re) afirmar a importância dos povos 
negros na construção, em vários aspectos, da sociedade brasileira. O Conselho 
Nacional de Educação (CNE) também teve importante papel nesse cenário, 
quando instaurou Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Culturas Afro-brasileiras 
e Africanas, legitimando a importância desses conteúdos. Este parecer 
regulamenta que:

A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana nos currículos da Educação Básica 
trata-se de decisão política, com fortes repercussões 
pedagógicas, inclusive na formação de professores. (...). 
É importante destacar que não se trata de mudar um foco 
etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um 
africano, mas de ampliar o foco dos currículos escolares 
para a diversidade cultural, racial, social e econômica 
brasileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir 
no contexto dos estudos e atividades, que proporciona 
diariamente, também as contribuições histórico-culturais 
dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, 
além das de raiz africana e europeia (BRASIL, 2004, p. 
8).

A partir dessas diretrizes, o tema deixou de ser uma obrigatoriedade 
dos conteúdos restritos a disciplina de História, e passou a ser um assunto 
que deveria ser tratado de forma transversal, principalmente na educação 
básica. Antes de iniciarmos a discussão, é importante primeiro entendermos 
dois termos que serão utilizados a diante, o de raça, e o de relações étnico-
raciais. Segundo Almeida (2018), o termo raça começa a se estruturar a partir 
do século XVIII com a Revolução Francesa e no século XIX, ela se desenha 
a partir de dois registros:

como característica biológica, em que a identidade racial 
será atribuída por algum traço físico, como a cor da pele; 
como característica étnico- cultural, em que a identidade 
será associada à origem geográfica, à religião, à língua ou 
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outros costumes, “a uma certa forma de existir”. (...) raça 
é um elemento essencialmente político, sem qualquer 
sentido fora do âmbito socioantropológico. (ALMEIDA, 
2018, p. 24, grifos do autor).

Atualmente, na Biologia, o conceito biológico de raça não mais se 
sustenta para a espécie humana. O termo, portanto, somente tem aplicação 
social para designar aspectos físicos e culturais de determinados grupos.

O conceito de raça foi responsável por estabelecer as relações de poder 
na sociedade moderna, com suas injustiças e discriminações (HALL, 2003). 
Já as relações étnico-raciais são “(...) entendidas como aquelas estabelecidas 
entre os distintos grupos sociais e entre indivíduos desses grupos, orientadas 
por conceitos e ideias sobre as diferenças e semelhanças relativas ao 
pertencimento racial e étnico individual e coletivo” (VERRANGIA, 2016, p. 
3).

Para Veiga (2000), citada por Verrangia (2009, p. 9), as “teorias racistas 
e políticas eugenistas e higienistas foram base significativa para a criação de 
um sistema educacional que tinha como objetivo principal educar para uma 
identidade nacional branca e de raízes europeias”. Segundo Ramos e Fonseca 
(2019), a disciplina Ciências tem uma grande importância na discussão do 
conceito de raça, pois foi a partir da criação deste conceito que a maioria 
das discriminações e inferiorizações dos povos negros foram pautadas na 
sociedade moderna. Assim, a Biologia tem um papel fundamental em analisar 
e explicar aos estudantes para que, e por quais autores no âmbito científico 
essa definição surgiu.

Por se tratar de uma discussão ainda recente na área de Educação em 
Ciências, buscamos investigar como as pesquisas em Ensino de Ciências têm 
abordado o tema. Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo realizar 
um levantamento dos trabalhos publicados nos anais do Encontro Nacional 
de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) que abordam a questão 
étnico-racial no Ensino de Ciências, com o intuito de identificar quais são 
seus objetos de estudos.
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METODOLOGIA

 O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa quanti-
qualitativa do tipo documental (GIL, 2008) situada no campo das Ciências 
Humanas. As fontes de dados consistiram nas atas do ENPEC, evento 
realizado bianualmente e que agrega a comunidade de pesquisadores da área 
de Educação em Ciências, sendo o maior evento nacional da área.

Foi realizado um recorte temporal do ano de 2003 – ano em que a lei 
10.639/03 entrou em vigor, até a última edição do evento que ocorreu no ano 
de 2019. Com a utilização de três descritores (raça, racismo e étnico-racial), 
filtrou-se a busca nos títulos dos trabalhos, palavras chave e resumos. No ano 
de 2009, a busca foi feita somente nos títulos dos trabalhos, visto que o site do 
evento só possibilitava essa forma de busca.

Após a seleção dos trabalhos foi feita uma classificação com base nos 
objetos de estudo dos textos. Foram, então, criadas sete categorias definidas 
a posteriori, são elas: I. Concepções, discursos e representações sobre raça e 
racismo de estudantes e professores; II. Formação de professores de Ciências 
e Biologia; III. Análise de livros didáticos; IV. Ensaios teóricos; V. Estratégias 
e recursos didáticos; VI. Educação não formal; e VII. Revisões bibliográficas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas nove edições do ENPEC investigadas foi encontrado o total de 
30 trabalhos relacionados ao tema étnico-racial. Quando se analisam os 
números, estes apontam que o tema questões étnico-raciais vinha sendo pouco 
explorado nas pesquisas apresentadas no ENPEC até o ano de 2017 (não tendo 
nenhuma produção nos anos de 2003, 2009 e 2011), oscilando entre 1, 2 e 5 
trabalhos por edição. No entanto, no ano de 2019, o número de trabalhos mais 
que dobra (total de 12 trabalhos na área) o que indica um aumento do interesse 
dos pesquisadores sobre o tema. É interessante enfatizar que o número total 
de trabalhos apresentados nas últimas duas edições manteve-se bem próximo 
(1.335 trabalhos em 2017 e 1.251 em 2019), sinalizando um real aumento nos 
trabalhos sobre o tema investigado.

A categoria “ensaios teóricos” foi a que apresentou maior número de 
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trabalhos (9), seguida pelas categorias “concepções, discursos e representações 
sobre raça e racismo de estudantes e professores” (6), “análise de livros 
didáticos” (4) e “revisões bibliográficas” (4). As categorias “estratégias e 
recursos didáticos” e “formação de professores de Ciências e Biologia” 
apresentaram 3 (três) trabalhos cada e a categoria “educação não formal” 
apresentou apenas 1 (um) trabalho. Discutiremos a seguir cada um dos 
trabalhos dentro das suas respectivas categorias.

Na categoria I foram incluídos os trabalhos que discutiam as concepções 
de professores e estudantes sobre as questões étnico-raciais. Nos trabalhos 
de Vieira e Chaves (2005) e Melo (2013), os autores fazem uma análise das 
ideias de professores e estudantes sobre o conceito de raça e perceberam que 
muitas visões dos sujeitos da pesquisa estão intimamente ligadas ao seu círculo 
social, que por vezes corroboram para a propagação errônea do termo. No 
artigo de Verrangia (2013), ele traça uma pesquisa empírica ao analisar visões 
de professores(as) do Brasil e dos EUA através das vivências nas aulas de 
Ciências, o que esses educadores trazem em pertencimento racial e o que eles 
levam para a prática na sala de aula. Neste sentindo, o autor conclui que para 
que ocorra uma educação antirracista é necessário que os docentes reconheçam 
sua identidade étnica-racial e através disso possam auxiliar os estudantes em 
uma formação também antirracista. Já Carlan e Dias (2015), investigaram em 
seu trabalho a importância de tal concepção entre professores de ciências, 
para que haja uma boa abordagem do tema dentro da sala de aula. No texto de 
Kato, Schneider e Pinheiro (2017), os autores exploram o debate étnico-racial 
no contexto da disciplina de Química com o propósito e estimular a relação de 
ensino-aprendizagem numa ótica intercultural. O levantamento ocorre em um 
projeto de educação popular com a análise dos relatos do professor regente. 
Os autores Garcia, Silva e Pinheiro (2019) realizaram uma atividade com 
estudantes do ensino médio para trabalhar as visões sobre o “ser cientista”, 
onde os resultados foram de figuras masculinas, brancas e heterossexuais. 
Os resultados foram importantes para tratar questões intrínsecas à sociedade 
como o racismo científico e o preconceito racial.

Na categoria II foram incluídos três trabalhos sobre formação de 
professores. No trabalho dos autores Calzolari e Dametto (2017) foi 
investigado como o Ensino de Ciências pode impulsionar o debate sobre 
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a diversidade brasileira, além de levar alguns diálogos de estudantes de 
Ciências Biológicas negras sobre as potencialidades de tais discussões em 
sala de aula e também como a interseccionalidade pode promover discussões 
sobre as relações étnico-raciais na formação inicial dos docentes. Para as 
autoras Santana, Paranhos e Pagan (2017) há uma crítica aos saberes que são 
ensinados em sala de aula que evidenciam apenas o conhecimento produzido 
em um único continente. Sendo assim, elas trazem à tona pensamentos de 
estudantes de licenciatura do curso de Ciências Biológicas da Universidade 
Federal do Sergipe sobre as questões étnico-raciais na área. Como resultado 
do estudo, as autoras puderam perceber que quando os estudantes têm um 
contato com as múltiplas culturas dentro do convívio acadêmico pois há, 
segundo eles, um amplo conhecimento sobre a identidade étnico-racial eles 
conseguem de alguma forma transmitir isso, porém, notou-se a necessidade 
desse assunto ser trabalhado de forma mais enfática no currículo do curso. 
Por último, o artigo das autoras Melo e Franca (2019) mostra como a falta 
de contato com a História e Cultura Afro-brasileira durante a educação 
básica dos estudantes, leva-os a não pensar nessa questão em seu processo de 
formação como professores.

A categoria III engloba as pesquisas que analisaram de livros didáticos 
de Ciências e Biologia dentro da temática raça. Os autores Stelling e Krapas 
(2007) realizaram um levantamento de livros didáticos de três autores 
recomendados pelo Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 
Médio (PNLEM) de Biologia, como resultado eles encontraram ambiguidades 
nas coleções já que os autores dos livros usavam referenciais teóricos 
diferentes para analisar o conceito raça e usando o termo impróprio de “raças 
humanas”. As autoras Carmo, Almeida e Arteaga (2013) analisaram como 
era feita a abordagem da anemia falciforme (doença que é frequentemente 
relacionada à “raça”) em livros de Biologia. As autoras constataram que os 
livros apresentam informações antigas sobre o assunto e que os conteúdos são 
tratados com um tom de racismo sútil. No trabalho de Silva, Lima e Resende 
(2019), os autores analisam se há uma representatividade étnico-racial nos 
cadernos de Ciências Naturais distribuídos nas redes municipal e estadual de 
SP a fim de verificar se as leis 10.639/03 e 11.645/08 estão sendo aplicadas. 
Verificou-se que os negros e indígenas são colocados como coadjuvantes no 
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meio científico, enquanto os brancos são tidos como protagonistas na ciência.
Na categoria IV foram agrupados os trabalhos que desenvolviam 

análises teóricas sobre as relações étnico-raciais no Ensino de Ciências e 
Biologia. Os autores Francisco e Júnior (2007) debatem assuntos derivados 
do racismo e trazem as prováveis contribuições do Ensino de Ciências para 
essa discussão. No trabalho de s/autor (2015) foram abordados trabalhos 
relacionados à formação de professores, ao Ensino de Ciências, à História 
e Cultura Afro-Brasileira e à diversidade. Ele(a) conclui que mesmo que 
existam disciplinas escolares aparentemente “fáceis” de trabalhar as questões 
étnico-raciais, o Ensino de Ciências também pode contribuir para a reflexão 
dos estudantes sobre o assunto. Cardoso, Pinheiro e Rosa (2019) propõem 
uma metodologia pedagógica de se trabalhar as questões étnico-raciais a partir 
da discordância de dois autores (Silvio Romero e Manoel Bomfim) sobre o 
tema. Fadigas et al. (2019) apresentam uma proposta utilizando o marco 
teórico da do design educacional explorando o tema do Afrofuturismo e a 
participação de pessoas negras na ciência. Vieira e Chaves (2015) fazem uma 
análise bibliográfica a partir da perspectiva de Michel Foucault para analisar 
as ações afirmativas nas universidades. Já Rizzo e Fonseca (2019) e s/autor 
(2019) realizaram um compilado teórico voltado para a análise de currículos 
universitários, a fim de verificar como e se há o ensino de tal temática no 
ensino superior. Coelho e Silva (2019) trazem parte de uma dissertação de 
mestrado que tem por intuito apresentar uma contextualização histórica sobre 
o processo de escolarização do negro no Brasil. Assim, a pesquisa procura 
contribuir para aumentar o debate na área.  Por fim, Ramos e Fonseca (2019) 
fazem um ensaio sobre como os saberes contra hegemônicos silenciados 
podem ser uma fonte rica para o Ensino de Ciências.

