
DIVERSIDADE EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL 

Trabalhos 

A educação no sistema prisional: concepções de licenciandos em química 
Evelyn Jeniffer de Lima Toledo(PQ)*1, Diego Soares de Freitas (IC)1 

e-mail: jeniffer.toledo@gmail.com 
Universidade de Brasília (UnB) 
Palavras-chave: sistema prisional, educação, licenciatura 
 
Compromisso Social, Construção de Valores e a Superação do Trote Acadêmico 
Ana Karolina A. C. Leal (EG), Henrique C. Freitas (EG), Kátia F. Quirino (EG), Ronier S. Souza (EG), Victória 
E. F. Ferreira (EG), Yuri F. Callegaris (EG), Ana Cecília O. Silva (PQ), Bruno A. Meireles (PQ), Armando C. 
Branco Jr. (PQ), James Rogado (PQ), e-mail: james.rogado@uftm.edu.br 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Campus Universitário de Iturama (UFTM/ITU) 
Palavras-chave: trote, valores sociais, preconceito. 
 
Ensino interdisciplinar de Ciências: assumindo o crespo e os cachos como ato de empoderamento 
feminino 
Rosana L. Gerpe¹ (PG); Angela S. Rocha² (PQ); Priscila Tamiasso-Martinhon¹ ³ (PQ); Célia Sousa³ (PQ); 
Jussara L. Miranda¹ (PQ) 
rosanagerpe@gmail.com;angela.sanches.rocha@gmail.com;pris-martinhon@hotmail.com; 
sousa@iq.ufrj.br; jussara@iq.ufrj.br 
¹PEQui (UFRJ); ²PPGQ (UERJ); ³ProfQui (UFRJ) 
Palavras-chave: Empoderamento Feminino; Ensino de Ciências; Química do Cabelo;Contextualização; 
Tema Gerador. 
 
Levantamento dos trabalhos apresentados no Evento de Educação em Química (EVEQ) de 2013 a 
2018 e que abordam a inclusão de deficientes visuais 
Luciana Caixeta Barboza1 (PQ) e-mail: luciana@ensinodeciencias.com 
1Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Campus Uberaba/MG 
Palavras-chave: Inclusão, deficiência visual, EVEQ. 
 
Mapeamento da educação inclusiva na região do Campo das Vertentes: O papel do professor de 
química no processo de ensino-aprendizagem para alunos com necessidades especiais  
Anna Paula Santos (EG), Leticia Batista Clarindo da Silva (EG), Matheus Henrique Trindade Nogueira 
(EG), Nayza F. Santos (EG)  

e-mail: annaapsantoos@gmail.com; lbclarindo@gmail.com; 
matheushenriquenogueira@hotmail.com  
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) Palavras-chave: educação inclusiva, processos de 
aprendizagem, ensino de química  
  
Olhares antropológicos sobre o modo de produção de alimentos dos Guarani: estabelecendo diálogos 
entre a química e os conhecimentos indígenas.  
Ana Paula Gorri  (PG), Edilon Frasson (PG), Anelise Maria Regiani (PQ) 
 e-mail: apgorri1@gmail.com 

mailto:jeniffer.toledo@gmail.com
mailto:james.rogado@uftm.edu.br


Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 Palavras-chave: Formação de professores de química, conhecimentos indígenas, antropologia. 
 
Reflexões sobre a representatividade feminina na ciência com base em textos sobre literatura gótica 
feminina do século XIX 
Janaiara A. Cunha (EG)1, Priscila Tamiasso-Martinhon (PQ)1, Angela Sanches Rocha (PQ)2, Célia Sousa 
(PQ)1 
e-mail: pris-martinhon@hotmail.com 
1Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 
Palavras-chave: Literatura gótica, Mulher, Ciência, Século XIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A educação no sistema prisional: concepções de licenciandos em química 
 

Evelyn Jeniffer de Lima Toledo(PQ)*1, Diego Soares de Freitas (IC)1 

e-mail: jeniffer.toledo@gmail.com 

Universidade de Brasília (UnB) 
 

Palavras-chave: sistema prisional, educação, licenciatura 

 

Introdução 

Os sistemas punitivos existem desde a formação da sociedade para qualquer forma de 

transgressão. As punições poderiam custar a vida do infrator de forma a “sanar” o sentimento de 

vingança do acusador (MATZENBACKER, 2016 apud GILBERTO FERREIRA, 2000). Embora o ato punitivo 

através da morte possa parecer, em um primeiro momento, o ato mais extremado que se possa adotar 

contra um indivíduo, técnicas de punição consistidas no prolongamento do sofrimento, como o suplício, 

podem ser ainda mais desumanas, fazendo com que o suplicado sofra ao ponto de, por vezes, desejar 

a morte como forma de libertação (SOUZA, 2013). 