A categoria V aborda os trabalhos que envolveram a utilização de 
estratégias e recursos didáticos para a abordagem da temática racial. O artigo 
de Junior, Silva e Yamashita (2013) traz o debate sobre o racismo através da 
poesia no intuito de investigar o diálogo com as relações étnico-raciais. Essa 
pesquisa se deu no contexto de um projeto de extensão com estudantes de 
licenciatura em Química. Notou-se uma melhor compreensão das concepções 
sobre o racismo, mostrando que é possível ter um avanço sobre a discussão 
da temática. Os autores Nascimento et. al. (2019) fizeram uso de sequências 
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didáticas para uma melhor compreensão dos estudantes sobre as relações 
raciais que envolvem o meio científico. A partir de relações interpessoais os 
estudantes puderam realizar uma análise crítica sobre a utilização incorreta de 
termos voltados para esta temática e como resultado conseguiram desenvolver 
outro pensamento sobre o assunto. As autoras Santos, Siemsen e Silva (2015) 
analisam em seu trabalho uma oficina realizada no Programa de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) da CAPES que teve por objetivo vincular o 
ensino de Química com a temática da diversidade. As mesmas obtiveram 
resultados positivos já que os estudantes conseguiram desenvolver uma 
capacidade avaliativa do assunto.

A categoria VI inclui trabalhos que tem o intuito de levar o ensino das 
relações étnico raciais para além da escola no âmbito da educação não formal. 
Dias e Sepulveda (2017) mostram em seu artigo, que foi possível trabalhar as 
questões raciais em uma exposição itinerante, articulando assuntos como raça, 
ciência e literatura para quebrar paradigmas sociais.

A categoria VII agrupou os trabalhos que analisaram a produção 
acadêmica da área realizando assim, uma revisão do tema. No primeiro texto, as 
autoras Castillo e Andrade (2015) fazem uma pesquisa documental de artigos 
sobre o racismo científico e seus desdobramentos na sociedade, no contexto 
do Ensino de Ciências e da diversidade cultural. A pesquisa de Gontijo et. al. 
(2017), traz um levantamento dos ENPECs de 2013 a 2015, com o intuito de 
analisar quais contribuições o Ensino de Ciências tem dado para a questão da 
diversidade sexual, de gênero e de raça/etnia. No artigo de Lanatte, Moreira e 
Martins (2019), os autores analisam o racismo enquanto problema social em 
trabalhos acadêmicos que abordam as questões étnico-raciais no Ensino de 
Ciências. Verificou-se que a maioria dos textos articula a luta contra o racismo 
e uma transformação dos pensamentos e atitudes da sociedade. Já Silva e 
Ayres (2019) fizeram o levantamento de artigos em periódicos, de acordo com 
a classificação do Qualis. Como resultado verificaram que a maior parte dos 
trabalhos foi enviado para revistas A2 e A1 (sete no total), e o menor envio 
foram revistas B1 e B4 (dois). Em todos os trabalhos, observou-se uma baixa 
produtividade dos artigos na área de Ensino em Ciências.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do levantamento bibliográfico mostram que a produção 
acadêmica sobre relações étnico-raciais na área de Educação em Ciências é 
baixa e recente. Dos quase 10 mil trabalhos apresentados em nove edições do 
ENPEC, realizadas nos últimos 15 anos, apenas foram localizados 30 trabalhos 
sobre o tema, dos quais 12 foram apresentados na última edição (2019).

A partir das análises dos tipos de trabalhos e seus objetos de estudo 
notamos que a área ainda está em processo de discussão de questões étnico-
raciais por meio do estabelecimento de uma base teórica que tem se expressado 
na autoria de trabalhos que buscam articular referenciais. Os pesquisadores 
demonstram o interesse no mapeamento das concepções de estudantes da 
educação básica e do ensino superior sobre raça, ações afirmativas e racismo. É 
importante ressaltar que o desenvolvimento desse tema no Ensino de Ciências 
e Biologia visto que, há uma significativa contribuição do mesmo para abolir 
pensamentos racistas que foram estabelecidos pela ciência moderna.
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A inclusão escolar do aluno com sindrome de 
down no ensino regular: uma visão cotidiana

The school inclusion of the student with down's syndrome in 
regular education: a daily vision

Sara de Matos Palheta1, Edilena Gomes da Silva2, Cáritas Farias 
Loureiro3 e Dalmir Pacheco4

 

RESUMO
O objetivo deste artigo é conhecer as dificuldades no cotidiano de um educando 
com a Síndrome de Down (S.D), e sua inclusão em todo o âmbito escolar. Para 
tanto, realizamos a leitura de artigos, livros e outros apontamentos que abordassem 
o mesmo assunto, o que foi complementado com as informações obtidas por meio 
de um questionário como base aplicada na forma de entrevista, direcionada à mãe 
da criança, que relata o desafio de uma aluna de uma escola pública localizada na 
zona leste de Manaus. Foi possível constatar a escassez de incentivos, infraestrutura 
e formação adequada para acolher estes alunos no ensino regular, o que provoca, 
na prática, a exclusão velada deles, pois ao fim e ao cabo, tudo se resume à falta de 
investimento em recursos humanos e pedagógicos.
Palavras-chave: Síndrome de Down; Inclusão; Ensino regular.

ABSTRACT
The objective of this article is to know the difficulties in the daily life of a student with 
Down Syndrome (S.D), and its inclusion in the entire school environment. Therefore, 
we read articles, books and other notes that addressed the same subject, which was 
complemented with the information obtained through a questionnaire as a basis 
applied in the form of an interview, directed to the child's mother, who reports the 
challenge of this student from a public school located on the east side of Manaus. It 
was possible to verify the scarcity of incentives, infrastructure and adequate training 
to accommodate these students in regular education, which in practice causes their 
veiled exclusion, because in the end, it all boils down to a lack of investment in human 
resources. and pedagogical.
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INTRODUÇÃO

O processo de inclusão educacional de pessoas com deficiência, mesmo 
a despeito de todo o processo de informação e esclarecimento das últimas 
décadas, ainda carece de atos concretos, haja vista, os inúmeros casos de 
discriminação e preconceito vivenciados diariamente.

Sabe-se que a S.D ou Trissomia do cromossomo 21 é uma anomalia 
genética causada pela presença integral ou parcial de uma terceira cópia 
do cromossomo 21. Suas características envolvem o atraso no campo da 
aquisição da linguagem, condições que geram déficits no desenvolvimento 
intelectual, comunicação, motor e na estrutura. Segundo Saad (2003), 
todavia é importante compreender que mesmo sendo a Síndrome de Down 
uma condição genética e por conta disso, apresentar diferenças orgânicas 
em relação à população em geral, não se pode determinar um padrão de 
desenvolvimento e comportamento previsível a todas elas.

Durante anos, a criança com S.D foi considerada incapaz de aprender, ou 
adaptar-se e logo foi possível identificar que a inclusão delas no ensino regular 
era baixíssima. De acordo com Schwartzman (2003), tanto o comportamento 
quanto o desenvolvimento cognitivo não estão exclusivamente relacionados 
à sua alteração cromossômica, mas sim ao restante do seu potencial genético 
e, principalmente, ao estímulo social que recebe do contexto sociocultural a 
qual está inserida.

Para contribuir com a inclusão desses alunos a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBN 9394/ 96), trouxe em seu bojo várias 
discussões relacionadas à inclusão em nosso país, pois em alguns de seus 
artigos está previsto que pessoas que apresentam deficiências devem ser 
incluídas no ensino regular, tendo o direito de frequentar escolas particulares 
ou públicas que devem ser preparadas para recebê-los. O Artigo 4º, inciso III, 
diz o seguinte:

O dever do Estado com a educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de: III- atendimento 
educacional especializado gratuito aos educandos com 
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necessidades especiais, preferencialmente na rede regular 
de ensino.

Não existe cura para a síndrome de Down, porém, o cuidado com a 
pessoa deve ser dobrado, pois aumenta a qualidade de vida. Mas, vale ressaltar, 
que a criança e/ou adulto com S.D deve ter sua inclusão tanto na sociedade 
quanto na escola e sabe-se que eles, podem alcançar um bom desenvolvimento 
e autonomia para realizar as tarefas do seu cotidiano. Segundo Voivodic, 
(2008, p. 46): “é necessário, porém, romper com determinismo genético e 
considerar que o desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down resulta 
não só de fatores biológicos, mas também das importantes interações com o 
meio”.

METODOLOGIA

Aplicou-se um questionário com 6 questões (Apêndice A) direcionado 
a mãe de uma criança com Síndrome de Down, do sexo feminino e oito 
anos de idade. Logo, foi possível observar que as dificuldades cotidianas são 
inúmeras. Conforme o depoimento dela, a escola é muito distante de sua 
residência, mas, que apesar da distância não pensa em como seria encontra 
uma outra escola com o mesmo acolhimento.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No início do primeiro ano letivo da criança, muitas dificuldades foram 
surgindo, um exemplo delas seria a demora na adaptação dos professores com 
a inclusão acadêmica em seu plano de aula, dando enfoque na interação da 
criança com as demais. De acordo com Mantoan (2006 apud STRIEDER, 
2013, p. 33) “o ato de inclusão vai muito além do simplesmente colocar o 
diferente dentro da escola normal, implica torná-lo parte do processo de 
aprendizagem, porque reconhecido em suas diferentes formas de aprender”.

Segundo a mãe, a criança estava sempre agitada quando chegava em 
sua escola. “Ela foi se mostrando uma criança muito agitada, o que não era 
muito comum, e o que me deixava mais triste, era saber que as outras crianças 
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não interagiam com ela”. De acordo com Pacheco (2016, p. 33), “segregação 
e isolamento social sempre tiveram presentes na história da humanidade, 
emanados das desvantagens econômicas e sociais”. Entretanto, ela sentia 
receio de a criança não reagir bem à uma nova realidade representada através 
da escola, e foi após presenciar tal situação, que falou com o diretor e tentou 
explicar algumas coisas que, para ela, alguns procedimentos estavam fora do 
lugar.

Após a conversa, ela afirmou que tudo melhorou, porém, deixou bem 
claro que a inclusão não se materializa apenas com a intenção, a teoria e o faz 
de conta, mas também pela participação integral da criança, pois como ela 
mesma afirma: “a inclusão social de pessoas com Síndrome de Down é linda 
no papel, mas na prática não existe se não for exigida”. Após a persistência 
da mãe na inclusão da filha, ela reagiu bem e começou a fazer amizades e ter 
um bom relacionamento com todos os colegas, sendo bem mais comunicativa 
e amorosa.

A escola acessível proporciona a oportunidade de 
uma inclusão de fato, concreta e permanente. Daí a 
necessidade de desviarmos nossas atenções e esforços, 
do debate infrutífero, se se deve ou não iniciar o processo 
de inclusão, e partirmos para o momento presente, 
de como pode ser a melhor maneira de concretizá-la. 
Fatores como acessibilidade atitudinal, arquitetônica, 
pedagógica e comunicacional devem fazer parte da pauta 
de prioridades (PACHECO, 2016, p. 85).

A mãe também acrescenta que é comum ocorrer, no mínimo, 1 (uma) 
ou mais reuniões por mês entre ela, diretor e os professores para tratar do 
desempenho acadêmico da aluna, destacando que o corpo docente se tornou 
paciente com o decorrer do tempo e que a escola teve que se adaptar para 
receber uma criança especial. Segundo a Declaração de Salamanca “as 
instituições de ensino regular devem adotar um sistema flexível e adaptativo, 
levando em consideração a necessidade de cada um, para se contribuir para 
um sucesso educacional e inclusivo”.

Para Beyer (2006), a escola que se pretende inclusiva, tem o desafio de 
construir e colocar em prática no ambiente escolar, uma pedagogia válida para 
todos os educandos, “capaz de atendê-los em suas situações pessoais e, cujas 
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características de aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada”. Para 
que isso aconteça de fato, é necessário que todos os presentes no ambiente de 
aprendizagem, saibam como lidar com esse cenário.

Todavia, o que para ela já se tornou algo resolvido, para outras amigas 
que também tem filho com Síndrome de Down, não está sendo algo muito 
aceitável, pois estão vivenciando realidades distintas e muito mais desafiadoras 
que a sua, tendo então dificuldades em matricular seus filhos com S.D nas 
instituições púbicas do ensino regular.

Como resultado dessa entrevista, foi observado que apesar das 
dificuldades, a mãe relata que a escola no qual sua filha estuda, é excelente. 
“Minha filha gosta muito de lá. Esse ano eu pensei em transferir ela para 
perto de casa, mas desisti, pois, quando ela soube começou a chorar”. Esse 
foi um pequeno trecho da mãe ao elogiar inúmeras vezes a instituição, mesmo 
sabendo que no início foi difícil.

A criança citada na pesquisa não sabe ler, porém já conhece algumas 
letras do alfabeto. No início da sua chegada à escola, ela era bem agitada e 
a mãe temia que a filha não fosse bem recebida pelos colegas e professores. 
A mãe ainda acrescenta, que durante uma conversa com a professora, nos 
primeiros dias, sentiu que sua filha não estava sendo bem recebida. A própria 
educadora em um diálogo com ela, perguntou o porquê ela não tinha sido 
matriculada em uma escola com crianças “igual a ela”.

Com isso, a mãe tratou de esclarecer que sua filha tinha que ser 
incluída com os demais colegas, ou então, para que serve essa tal “inclusão 
escolar” que todos dizem, mas não aplicam na realidade cotidiana. Pois, 
“independentemente de suas limitações, todos possuem o direito de em ter 
condições adequadas para a sua educação, dever do Estado e papel da escola 
(ADAMUZ, 2003).

Sendo uma criança bem comunicativa, não demorou muito para formar 
amigos na escola. Emocionada, a mãe alega que é muito feliz, pois todos 
recebem muito bem sua filha em qualquer lugar e na escola não é diferente. 
“Toda vez que vou deixá-la, ou vice e versa seus amiguinhos lhe dão muitos 
beijos, é muito amor, eu me sinto uma mulher realizada”. Além disso, a 
mesma procura acompanhar de perto todo o processo de desenvolvimento e 
aprendizagem de sua filha.
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No começo, ela relata que a filha não conseguia acompanhar os 
colegas nas tarefas, mas que logo a professora passou a preparar um exercício 
específico para aluna, “eu ajudo-a sempre que posso, mas, quando estou no 
trabalho, meu filho mais velho é quem vai auxiliando-a”. Isso deixa claro o 
esforço que os professores, pedagogo e diretor fazem para incluir a criança 
com Síndrome de Down com os demais colegas.

A mãe acrescentou que há alguns dias, a escola tentou solicitar um 
monitor para auxiliar o educador em sala de aula, necessário para acompanhar 
de perto o desenvolvimento do aluno.

Para Sanchez (2005, p.11):

A filosofia da inclusão defende uma educação eficaz 
para todos, sustentada em que as escolas, enquanto 
comunidades educativas devem satisfazer as 
necessidades de todos os alunos, sejam quais forem as 
suas características pessoais, psicológicas ou sociais 
(com independência de ter ou não deficiência).

Portanto, a inclusão deve ser compreendida e respeitada, já que o 
processo exige mudanças de conceitos e adaptação nos espaços físicos e 
formação dos profissionais para atender melhor as pessoas com necessidades 
especiais, garantindo acessibilidade e o ensino de qualidade.

Para que a inclusão das crianças com Síndrome de Down realmente 
aconteça é necessário que ocorra algumas mudanças e mais investimento para 
preparar o educador.

Mudanças essas que vão desde a ampliação arquitetônica, 
atitudinal e conceitual para as crianças com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nos contextos escolares, até a 
implantação de políticas públicas que visam à construção 
de práticas que permitam a efetiva participação desses 
alunos nos processos de ensino e de aprendizagem. 
(DECHICHI, 2011, p. 7).

Segundo Carneiro (2007) a Educação Especial precisa garantir a todos 
os alunos com deficiência acesso à escola, removendo os obstáculos que 
impeçam a frequência e que tenha garantia de avançarem em seus estudos 
no ambiente escolar. Pois a falta de preparo e adaptação da escola, favorece o 
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alto índice de exclusão desses alunos e diminui a quantidade deles em sala 
de aula.

Díaz (2009) relata que a educação inclusiva tem sido uma preocupação 
mundial, em que organizações internacionais e nacionais se mobilizam para 
assegurar que a escola, instituição responsável pela educação, possa receber 
e promover um ensino de qualidade a todos que nela ingressam. Portanto, 
deve haver um grande passo para a melhoria e inclusão desses jovens sem 
discriminá-los por suas caraterísticas.

De acordo com Schwartzman (2012) o papel da escola é ser inclusiva, 
ou seja, é encargo da escola acolher esse público, e dar a assistência de acordo 
com a necessidade de cada um, incluindo novos métodos, de maneira em 
que auxilie no desenvolvimento e amplie o conhecimento dos alunos. Sendo 
assim, faz-se necessário a inclusão de todos, para que haja socialização deles 
em todo o espaço escolar.

Para Mantoan (2006) a inclusão é incompatível com a integração, já 
que a inclusão questiona as políticas públicas e prevê a inserção do aluno de 
forma radical e completa, visto que a inclusão implica verdadeiras mudanças 
de paradigmas e das perspectivas educacionais. Por isso, a inclusão em sua 
prática é totalmente diferente, visto que ela não está somente nos alunos 
especiais, mas também em toda a sociedade.

Mantoan (2006, p. 19) afirma que “[...] as escolas inclusivas propõem um 
modo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de 
todos os alunos e que é estruturado em função dessas necessidades”. Porém, 
nem sempre isso acontece na prática, já que inúmeros familiares chegam a 
desistir de matricular seu filho em uma escola do ensino regular, simplesmente 
pela falta de adaptação do espaço escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo apresentou as dificuldades vividas pelos familiares de uma 
criança com Síndrome de Down, para conseguir matricular seu filho(a) em 
uma escola do ensino regular. Nele, a abordagem deu-se por meio de um 
questionário direcionado a mãe da criança citada acima. A mãe relatou que 
acorda todos os dias as 05:40 da manhã para fazer o café e preparar sua filha 
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para deixá-la na escola e em seguida ir para o trabalho. Mãe de 3 filhos, ela 
se diz bem realizada, pois os outros 2 filhos lhe dão muito apoio e contribuem 
com os afazeres de casa.

Depois que a criança com Síndrome de Down adaptou-se com a 
presença dos colegas, a mãe passou a sentir-se mais tranquila, ao saber que 
todos os dias deixa sua filha em boas mãos. Segundo Fonseca (1987, p. 16):

A integração é o combate mais adequado a 
institucionalização de deficiência e ao ceticismo e 
pessimismo educacional. A integração implica sempre 
um benefício imediato educacional e social para a 
criança pela integração no sistema educacional. Separar 
fisicamente escolas normais, de escolas especiais é 
uma aberração que se deve eliminar. Quando falamos 
de integração, no fundo queremos dizer interação, isto 
é, interação entre os deficientes e os não deficientes. 
Só quando se atingir uma interação constante entre os 
deficientes e os não deficientes se pode falar numa política 
de integração. Nenhuma razão humana e científica pode 
afirmar que a melhor educação dos deficientes passa pela 
separação dos não deficientes.

Vale ressaltar, que diariamente ela enfrenta inúmeras dificuldades para 
deixar sua filha na escola, principalmente o transporte público de Manaus, 
ineficiente e caótico. O que provoca um desgaste físico, mental e onera o 
orçamento familiar, porém, para ela o que importa é a felicidade e acomodação 
de sua pequena que ama muito a sua escola, seus coleguinhas e professores. 
Contudo, nem sempre foi assim, o que exigiu determinação, planejamento e 
aplicação dos direitos de sua filha em frequentar a escola, sendo paciente e 
muito cautelosa com a situação.

Diante dessa situação, o que foi observado é que nem todas as escolas 
do ensino regular incluem os alunos com S.D, isso é algo que há muito tempo 
os familiares que têm o filho com algum tipo de deficiência sofrem em seu dia 
a dia para conseguir vaga. A inclusão se faz com que os envolvidos tenham 
outro olhar sobre sua prática pedagógica, podendo transformá-la, para que 
assim, compreendam e respeitem as diferenças de seus alunos. (STRIEDER, 
2013, p. 143).

Portanto, a inclusão dessas crianças é uma tarefa árdua, mas não 
impossível, se houver mais atenção por parte do estado com auxílio financeiros 
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na compra de recursos pedagógicos apropriado e na formação de profissionais, 
para que eles possam estar preparados para lidar com esse desafio e poder 
oferecer uma educação digna para as crianças que necessitam de inclusão.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO BASE

1. Foi difícil você conseguir uma vaga para seu filho (a) em uma escola 
pública?

2. Como a escola recebeu a inclusão do seu filho (a)?

3. A escola fica longe da sua casa?

4. Como está a aprendizagem dela?

5. A criança participa de todos os eventos realizado pela escola?

6. Tem algum monitor na escola que possa acompanhar o desenvolvimento 
da criança?



Recursos didáticos para o estudo de fenômenos 
luminosos acessíveis a estudantes com e sem 

deficiência visual
Didactic resources for the study of luminous phenomena 

accessible to students with and without visual impairment
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RESUMO
O número crescente de estudantes com necessidade educacionais especiais (NEE) 
presentes nas escolas regulares de todo o Brasil, em decorrência de garantias legais, 
tem trazido desafios para a prática docente, já que a inclusão demanda mudanças 
nas práticas educativas. Portanto, há a necessidade de promoção de uma formação 
inicial ou continuada condizente com os pressupostos de uma educação que forneça 
ao professor os subsídios para se tornar um agente da inclusão no âmbito escolar. 
Partindo deste pressuposto, este trabalho aborda a inclusão de alunos com deficiência 
visual nas aulas de Física do Ensino Médio sobre o tema fenômenos luminosos. A 
escolha pelo referido tema deve-se à carência de recursos didáticos que priorizem o 
caráter fenomenológico. Geralmente, quando se trata da acessibilidade aos deficientes 
visuais, as sugestões ficam restritas à representação geométrica. Nesse sentido, são 
apresentados recursos didáticos que favorecem a exploração fenomenológica por 
alunos com e sem deficiência visual.
Palavras-chave: Inclusão; Deficiência visual; Fenômenos luminosos; Recursos 
didáticos.

ABSTRACT
The growing number of students with special educational needs (SEN) present in 
mainstream schools in Brazil, due to legal guarantees, has brought challenges 
to teaching practice, since inclusion demands changes in educational practices. 
Therefore, there is a need to promote initial or continuing training consistent with the 
assumptions of an education that provides the teacher with the subsidies to become 
an agent of inclusion in the school environment. Based on this assumption, this work 
addresses the inclusion of visually impaired students in high school physics classes 
on the theme of luminous phenomena. The choice for the referred theme is due to the 
lack of didactic resources that prioritize the phenomenological character. Generally, 
when it comes to accessibility for the visually impaired, suggestions are restricted to 

1 UFF/Mestrando em Ensino de Ciências da Natureza, pedroramalho@id.uff.br
2 UFF/Departamento de Física/PPECN, lucia@if.uff.br 
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geometric representation. In this sense, didactic resources are presented that favor 
phenomenological exploration by students with and without visual impairment.
Keywords: Inclusion; Visual impairment; Luminous phenomena; Didactic resources.

INTRODUÇÃO

A educação acessível a todos, independentemente de estereótipos e 
classificações realizadas pela sociedade, nem sempre foi percebida como 
um direito. O que atualmente é denominada como educação inclusiva 
decorreu de um processo caracterizado por diferentes períodos. No período 
de exclusão, não havia a preocupação com a escolarização dos indivíduos 
com necessidades especiais. O período seguinte, denominado de segregação, 
caracterizado por pedagogias especializadas e institucionalizadas, separava os 
indivíduos de acordo com as suas NEE, não havendo contato com a maioria 
dos estudantes ditos “normais”. O terceiro período, denominado integração 
escolar, possibilitava ao aluno com NEE o acesso e permanência na escola 
regular, mas com a ressalva de que ele deveria se adaptar à escola, ou seja, 
havia a negação da diferença entre os sujeitos; ocorria a inserção do aluno 
especial na escola regular como qualquer outro, sem que fossem levadas 
em consideração as possíveis diferenças existentes para seu processo de 
aprendizagem (BERNARDES, 2010, s/p).

Na perspectiva da inclusão educacional, o estudante tem direito ao 
acesso à escola regular e a mesma tem o dever de recebê-lo, não mais impondo 
sua adequação a esse ambiente. A escola deve estar apta a se modificar e 
atender à diversidade de indivíduos, como é apontado por Sassaki (s/d) ao 
diferenciar os processos de integração e inclusão escolar:

A integradora diz o seguinte: ‘nós aceitamos uma pessoa 
com deficiência, só que essa pessoa tem que ser muito 
capaz, com condições de acompanhar a turma, de 
entender a professora, porque não temos professores 
especializados, nossa escola nunca teve portador3 de 
deficiência, nós vamos continuar dando aula do nosso 
jeito, o currículo é esse, as técnicas de ensino são essas, se 
essa pessoa tem capacidade de adaptação a tudo isso, ela 
pode entrar’. Uma escola inclusiva parte do pressuposto 
que toda criança poderá estudar nela. A escola está 

3 Termologia que era aceita. 



Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização

268

disposta a se modificar para aceitar qualquer pessoa. 
Há uma outra maneira de ensinar, avaliar, designar 
atividades. É aquela que sente que é papel da escola se 
adaptar aos alunos (s/p).

Refletir sobre inclusão escolar e, principalmente, sobre este processo 
nas aulas de Física do Ensino Médio, faz transparecer a necessidade de 
mudança na prática docente para que haja a real inclusão destes educandos, 
de maneira que modelos de ensino pautados estritamente nos aspectos visuais 
e, portanto, impeditivo ou inadequado aos estudantes com cegueira ou baixa 
visão sejam superados.

Este trabalho integra as ações de um projeto de extensão universitária 
voltado para a formação de professores de Física inclusivos, no qual é buscada 
a superação de práticas educativas pautadas na oralidade e escrita do professor 
e na passividade dos estudantes. Para tanto, atuamos na proposição de práticas 
educativas que visam o respeito às individualidades, o reconhecimento do 
aluno como sujeito da aprendizagem, incentivo ao diálogo e a cooperação 
entre os alunos.

Dentre os resultados alcançados em nossas ações extensionistas, 
apresentamos, neste trabalho, sugestões de recursos didáticos para o estudo 
de fenômenos luminosos, a partir de uma abordagem fenomenológica e 
acessível a alunos com e sem deficiência visual.

ENSINO DA ÓTICA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Na escolha de metodologias que possam suprir ou descentralizar as 
deficiências de um aluno, cabe ao professor buscar soluções adequadas às 
necessidades e à realidade do aluno e da escola. Sendo assim, as metodologias 
devem respeitar e valorizar as diferenças entre os alunos da sala de aula para 
que efetivamente ocorra a inclusão, ou seja, não haja segregação ou uma 
pseudoinclusão daqueles com NEE.

Sendo assim, a proposição de materiais didáticos de baixo custo e fácil 
produção para auxiliar o professor nos processos de ensino e de aprendizagem 
dos alunos com e sem deficiência visual é de grande valia, levando-se em conta 
que adaptações de materiais concretos, particularmente os experimentais, 
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podem favorecer a participação de todos os alunos no ambiente escolar, 
minimizando os obstáculos decorrentes do ensino expositivo, no qual há a 
predominância da exploração da visão.

O ensino inclusivo exige que o professor assuma uma postura 
reflexiva e criativa diante da multiplicidade dos seus educandos, da escolha 
da metodologia e recursos didáticos e dos objetivos educacionais por ele 
previstos. Sobre a criatividade, Silva (2014) esclarece que:

A expressão da criatividade no ensino e o exercício da 
inclusão educacional estão intrinsecamente relacionados. 
A ação de ensinar se funda em concepções e teorias sobre 
a aprendizagem e seus sentidos, oriundas da formação 
inicial e continuada, e das experiências pessoais e 
profissionais do professor. Essas concepções traduzem 
expectativas sobre o sucesso escolar e interferem no grau 
de investimento docente para estruturar a sua prática de 
forma a potencializar a aprendizagem e a participação 
dos estudantes (s/p).

Em relação à inclusão de estudantes com deficiência visual, o saber 
criativo do educador deve se aliar ao seu conhecimento sobre as características 
individuais dos estudantes, pois o espectro dessa deficiência é múltiplo e essa 
multiplicidade interfere diretamente na interpretação do estudante sobre o 
mundo e, principalmente, na sua compreensão sobre os fenômenos e conceitos 
que lhe são apresentados e, sendo assim, pode se tornar impeditivo para a sua 
aprendizagem.

De acordo com o Decreto Nº. 5.296 (BRASIL, 2004), as pessoas com 
deficiência visual podem ser classificadas como cegas ou com baixa visão. A 
cega é aquela que possui uma acuidade visual no melhor olho cerca de 0,05% 
(20/400) ou menos que isto, já a com baixa visão tem a acuidade visual entre 
0,05% e 0,3% (20/70).

Todavia, sobre essa classificação, Camargo (2012) alerta que o seu 
determinismo elimina um espectro muito grande de particularidades e 
possibilidades que deve ser compreendida e explorada pelo professor. Por 
exemplo, um aluno que nasceu cego não terá a mesma percepção (leitura do 
mundo físico) que outro que perdeu a visão no início da adolescência ou ao 
longo da infância. São sujeitos diferentes, com percepções diferentes, logo, a 
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proposição de recursos e ações didáticas deve levá-las em consideração. Só 
assim haverá a predisposição do professor em valorizá-las e, consequentemente, 
procurar os meios que possam potencializar a aprendizagem.

Em se tratando do ensino dos fenômenos luminosos, essa informação 
sobre a perda total ou parcial da visão do aluno é crucial na proposição e 
na exploração dos recursos didáticos, todavia, as sugestões para o ensino da 
óptica na perspectiva da inclusão de alunos com deficiência visual recaem, 
geralmente, na proposição de recursos táteis como maquetes e esquemas em 
relevo, restringindo o conhecimento científico à exploração dos aspectos 
geométricos (CAMARGO et al., 2008; CAMARGO, 2011; 2012). Assim, 
em contraposição a esse cenário, optamos por investigar a viabilidade de 
planejamento e produção de recursos didáticos que permitissem a percepção 
fenomenológica associada a mais de um sentido, ou seja, sem limitação à 
exploração apenas pelos aspectos visuais ou táteis.

RESULTADOS

Sem desconsiderar a importância dos aspectos metodológicos nos 
processos de ensino e de aprendizagem, como resultados serão descritas apenas 
três sugestões de recursos didáticos que visam à percepção do conhecimento 
científico por diferentes sentidos, de maneira que no seu uso junto aos alunos 
com e sem deficiência visual haja o respeito e a valorização das diferenças.

O primeiro recurso visa à percepção e a consequente compreensão do 
comportamento da luz quando dispersada por partículas de poeira no ar. O 
aparato consiste em uma calha de madeira, dividida em duas secções (Figura 
1), uma lisa e totalmente livre de objetos e a outra com uma distribuição de 
pregos.
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Figura 1 - Calha com as duas secções

Fonte: Autores

Com a calha levemente inclinada em relação à superfície horizontal de 
apoio, bolas de gude são abandonadas na parte mais elevada. O movimento 
das bolas nas duas superfícies produzirá efeitos sonoros bastantes diferentes, 
ou seja, o rolamento das bolas na superfície lisa é perceptível por um som que 
se diferencia daquele emitido pelo movimento das bolas na segunda superfície 
em decorrência das colisões com os pregos.

Na exploração do aparato com os alunos, é sugerida uma analogia entre 
o movimento das bolas na segunda superfície com a interação da luz com as 
partículas de poeira em suspensão no ar, favorecendo as percepções pela visão 
e pela audição.

O segundo aparato proposto objetiva as percepções tátil, visual e sonora 
relativas ao comportamento corpuscular da luz no fenômeno de reflexão.

O aparato consiste em uma placa de madeira de (60 cm x 60 cm) e 
uma bola de bilhar. Nas duas faces da placa de madeira são traçadas retas 
perpendiculares a uma de suas laterais, passando pelo seu centro e outras que 
formam com a mesma, ângulos de 30º, 45º e 60º (Figura 2).
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Figura 2 - Marcações das retas na tábua

Fonte: Autores.

A fim de permitir a percepção tátil das possíveis trajetórias da bola 
de bilhar ao ser lançada na placa, do ângulo de lançamento e da trajetória 
por ela seguida devem ser feitos, respectivamente, relevos nas retas traçadas 
(trajetórias táteis) em uma de suas faces (Figura 3a) marcações em relevo, 
com o uso de tachinhas nas laterais da placa (Figura 3b). Além disso, é 
recomendado o uso de cores fortes e bem diferenciadas entre si para favorecer 
a observação visual por estudantes com baixa visão.
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Figura 3 - (a)Trajetórias táteis em relação aos ângulos formados. (b) Marcações 
laterais

Fonte: Autores.

Antes do uso do aparato com os estudantes, deve ser oportunizado 
aos deficientes visuais o reconhecimento tátil de sua estrutura (trajetórias em 
relevo, ângulos de lançamento da bola de bilhar etc.).

Para a observação tátil-visual-sonora, a placa deve ser encostada a uma 
parede, seguido do seu lançamento sobre a placa a partir do início de uma das 
retas. Haverá emissão de som quando a bola colidir com a parede (observação 
sonora) e seu retorno ao ponto com a mesma marcação na lateral oposta da 
placa (observação tátil), conforme ilustra os instantâneos da Figura 4.
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Figura 4 - Instantâneos do movimento da bola de bilhar

Fonte: Autores.

O terceiro aparato é a sugestão de um kit experimental que visa o estudo 
da incidência da luz nos meios materiais, ou seja, a incidência da luz em meios 
transparente, opaco, translúcido e refletor e, por conseguinte, a introdução do 
estudo dos fenômenos de absorção, refração e reflexão da luz. Como será 
descrito adiante, os fenômenos poderão ser percebidos visualmente ou pelo 
sentido tátil (sensação térmica), o que torna a abordagem fenomenológica 
acessível aos alunos com e sem deficiência visual.

O kit experimental (Figura 5) consiste de uma luminária com uma 
lâmpada halógena de 100 Watt, um recipiente acrílico transparente com 
4 pés de borracha de altura 6 cm. Além disso, são necessários os seguintes 
materiais: água, tinta guache branca, uma placa de madeira (dimensões um 
pouco menores que o comprimento e a largura do recipiente) com um espelho 
plano colado sobre uma de suas faces.



Parte III: Educação Inclusiva e Ensino de Ciências 

275

Figura 5 - Kit experimental

Fonte: Autores

Primeiramente, as observações (visual e tátil) devem ser feitas com 
o recipiente vazio. Visualmente será observada uma região de intensa 
luminosidade na superfície de apoio, enquanto que pelo tato será percebida 
uma elevação significativa de temperatura abaixo do recipiente. Essas 
percepções devem ser associadas à transparência do meio (ar). Para tanto, 
deve ser incentivada uma observação comparativa, por meio da colocação de 
uma das mãos abaixo do fundo do recipiente antes e depois da lâmpada acesa 
(Figura 6).

Figura 6 - Incidência da luz em um meio transparente

Fonte: Autores
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As observações devem se repetir para o recipiente contendo uma 
mistura de água e tinta guache branca. Comparativamente à primeira situação 
de observação, a iluminação na superfície de apoio e a temperatura na região 
abaixo do recipiente serão menos intensas. O procedimento para a percepção 
da diferença de temperatura deve ser o mesmo descrito anteriormente (Figura 
7). Essas observações devem ser o ponto de partida para as explicações sobre 
meios translúcidos e o fenômeno de refração da luz.

Figura 7 - Incidência da luz em um meio translúcido

Fonte: Autores

As novas observações devem ser realizadas com o uso da placa 
de madeira. Primeiramente, com a colocação da placa de madeira com 
a superfície refletora virada para o interior do recipiente (Figura 8). Nessa 
situação não haverá região iluminada na superfície de apoio, nem alteração 
na temperatura na região abaixo do recipiente, ou seja, não será perceptível a 
diferença na sensação térmica na mão colocada abaixo da madeira em relação 
à temperatura ambiente, oportunizando, com o coletivo dos alunos da turma, 
a discussão sobre a influência da madeira (meio opaco) na propagação da luz 
e o fenômeno de absorção.
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Figura 8 - Incidência da luz em um meio opaco

Fonte: Autores

Por fim, para as últimas observações, a placa de madeira deve ser utilizada 
com a superfície espelhada voltada para a luminária. Abaixo do recipiente não haverá 
aumento de temperatura em relação à temperatura ambiente, nem região iluminada. 
Todavia, se uma das mãos ou uma folha de papel branco for posicionada acima da 
região espelhada, será possível perceber, respectivamente, um aumento de temperatura 
nessa região ou uma iluminação na folha de papel (Figura 9).

Figura 9 - Incidência da luz em um meio reflexivo

Fonte: Autores
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sala de aula está em processo contínuo de transformação em relação 
ao alunado que a frequenta e a mudança neste panorama traz consigo as 
minorias que antes eram excluídas. Todavia, a garantia de acesso à escola não 
a torna inclusiva. São necessários processos transformadores que dependem 
de ações governamentais, dos sujeitos da escola, professores e demais 
profissionais, dos alunos e de suas famílias. 

O professor deve considerar as características dos alunos para que 
não normalize a sua sala de aula. Deve torná-la plural, ou seja, atuar com a 
intencionalidade de um ensino com significado para todos, em contraposição à 
perspectiva da promoção da inclusão com base na erradicação das diferenças” 
(MAGALHÃES; STOER, 2006, p. 69).

Apesar de os nossos resultados serem parciais, já que até o momento 
não foram validados por um deficiente visual, as nossas ações em atividades 
extensionistas têm demonstrado que a construção de práticas docentes 
inclusivas no ensino de Física é um fator que traz melhoria para a qualidade 
da aprendizagem de todos os estudantes.
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A arte como forma de integração social de 
refugiados 

Art and theater as forms of social integration among refugees 

Beatriz Brandão1

 
INTRODUÇÃO

Uma congolesa canta uma música de própria autoria, bandeiras de 
diferentes países são estampadas, enquanto o grupo traz danças típicas 
misturadas no espaço partilhado. No mesmo momento, uma performance é 
iniciada, com instrumentos variados. Assim começa o show do “Terremoto 
Clandestino”, um grupo musical composto por refugiados e imigrantes 
para demarcar seus códigos culturais. Iniciativas artísticas, musicais, 
performáticas, estão expostas em um projeto organizado por eles, de 
apresentação do que consideram importante levar à exposição. 

O show intencionou apresentar a diversidade cultural, trazida por 
imigrantes e refugiados, foi assistido no VI ENECiências. A presença dessa 
atividade artística denota a importância da arte, em suas formas de música, 
performance, teatro, tanto para promover uma integração social, como forma 
de divulgação científica. 

Nesse contexto, concentrarei o diálogo teórico com a experiência de um 
dos integrantes do grupo, o marroquino Ahmad Basma2. Sua história mostra 
como projetos que unam arte e refúgio conduzem suas próprias construções 
narrativas, na medida em que ativa a participação em projetos artísticos atua 
numa construção de representações mais plurais e menos estereotipadas sobre 
o que é ser refugiado. 

Especialmente no que se refere à construção de novas sociabilidades, 
que não se restringem a experiências particulares de suas mobilidades. 
Que apontam a novos desafios no país, na busca de formas de visibilidade 

1 Pós Doutoranda em Sociologia da Cultura pela Universidade de São Paulo (USP). E-mail: 
brandao.beatrizm@gmail.com 
2 Nome fictício. Ahmad significa abnegação e compaixão. Basma sorriso.
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e participação. Essa perspectiva se constrói a fim de ultrapassar uma visão 
de refugiados sempre como objeto de políticas e pesquisas e não como 
protagonistas da própria causa. Assim, se destaca a necessidade de se criarem 
novas formas de representação sobre a questão migratória, cuja visibilidade se 
dê a partir da parte positiva, artística e cultural. 

Inclusive as representações visuais convencionais 
associam os refugiados à carência, à invisibilidade, 
ao vazio e à falta de voz. Argumento que, a partir de 
práticas musicais e artísticas, esse grupo de refugiados 
e imigrantes encontrou ferramentas para levar adiante 
um projeto coletivo tendente à transformação de imagens 
negativas que pesam sobre as populações deslocadas e, 
ao mesmo tempo, uma forma de participação política e 
cidadã. (ZELAYA, 2018, p. 108). 

A partir do show, apresentado durante o evento, pudemos refletir como 
as práticas culturais e artísticas podem se tornar um meio eficaz de acolhimento 
intercultural dos refugiados3. Tendo em vista a demanda internacional por 
políticas de recepção e proteção aos refugiados, avalio a importância de se 
problematizar o processo de se integrar e vincular a determinada sociedade ou 
grupo, pois ultrapassa a esfera econômica e social, e implica formas variadas 
de aceitação, identificação e inserção. 

ARTE E REFÚGIO 

Os projetos artísticos são processos pelos quais os refugiados 
percorrem, passam a ser dramatizados em suas experiências. O sentido trazido 
para a integração não os pressupõe como forma de assimilação da cultura 
dominante e sim como potencialidade emancipatória, por via da “tradução” e 
da ressignificação das questões sociais vivenciadas por eles.  Como podemos 
ver pela vida de Ahmad Basma, vindo do Marrocos, um país sem guerra e sem 

3 Os refugiados são considerados migrantes internacionais forçados, que cruzam as fronteiras 
nacionais de seus países de origem em busca de proteção. Eles fogem de situações de violência, 
como conflitos internos, internacionais ou regionais, perseguições em decorrência de regimes 
políticos repressivos, entre outras violações de direitos humanos. Questões étnicas, culturais 
e religiosas, desigualdade socioeconômica, altos níveis de pobreza e miséria e, sobretudo, 
instabilidade política estão no cerne dos fatores que levam às migrações de refugiados. 
(BERTINO MOREIRA, 2014, p.85).
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conflitos com outros países, com uma monarquia constitucional estável, onde 
o rei tem poderes executivos e legislativos, especialmente sobre os militares, 
a política externa e os assuntos religiosos. Segundo Ahmad Basma, esse 
excesso de poder atrapalha muito os processos democráticos, salienta, ainda 
que quando vivia lá não havia um ministro da defesa, o que é um empecilho 
à democracia, ao processo de liberdade de expressão e o alcance da justiça 
social. 

“Tem muita desigualdade no meu país e não tínhamos voz 
para falar, se falar vai ser preso, torturado ou desaparecido. 
Se não falar vira uma pessoa passiva. Eu não aceitei e 
tive que sair, mesmo sem visto, para poder me expressar 
e mostrar meu desacordo com o que está acontecendo”. 

 Ahmad Basma não teve o Brasil como escolha ativa. Veio para cá, pois 
era um país que não precisava de visto, e representava a melhor possibilidade 
para sair, ou mesmo a única saída do país. “Eu cheguei nos jogos olímpicos e 
vim para o Rio de Janeiro porque sabia que era uma cidade grande e a antiga 
capital do Brasil, aí pensei como um bom futuro de oportunidades de trabalho. 
Não posso dizer que foi uma escolha”, nos conta Basma. 

“Quando eu cheguei a principal dificuldade foi estar 
sozinho e não conseguir falar a língua, eu não podia 
nem me aproximar e falar “oi tudo bem, eu sou do 
Marrocos”. Cheguei com pouco dinheiro, que me 
permitiu viver só os vinte primeiros dias. Depois tive 
que procurar ONGs e igrejas. Hoje eu já falo a língua 
e tenho trabalho, mas minha maior dificuldade hoje é 
com o discurso de ódio contra as minorias”, continua ele. 

Histórias como o de Ahmad Basma mostram que os deslocamentos 
forçados compreendem um repertório expulsivo, que não se limita somente 
a guerras (inter) nacionais ou eventos climáticos. Há zonas de expulsão 
silenciosas que não permitem com que a vida seja possível no território que 
seria deles, aumentando o número de refugiados na busca de amparo político 
e cultural em outros espaços. 

Basma queria ser músico, o que alcançou por meio do grupo musical 
“Terremoto Clandestino”, partilhou que no Marrocos não teve oportunidade 
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de fazer cursos, pois o enfoque na “vida clássica trabalho-casa-trabalho” 
prevalecia sobre seu cotidiano. Dizia não dar muita importância à arte, mas 
que no Brasil passou a gostar, porque o teatro representa a vida dele e dos 
outros atores. 

O impacto foi grande e o ajudou na integração social, além de ser um 
auxílio para a sobrevivência ou uma segunda atuação. “Música é cultura, 
através da música conhecemos o país onde estamos. Aqui me encontrei como 
músico e ator, tenho dificuldade de fazer diferença entre eles. O importante é 
a arte”, diz Basma. 

“O teatro, pra mim, é uma forma silenciosa de enviar 
mensagens que nem todo mundo pode entender, só quem 
tem um senso muito bom de entendimento. A música, 
eu considero outra língua, com ela falo mais uma língua 
além da minha materna. A música é uma língua que 
não tem fronteiras, sem dificuldades para transmitir 
mensagens entre nós e o público. Fazer arte ajuda na 
renda também, muitos amigos meus refugiados também 
vivem da música e do teatro. Acho que esse foi o impacto 
da arte pra mim, o de conhecer outras culturas, de se 
abrir mais para um novo ambiente, ter motivação para o 
futuro, continuar a lutar pelas coisas, confirmar que estou 
no caminho certo. Quando ela não é uma fonte de renda, 
é uma forma de riqueza: riqueza espiritual, artística, 
riqueza que te dá vontade de sobreviver. (Grifo meu). 
Finaliza Ahmad Basma”. 

 
 Complexificamos a compreensão dos refugiados em outro país por 

via da tríade de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. (BERTINO 
MOREIRA, 2014, p. 80). Possuem trajetos marcados por uma série de 
interrupções que põe em fricção as formas e usos daquele país que deixou 
para se adequar, sem perder suas marcações culturais anteriores, aos códigos 
de “seu” novo país. 

Nesse sentido, vale apresentar uma crítica produzida por trabalhadores 
da arte na Europa que questionaram: está se falando de integração em quê? À 
pergunta argumentaram a falta de prerrogativa do setor artístico e cultural no 
processo de integração social dos refugiados dentro da União Europeia (EU), 
ao dizer que a EU procurou formas de lidar com essa situação, porém “a sua 
reflexão e planejamento, no entanto, raramente ou nunca envolveu o sector 
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cultural. Neste contexto, muitos profissionais do sector cultural têm vindo 
a manifestar a sua preocupação e inquietação em relação a esta situação”. 
(VLACHOU, 2017, p. 06).

A decisão de ficar e “criar raízes” como se diz, a 
decisão (consciente ou não) de se deixar tomar pelo 
sentimento de uma nova philia, pertença, identificação e 
compartilha de um novo destino comum (que se traduz 
por sensibilidades ideológicas e adesões políticas) não 
é um processo automático, simples ou unilinear. Vários 
fatores entram em jogo, mas, geralmente, é uma história 
de encontros: encontros com pessoas, lugares, leituras 
(ELHAJJI, 2017, p. 200). 

Pensando nessa lacuna existente entre a esfera legal e a aderência 
cultural para os refugiados, surgem as diversas oficinas e mobilizações 
teatrais e de artes. Avalio, a partir da pesquisa empírica, que as atividades 
culturais desenvolvidas em grupo e apresentadas em encontros acadêmicos 
se tornam relevantes para os refugiados, porque as esferas econômicas e 
sociais não são razões suficientes para consolidar o  processo migratório 
definitivo. Outras questões as tangenciam. A arte se coloca entre o conflito 
e a imigração como maneira de não “enclausurá-los” numa identidade 
fixa, atuantes no processo de construção de representações de cidadania 
e de direitos, A cultura artítica pode ser aliada no processo de produção de 
identidades permeáveis e fluidas (HALL, 2003), pois leva a formar outros 
códigos de acordo, numa forma de se visibilizar o lar, o êxodo e o exílio.  

A ciência e arte, expostas nos encontros de área, não existem alheia 
à política. Estando todos os participantes inseridos em um meio social 
determinado, a obra dos artistas nas atividades culturais, não podem isentar-se 
disso e a representação da realidade não é independente do meio.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do crescente número de deslocados forçados no mundo, as 
práticas culturais e artísticas podem se tornar um meio eficaz de acolhimento 
intercultural. Desse modo, é importante compreender de que maneira a 
participação em atividades culturais pode promover integração das pessoas 
em situação de deslocamento forçado. 
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O show do grupo musical “Terremoto Clandestino”, apresentado 
como atividade cultural no VI Eneciências mostra que as iniciativas artísticas 
possibilitam maior difusão científica e diálogo aproximado entre arte, refúgio 
e ensino. 

Nesse contexto, há que se aprofundar as pesquisas acerca dos refugiados 
como atores ativos e sobre as instâncias de enunciação das identidades 
diaspóricas. Segundo Mohammed Elhajji, somente dessa forma eles podem 
revelar, em seu molde discursivo e narrativo, o valor social de ordem ética e 
estética. A atividade artística pode ser um espaço de “consolidação dos laços 
identitários e afetivos para com a sociedade e cultura de origem, mas que 
viabilizam e incentivam a construção de novos quadros comunitários tanto no 
plano local como transnacional” (ELHAJJI, 2017, p. 210). 

Atividades artísticas nessa mediação podem dar instrumentos para 
inserção das percepções dos refugiados sobre suas trajetórias no cotidiano. 
Na medida em que “eles tentarão desatar ao avaliar suas trajetórias e 
elaborar narrativas sobre si mesmos, observando os novos significados que 
foram adquiridos por essa experiência no confronto continuado com a nova 
realidade” (ETCHEVERRY, 2007, p. 98). 

A presença da arte como uma das formas de interação social é um 
mecanismo utilizado em diversas áreas, que pode se vincular a um movimento 
migratório forçado, como parte da construção de sua dimensão cidadã. 
Nesse processo, é capaz de gerar pertencimento e abraçar a subjetividade 
daquelas pessoas em situação de refúgio, permitindo que elas se reinventem 
e narrem a si mesmas. No momento das apresentações, é capaz de promover 
a conscientização de um público amplo, informando-o e o sensibilizando 
quanto às histórias dos refugiados. 
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Reflexões acerca dos lançamentos de livros nos 
encontros de área acadêmicos/científicos: a 

experiência do VI ENECIÊNCIAS  

Maylta Brandão dos Anjos1 e Marta Ferreira Abdala-Mendes2 

INTRODUÇÃO 
Neste artigo apresentamos uma reflexão acerca da seção Lançamento 

de Livros nos encontros acadêmicos/científicos como parte fundamental 
da construção e divulgação de conhecimento. Parte da indagação de como 
esses lançamentos vêm se constituindo num momento especial de trocas 
e aprendizados está aliada ao momento de (re)invenção dos encontros 
acadêmicos em pleno contexto de pandemia covid-19. 

No atual cenário, foi necessário um movimento e esforço para criação 
de novos ambientes e oportunidades virtuais para a divulgação de pesquisas 
e saberes produzidos por pares nos grupos de pesquisa, além de fortalecer as 
articulações dos escritos e debates num âmbito pluri, inter e transdisciplinares 
ao transversalizar as pesquisas de diferentes áreas de conhecimento. 

Dessa forma, as contribuições dos livros lançados promovem 
problematizações de cunho teórico, prático e epistemológico, fomentando 
um diálogo amplo e a integração entre diferentes áreas das ciências. A partir 
desse pensamento, organizamos o relato de uma atividade no VI Encontro 
Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente Guaracira Gouvêa 
(VI ENECIÊNCIAS) ocorrida em outubro de 2020 de forma remota. Para 
o desenvolvimento desta análise, utilizamos a metodologia de natureza 
qualitativa, em que procuramos enfatizar a construção e interpretação dos 
dados a partir da análise da seção Lançamento de Livros do evento. Destarte, 
procuramos apoiar nossa abordagem na ideia de divulgação/disseminação 
científica como meio de socializar o conhecimento produzido e participar 
do desenvolvimento da cidadania pela propagação e promoção da cultura 
científica na sociedade atual (VOGT, 2006). 

1 IFRJ, maylta.anjos@ifrj.edu.br;  
2 IFRJ, marta.mendes@ifrj.edu.br  
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Uma forma do conhecimento ser transmitido e incorporado na sociedade 
perpassa por diferentes iniciativas de experiências acadêmicas que, via de 
regra, podem ser eventos de áreas, textos, revistas, jornais, instituições como 
museus e centros de ciências com uma visão mais geral de divulgação da 
ciência. Nessa abordagem pluralista de divulgação de conhecimentos e saberes 
(GUIMARÃES, 2001; MARTINS, 2005; ORLANDI, 2005), consideramos 
os Lançamentos de Livros (LLs) como lócus de reflexão da realidade em 
suas conexões e intersecções constitutivas pelas análises conceituais e 
sistematizações de temas e eixos intra e extra academia. 

Na centralidade das reflexões dessa ação socio-científica, os LLs 
têm se colocado, cada vez mais, como uma atividade necessária, pois além 
de apostarem no potencial da divulgação e popularização das pesquisas, 
promovem elaborações que abrangem um largo espectro de reflexões simples 
à análises mais elaboradas e complexificadas, ao “(...) aceitar a tradição 
científica como parceira da literária exige mais do que uma compreensão das 
teorias científicas” (SANCHEZ MORA, 2003, p. 49). 

Nesse breve estudo, observamos que os LLs, além das contribuições 
para a reflexão em torno das temáticas, põem em evidência a importância 
da produção científica no contexto acadêmico, revelando os impactos da 
comunicação e da produção das pesquisas com e entre os pares. 

A IMPORTÂNCIA DOS LANÇAMENTOS DE LIVROS COMO 
FORMA DE PRODUÇÃO, DISSEMINAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

Buscando compreender e colocar em pauta a importância dos LLs como 
estratégia importante para a difusão do conhecimento científico, nosso debate 
corresponde a produção, intercâmbio e circulação do conhecimento no sentido 
de ampliar a visibilidade e o acesso de estudos, que incentivam reflexões sobre 
temas postos pela e na sociedade, além de superar os obstáculos à disseminação 
do conhecimento pela comunidade científica. As obras lançadas, geralmente, 
elaboram argumentações e estudos mais recentes que se constroem em áreas 
de pesquisas entendidas como distante da sociedade, bem como provocam 
os debates acerca dos assuntos tratados nos encontros acadêmicos/científicos. 

Os LLs podem ser considerados como atividades que visam 
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democratizar os saberes produzidos, para que estudantes, pesquisadores e 
cientistas, integrem às suas pesquisas e aos debates acadêmicos, os acordos e 
as réplicas que possam dinamizar o diálogo pela leitura analisada pelos pares. 

Alguns pensadores procuram rever as compreensões sobre a dimensão 
social da construção do conhecimento. Numa abordagem sociológica da 
comunicação, Latour (2012) traz a teoria de ator-rede para a centralidade da 
análise e da ação ao repensar o lugar da ciência, da técnica e da cultura por 
três repertórios críticos do mundo atual: a desconstrução, a naturalização e a 
socialização. Num sistema interligado e em constante (re)criação, os sujeitos 
e objetos (“humanos e não humanos” ou “actantes em ação” como Latour 
apresenta) formam e agem em rede, que não está pronta mas é tecida pela 
associação dos próprios actantes uma vez que são dotados de poder e de 
ação. Nesse entendimento de ação e associação em rede, podemos avançar 
a compreensão dos sentidos e significados de DC levando em consideração 
a atuação de diferentes atores (humanos e não humanos). Essa abordagem 
analítica da atividade científica leva em consideração todos os aspectos, 
inclusive os materiais, que sistematizam a articulação da infraestrutura, 
recursos e divulgação das realizações científicas e tecnológicas (LATOUR, 
1997; 2012).  

Fica extremamente difícil formular descrições de 
atividades científicas que não geram a falsa impressão 
de que a ciência trata da descoberta (mais do que 
da criatividade e da construção). Antes de tentar 
compreender melhor a sua natureza, é preciso não apenas 
mudar a ordem de prioridades da ciência, mas exorcizar 
as formulações que caracterizam as descrições do 
desenvolvimento da prática da ciência. (LATOUR, 1997, 
p. 132). 

Ao extrapolar a comunidade científica, os LLs, na perspectiva de 
ator-rede, colocam em pauta e problematizam os temas mais recentes 
discutidos nas linhas de pesquisas que tangenciam os temas centrais dos 
encontros. A cada LLs é oportunizado aos autores das obras lançadas, falas 
que vão dar maior capilaridade e fortalecer o diálogo e o debate científico/
acadêmico, catalisando práxis e saberes. Para ampliar a importância desse 
momento/“espaço”, procuramos direcionar a produção científica para o papel 
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do argumento e da retórica, determinando o debate científico. Textos são 
centrais no processo de ganhar credibilidade e de persuasão, pois conduzem 
o trabalho a outras pessoas e instituições, apresentando seu significado e 
significação na sociedade, ampliando a rede sociotécnica. 

A SEÇÃO LANÇAMENTO DE LIVROS NO VI ENECIÊNCIAS  

É graças à cadeia de divulgação científica que a prática científica se torna 
visível e também legível. Nesse processo de ampliação, reconhecemos, assim, 
a importância de proporcionar nos Encontros acadêmicos, nas suas distintas 
atividades, os LLs, que para além do já colocado, se traduzem em tertúlias 
que constroem e ampliam o conhecimento e as relações, dando visibilidade 
à divulgação de conteúdos na relação dialógica construída e enunciada para 
esse momento. Pela dissolução da fronteira entre dentro e fora da comunidade 
científica, os LLs fortalecem, ampliam e apresentam os ganhos qualitativos 
dos programas de pesquisa e de pós-graduação. 

A divulgação das produções científicas acontece de várias formas 
nos Encontros acadêmicos e, especificamente no VI ENECIÊNCIAS — 
uma referência na área de Ensino de Ciências (EC) — as seções de LLs 
estabeleceram-se como espaço de interlocução e divulgação dos estudos 
elaborados por pesquisadores imbuídos na construção de uma identidade para 
o Ensino de Ciências e para o estabelecimento de critérios de qualidade às 
várias programas de pós-graduação multidisciplinar. 

Partindo de um complexo processo de negociação, esforço, 
investimento, conflitos presentes na construção social do conhecimento 
científico, vemos também que entidades representativas como a Associação 
Brasileira de Pesquisa e Educação em Ciências (ABRAPEC); Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); Sociedade Brasileira de Física 
(SBF); Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio); Sociedade 
Brasileira de Educação Matemática (SBEM), entre outras, incentivam o  
processo coletivo de produção na e da área de Ensino, e abrem o diálogo para 
a busca de consensos e divergências teóricas que possam existir. Dessa forma, 
colocam em movimento as pesquisas no processo dialético e dialógico vividos 
na práxis acadêmica. 

Isso movimenta as produções e a responsabilidade ética que as 
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envolvem. Incentiva o crescimento nas descobertas que desafiam pensamentos 
obsoletos e ultrapassados no campo da Ciência. Esses fatores estão unificados 
na noção de rede sociotécnica, uma vez que estratégias de investimentos, 
credibilidade, reconhecimento, teorias científicas estão conectadas e presentes 
na produção de conhecimento.

Os LLs assumem, dentro de seus objetivos, a divulgação de temas 
e pesquisas inovadoras e atualizadas produzidas nos programas de pós-
graduação. Devido aos assuntos trazidos para campo de debates e reflexões, 
fortalecem a identidade que emerge de práticas relativas a formação de 
uma expertise e de um corpus próprio à área de Ensino. E no nosso caso, 
especificamente ao que tangencia Saúde, Ambiente e Currículo, Políticas 
e Avaliação no Ensino de Ciências. São essas redes que possibilitam a 
circulação e mostram que a universalidade da ciência não é algo dado, mas 
uma construção social ao levar em consideração todos os deslocamentos e 
transformações, onde a distinção entre o nível macrossocial e o nível interno 
da ciência desaparece. 

Na seção LLs, ocorrida no VI ENECIÊNCIAS, observamos a formação 
de redes de conhecimento e debates construídos para consolidar informações, 
procedimentos e experiências cada vez mais abrangentes, consistentes e 
estabilizadas. Constatamos, com base na análise das seções de LLs, estes 
elementos reflexivos como fundamentais para estabelecer e desenvolver uma 
relação entre a democratização do conhecimento científico possibilitada pelo 
LLs, a partir da perspectiva que considera os aspectos culturais relativos à 
ciência. A visão traz a dimensão prática, contextual e material da atividade 
científica.

Foram realizadas cinco seções de apresentações no lançamento de livros 
no VI ENECIÊNCIAS. Apresentamos, como forma de documentar, uma das 
seções de LLs do evento que teve o lançamento de quatro livros em 2020: 
“Temáticas socioambientais em pesquisas acadêmicas latino-americanas: 
diálogos entre estudos CTS e Educação Científica e Tecnológica” de Tatiana 
Galieta; “MATEMÁTICA: converse com quem ensina na educação básica”, 
organizado por Chang Kuo Rodrigues, Eline das Flores Victer, Gabriela 
dos Santos Barbosa, Sonia Regina Mendes dos Santos; “Teoria e Pratica na 
Educação” de Lucineia Alves; “Teia de saberes nas questões ambientais: Da 
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educação científica e filosófica à educação ambiental”, da coleção: Debates 
Contemporâneos em Educação, organizado por Maylta dos Anjos.

Em todas as seções os/as autores/as tiveram a oportunidade de apresentar 
a essência do livro e participar, pela ação de um/a mediador/a, de uma roda de 
conversa com os convidados e os outros autores presentes na sala virtual para 
a ampliação do debate acerca da temática da seção. Em sua explanação sobre 
seu livro, a autora Tatiana Galieta assinalou que:

No livro são apresentados os resultados de uma pesquisa 
de pós-doutoramento do tipo estado da arte que teve 
como objetivo geral mapear as pesquisas acadêmicas 
que tratam de temáticas socioambientais relacionadas 
à Educação CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) 
no contexto latino-americano. O livro encontra-se 
organizado em quatro capítulos que apresenta os veios da 
pesquisa e suas investigações.

A professora Gabriela Barbosa ao apresentar seu livro, juntamente 
com os outros organizadores, apontou que: 

O livro é uma coletânea que registra pesquisas, 
realizadas por professores de matemática e disciplinas 
afins. Os artigos destacam as práticas pedagógicas, 
as experiências e as atividades e ações didática que 
trabalham a rítmica, a inclusão e o entendimento da 
disciplina. Tem como objetivo reunir esses trabalhos 
como possibilidade de apontar caminhos que confiram 
maior e melhor qualidade ao ensino de matemática nas 
diferentes áreas do saber.

Já a professora Lucineia Alves enfatizou que seu livro:

Faz uma crítica à educação “bancária” de conteúdos 
preestabelecidos, e analisa   a articulação de fatores 
culturais, biopsicossociais, comunicativos e funcionais 
no processo por dos capítulos que descrevem e registra 
as experiências de professores das diferentes redes 
de ensino, expondo nesse cenário teorias e prática na 
educação. 

A professora e editora Vivian Zepellini Lima Fernandes apresentou o 
livro que compõe a coleção: Debates Contemporâneos em Educação como 
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um livro composto: 

(...) de professores do ensino básico e superior. Esses 
artigos são frutos de experiências vivenciadas na sala de 
aula, e também são feitos das pesquisas que permeiam 
as práticas pedagógicas. Tem como tema condutor a 
questão ambiental e sua natureza trans, inter, multi e 
pluridisciplinar. Expõe feridas, alegrias, saberes e afetos. 
Mostra a potência da luta docente de quem ama ensinar e 
se coloca como aprendiz nessa vida. 

A partir dessa experiência em relação as seções de LLs no VI 
ENECiências, podemos compartilhar os temas específicos trabalhados no 
Encontro pela conexão entre Ciência, Saúde, Ambiente, Sociedade e os marcos 
teóricos, metodológicos e práticos em que circularam os saberes numa rede 
de trocas, inspirações, decisões e acertos proporcionados num processo de 
busca pela “desdogmatização da ciência” (SANTOS, 1989, p. 23).

Mais que se voltar para inovações didáticas, teóricas e metodológicas, 
a seção LLs, ocorrida no VI ENECiências, constituíram um momento de 
interligação, interlocução de temáticas e conexões que mantém os princípios 
da área de Ensino em sua produtividade, difusão, promoção e interseção entre 
diferentes áreas de conhecimento. As abordagens teóricas-epistemológicas das 
produções literárias nos LLs repercutem diferentes áreas de conhecimento, 
interconectando e construindo um aporte multidisciplinar de saberes a partir 
de um mote que rompe com tendências fragmentárias (BOMBASSARO, 
1995; BORGES, 2007). 

Destacamos a perspectiva crítica e transformadora de divulgação, 
disseminação e democratização do conhecimento produzido, em que as 
seções LLs fortalecem as práticas e trocas intelectuais na área do EC, 
aumentam as capacidades e valorizam a produção científica, no que tange 
ao reconhecimento nacional e ao impacto das obras. Esse fato repercute-se 
para que os lançamentos sejam, efetivamente, incorporados como espaços 
valorizados para a divulgação de trabalhos acadêmicos, de forma que assim 
sejam consolidados na área com maior reconhecimento e amadurecimento 
dessa categoria como elemento importante da produção acadêmica. 

Ainda que esta não seja única perspectiva de análise que pode 
apoiar a relação entre a construção do conhecimento científico e a sua 
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sistematização e divulgação, a seção de LLs nos permitiu considerar a difusão 
do conhecimento para além do público de pesquisadores que frequentam os 
Encontros acadêmicos em busca de inovações, novidades e construção de 
novas narrativas para os fenômenos sociais e naturais estudados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na busca por recuperar a natureza humana e não-humana da atividade 
científica, destacamos, ao longo do texto, a importância dos Lançamentos de 
Livros nos Encontros acadêmicos como forma de divulgação dos trabalhos 
de pesquisadores e de alunos de pós-graduação. Dessa forma, como prática 
profissional e social, que se difunde em objetivos amplos, essas iniciativas 
vão desde mesas redonda, palestras, grupos de trabalhos, rodas de conversas 
e atividades culturais às publicações de livros e outros, como forma de 
socialização à comunidade acadêmica sobre as realizações na/da área. 

Esse fato redunda numa função educacional, social, cultural e sobretudo 
acadêmica para a geração de conhecimento, ao propor reflexões que não 
seriam possíveis de serem realizadas sem o aporte democrático, participativo 
e interativo dos Encontros acadêmicos/científicos. Numa visão cultural da 
construção do conhecimento científico, o modo de produção dos saberes 
legitima os trabalhos acadêmicos no seu viés científico demarcado por uma 
pluralidade de pensamentos que é posta nos livros, o que fica claro nos LLs. O 
efeito da divulgação, nesse continuum, se dá na integração do conhecimento, 
do posicionamento e dos esforços para compreensão da inscrição e retórica 
trazidas pelas obras lançadas. 

Avaliamos, pela experiência que temos acumulado em relação aos LLs, 
que a percepção da realidade é fortalecida para que as inferências obtidas se 
deem de forma mais aprofundadas. Há também, dentro desses pontos, a 
observação de uma abordagem epistemológica de reflexão de produção 
de conhecimento mais depurada e refinada no que poderíamos recortar 
como causas e consequências, dentro de um campo do Ensino de Ciências.

Por fim, dentro do exposto, buscamos reconhecer, ainda que de 
forma bastante breve, o caráter material e discursivo da prática científica ao 
enfatizar as relações complexas entre material humano e não-humano, em 
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que situamos os LLs como produção social do conhecimento comprometida 
com a democratização da ciência como fazer cultural. Em destaque, os LLs, 
enquanto espaço da prática e de construção do saber, permitem entender os 
caminhos concretos, múltiplos e complexos do trabalho científico. 
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Posfácio

É um desafio fazer o arremate desse volume, após a leitura dos 
seus textos corajosos e inspiradores. Nessa época de retrocessos, com o 
recrudescimento do racismo, do machismo e do conservadorismo, esse livro 
– decorrente de mesa no ENECiências – constitui um alento ao oferecer 
uma reflexão da maior importância sobre o papel da mulher negra na 
sociedade, com ênfase na sua atuação no campo científico. Amplia o alcance 
da mensagem das autoras e assim ajuda, entre outros aspectos, a quebrar a 
hegemonia do pensamento único sobre a ciência. E constitui, sem dúvida, 
uma bela homenagem à professora Guaracira Gouvêa, educadora no sentido 
pleno do termo, cujo exemplo continua a nos inspirar. 

As autoras do volume, a despeito das conhecidas barreiras colocadas 
pela sociedade brasileira excludente, conseguiram acessar espaços formadores 
de opinião, romperam barreiras e se tornaram docentes e pesquisadoras em 
cursos e instituições reconhecidamente brancocêntricos.  Seus enunciados 
denunciam a ausência de humanidade, a negação da racionalidade e a força 
da ancestralidade negra. São falas insubmissas, de resistência, calcadas em 
sua própria realidade e de tantas outras, inspiradas pela lente do feminismo 
decolonial, esse pensamento poderoso que ajuda a desconstruir processos 
de dominação. Assumem raça e gênero como categorias centrais, mas não 
deixam de lado a importância da interseccionalidade, quando enfatizam outros 
marcadores de diferenças e hierarquias.  

O que é e quais os caminhos para descolonizar a ciência e os saberes? 
Como mulheres negras experienciam diferenças de raça e gênero na escola e 
na universidade? Qual a importância da união dessas mulheres na América 
Latina, do intercâmbio de seus saberes? Como feminismos negros e pós-
coloniais iluminam a identidade de raça e gênero nos tempos atuais? Quais 
os caminhos para fortalecer as mulheres do campo e os seus saberes? Quem 
são essas mulheres cientistas, ocultadas pelo pensamento hegemônico, e quais 
foram suas contribuições para o avanço científico? Questões absolutamente 
pertinentes, objeto de discussão nesse volume. 

Afeto, comunidade, trocas, excelência, engajamento em lutas sociais 
não estão dissociadas e são as estratégias acionadas por essas mulheres que 



lutam para construir um legado para que outras como elas acreditem e lutem 
por seus direitos, e tenham também condições para ingressar nos campos 
disputados da ciência e tecnologia. Elas não falam dessa ciência hegemônica, 
mas da sua descolonização, da emergência de saberes e conhecimentos 
esquecidos e ocultados.

A discussão dessas questões suscita reflexão sobre possibilidades de 
ampliar o projeto de uma sociedade menos excludente, de dar visibilidade a  
esse conhecimento silenciado e permitir o acesso cada vez maior de mulheres  
negras a lugares de destaque na academia e a outros espaços de poder. 
Tendo esse aspecto em vista, a seguir me detenho em um assunto abordado 
na publicação e que a meu ver é da maior importância: refiro-me a políticas 
públicas que favoreçam essas mudanças.

Dentre essas políticas, a assim chamada política de cotas vem 
contribuindo, sobremaneira para a inclusão de parcelas da população antes 
excluídas ao ensino superior, como é o caso de mulheres negras, contribuindo 
para reverter o tradicional quadro da branquitude nas universidades.  
Inclusive, chama atenção o papel impulsionador dessa política no ingresso 
de jovens negras em cursos altamente seletivos como os da área tecnológica, 
da medicina, da química, da biologia e da odontodologia, entre outros. É isso 
que vimos constatando em nossa pesquisa, realizada no programa de Pós 
Graduação em Ciências e Saúde, no Instituto Nutes/UFRJ. O enegrecimento 
desses cursos ainda tem muito a caminhar, mas já notamos neles, antes quase 
totalmente brancos, mudanças importantes. 

Essa pesquisa se dá principalmente no contexto da Faculdade de medicina 
da UFRJ – uma instituição reconhecidamente elitista, principalmente em seus 
cursos mais seletivos. Vimos convivendo com jovens cujo ingresso na medicina 
se deu através das cotas raciais, seja  na condição de  bolsistas de iniciação 
científica, ou como informantes em nosso estudo; elas  nos trazem relatos de 
suas vidas, das situações de preconceito com que se deparam cotidianamente,  
na sala de aula, nos laboratórios, nos espaços de socialização... são histórias 
conhecidas, que obtiveram certa visibilidade nos últimos anos, e que “ganham 
corpo” e força quando relatadas, refletidas, e ao  integrarem  projetos e 
relatórios de pesquisa. Essas jovens, a maior parte pertencente à primeira 
geração em suas famílias com acesso ao ensino superior, têm mostrado 



resistência  à cultura do curso que exclui as suas experiências e anseios. Elas 
têm suas identidades raciais fortalecidas ao participar de coletivos, sobretudo 
do NegreX, onde buscam frequentemente acesso aos saberes silenciados que 
certamente não integram o currículo formal. Engajam-se em lutas contínuas 
por seus direitos,  demandam e vêm alcançando mudanças na cultura do curso 
e não aceitam discursos e práticas que ameacem suas identidades de mulheres 
negras. Ao mesmo tempo, e não menos importante, observamos como essas 
alunas contribuem para introduzir no curso outros conteúdos curriculares, 
mais alinhados com os anseios da parcela da população a que pertencem, com 
sua história, cultura e valores. Com isso quero reafirmar a importância das 
cotas raciais para o acesso das mulheres às carreiras científicas e seu papel 
desestabilizador do imobilismo institucional. 

Essas mulheres, se não fosse a política das cotas, certamente não teriam 
chance de se tornarem cientistas e de continuarem esse caminho essencial de 
produzir conhecimento e se engajar em práticas que favoreçam projetos de 
transformação social, orientadas por uma concepção decolonial da sociedade 
e do conhecimento. Como as autoras do presente volume, essas jovens 
também estarão brevemente na linha de frente, lutando por mudanças sociais, 
rompendo com a subordinação de suas identidades. É justamente nessa 
proposta de práxis que o presente volume se assenta, oferecendo a seus leitores 
e leitoras elementos importantes para refletir sobre entraves e possibilidades 
de mudanças, a organização política necessária para mulheres negras lutarem 
por seus direitos e, muito importante, os desafios e  a sua contribuição como 
educadoras e cientistas para transformarem a atual  sociedade, minando 
estruturas de discriminação, opressão racial e desigualdade. 

Vera Helena Ferraz de Siqueira1

1 Doutora em Educação - Columbia University (1986). Foi diretora e coordenadora do NUTES/
UFRJ. Coordenou projeto nacional de avaliação de treinamentos em DST/AIDS - MS. Tem 
experiência na área de Educação, desenvolvendo estudos nos temas: políticas de identidade 
e formação profissional; diversidade e inclusão; estudos culturais e educação; educação em 
saúde; relações de gênero, raça/etnia em contextos educacionais; mídia e educação.



 Guaracira Gouvêa, Presente!



Instituições Parceiras

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca (CEFET/RJ) teve sua origem em 1917 como Escola 
Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. Atualmente, oferece 
cursos técnicos integrados ao ensino médio, subsequentes (pós-
médio), tecnológicos, de graduação e de pós-graduação lato sensu 
e strictu sensu (mestrado e doutorado), nas modalidades presencial 
e à distância.

Fundado em 2 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II é uma 
das instituições públicas mais tradicionais de ensino básico 
do Brasil. Em seus mais de 180 anos, passou por períodos de 
expansão e modernização e foi equiparado aos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia em 2012. Hoje, oferece 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio Regular 
e Integrado, Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), além de 
cursos de graduação e pós-graduação.

 A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), vinculada à 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, nasceu em 1997. 
Atualmente, sua rede atende cerca 300 mil alunos por ano em 
mais de 130 unidades de ensino, que oferecem Ensino Técnico 
de Nível Médio, Formação Inicial e Continuada/Qualificação 
Profissional e Educação Superior.

A Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de ciência e 
tecnologia em saúde fundada há 120 anos pelas mãos do jovem 
bacteriologista Oswaldo Cruz. É a principal instituição não-
universitária de formação e qualificação profissional. Possui 32 
programas de pós-graduação stricto sensu em diversas áreas, uma 
escola de nível técnico e vários programas lato sensu.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro é uma instituição federal de ensino público e gratuito. Está 
em 14 municípios do Rio de Janeiro com cursos de nível médio, 
superior e de extensão. Sua rede atende atualmente mais de 15 
mil estudantes.



O Instituto Permacultura Lab é uma organização na qual soluções 
socioambientais são pensadas integrando conhecimentos 
científicos, saberes tradicionais, tecnologias livres e educação 
ambiental.

O Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 
em Rede Nacional tem como objetivo proporcionar formação em 
educação profissional e tecnológica aos profissionais da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O 
mestrado é fruto de parceria do MEC, por meio da SETEC, com 
40 instituições associadas localizadas nos 26 estados da federação 
e no Distrito Federal.  

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro começa em 1950 
ainda como Universidade do Distrito Federal. Ao longo dessas 
décadas, a UERJ cresceu e firmou-se como uma das principais 
universidades do país. Atualmente oferece 90 cursos de graduação, 
63 de mestrado e 46 de doutorado.

A Faculdade de Formação de Professores da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, situada em São Gonçalo, município do 
leste metropolitano, é a maior unidade da UERJ fora do campus 
Maracanã. Dedicada à formação de professores, oferece hoje seis 
cursos de licenciatura, nove de especialização, seis mestrados e 
um doutorado. É a única unidade de uma universidade pública em 
São Gonçalo.

A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960, com 
sede em Niterói (RJ), e é um dos principais centros de excelência 
do Brasil e da América Latina. Hoje são mais de 120 cursos de 
graduação e 85 programas de pós-graduação stricto sensu, além 
da pós-graduação lato sensu.



 A UNIRIO originou-se em 1969, reunindo estabelecimentos 
isolados de ensino superior, como a Escola Central de Nutrição, a 
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, o Conservatório Nacional 
de Teatro (atual Escola de Teatro), o Instituto Villa-Lobos, a 
Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e o 
Curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. Em 1979, 
passa a se chamar Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). Em 
2003, seu nome é alterado para Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro, mas a sigla UNIRIO foi mantida.

O Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma unidade criada em 
1972 que articula ações de formação, pesquisa e desenvolvimento 
na área da Educação em Ciências e Saúde. A ele está associado 
o Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências e Saúde.

O Centro Universitário de Volta Redonda é uma instituição 
privada que inicia sua história em 1967. São mais de 20 
cursos de graduação, dois cursos de mestrado e diversos de 
especialização.
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Esta coleção tece assuntos que compõem situações específicas das 
pesquisas em Ensino de Ciências. A organizamos da seguinte forma: 
Volume I - Ensino, Ambiente, Saúde e Movimentos Sociais; Volume II 
- Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização; Volume III - Ensino de 
Ciências e Formação de Professores; Volume IV - Currículo, Políticas 
e Avaliação no Ensino de Ciências; Volume V - Ensino de Ciências, 
Processos e Estratégias de  Ensino-Aprendizagem. O compromisso 
social e a criticidade presentes nos textos mostram a intensidade dos 
assuntos trabalhados. Neles a criatividade entre os temas assinala um 
cenário de reflexão e prática na produção dos saberes docentes. Vemos 
uma urgência de mudanças, em expor as opressões que afligiram 
séculos anteriores e ainda persistem nas necropolíticas, nos mecanismos 
coloniais, nas LGBTQIA+ fobias, nas desigualdades sociais. Não dá 
mais para tolerarmos as arbitrariedades e totalitarismos. Pretendemos o 
caminho da liberdade, da alteridade, da solidariedade e do não preconceito.  
Os artigos apresentam pesquisadores da  área de Ensino que batalham 
para a transformação estrutural, ao se empenharem para alcançar a ética 
científica, social, ambiental e política. Por isso, esperamos que a Coleção 
possa contribuir para uma práxis comprometida com a democratização 
do conhecimento, por meio do livre pensamento e do fazer docente, para 
a   conquista  da “educação como prática da liberdade”, como já nos disse 
Paulo Freire. Por fim, essa coleção homenageia a querida e combativa 
professora Guaracira Gouveia. Na resistência ativa, desejamos que todos 
desfrutem dessa leitura num diálogo atento ao momento presente. 
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