Com o avançar dos séculos e a evolução da humanidade, as penas começaram a ser modificadas 

e penas perversas, como a morte e a tortura, começaram a perder espaço, favorecendo penas que se 

baseavam na privação da liberdade (CORSI, 2016). 

Até o início do século XIX, o objetivo da privação de liberdade era a privação pela privação, 

extirpando da sociedade aqueles considerados indignos. No entanto, no século XX começam a surgir 

casas de trabalho visando a inserção e/ou reinserção de dos presos (DORIGON, 2006). Há quem afirme 

que o objetivo principal era a exploração da mão-de-obra (DIAS, 2010), mas a ideia de ressocialização 

passa a fazer parte do discurso vigente. 

Hoje no Brasil, a realidade é assustadora, a partir da análise dos dados do Infopen de julho de 

2016, verificamos que existem mais de 700 mil presos nas suas quase 1500 unidades prisionais, o que 

corresponde uma ocupação de quase 200%. Uma vez que o sistema abriga quase o dobro de sua 

capacidade máxima, a situação de dignidade que o detendo tem direito é colocada em xeque. Além 

disso, ao compararmos a população carcerária ao longo dos últimos 30 anos vemos um crescimento 

exponencial sem perspectiva de melhora (INFOPEN, 2017).  

No mesmo relatório, se pode verificar que apenas 12% da população prisional estão envolvidas 

em atividades educacionais, apesar da Lei de Execução Penal remir 1 dia de pena para cada 12 horas 
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de frequência escolar e mais 1/3 caso ele conclua o ensino fundamental ou médio durante o período 

de reclusão (BRASIL, 1984). 

Diante do apresentado, surgem várias questões: Se há uma remissão da pena para a frequência 

escolar por que a adesão dos detentos é baixa? Será que eles concebem a educação como direito? Será 

que a escolarização oferecida dentro do sistema penitenciário é adequada? Será que a sociedade 

entende a importância da escola dentro do sistema prisional? Será que os professores são preparados 

para essa realidade durante sua formação? Será que educadores conhecem a finalidade da prisão? 

As indagações, por nós suscitadas, não findam com as apresentadas nesse texto, mas nos levam 

a refletir sobre o currículo do curso de licenciatura e nos obrigam a questionar as concepções de 

estudantes em formação para a docência. Será que temos o direito de nos omitir de uma discussão tão 

relevante para o presente e futuro do país? Podem, os nossos licenciandos, virem a ser docentes do 

sistema prisional e, quando chegarem lá, estarão aptos a relacionar-se de forma destituída do senso 

comum? Estarão eles preparados para falar COM os seus discentes e não PARA os alunos (FREIRE, 

1997)? O professor intelectual crítico que defendemos arduamente, deve ser capaz de enxergar a 

educação como um direito humano que não pode ser ceifado daqueles que perderam o acesso a 

liberdade, pois a humanidade não se esvai com a detenção. 

Assim, essa pesquisa pretendeu avaliar as concepções de estudantes de um curso de 

licenciatura em Química sobre a educação como um direito humano para indivíduos privados de 

liberdade. 

 

Metodologia 

Um questionário foi respondido por 33 estudante de diferentes períodos de um curso de 

licenciatura em Química no centro-oeste brasileiro. São estudantes de um curso noturno em uma 

universidade federal, em sua maioria de baixa renda e residente de cidades arredores do centro de 

Brasília, o Plano Piloto. 

As questões investigadas foram: 

- Os presos devem ter acesso a educação? Por quê? 

- A pena deve ser reduzida para aqueles que frequentarem a sala de aula? Por quê? 

- Gostaria de ser professor em um sistema prisional? Por quê? 

 
Resultados  



 O questionário foi respondido por 19 alunos que cursam o 1º ano de graduação, 10 alunos do 

2º ano, 3 do 3º ano e 1 aluno com mais de 3 anos de curso.  

 Ao serem questionados se “os presos devem ter acesso a educação?” a resposta foi unânime, 

todos os 33 estudantes afirmaram que sim, porém a razão pode ser dividida em categorias: 

 23 estudantes alegaram que a educação é um promissor fator de ressocialização, podendo 

transformar o futuro desses detentos ao possibilitar que encontrem um bom emprego 

quando saírem da prisão e, portanto, não precisarem voltar a cometer crimes; 

 09 estudantes afirmaram que o acesso à educação deve ser garantido por ser um direito do 

cidadão, estando ele dentro ou fora do sistema penitenciário.; 

 01 estudante usou ambos os argumentos supracitados. 

 Em seguida, os estudantes foram questionados se “a pena deve ser reduzida para aqueles que 

frequentarem a sala de aula”. Entre os respondentes: 

 10 concordaram com a redução; 

 17 discordaram; 

 5 afirmaram que depende e; 

 1 alegou nunca ter pensado sobre isso. 

 Para os estudantes que concordam com a redução da pena, a razão é decorrente da capacidade 

transformadora que a sala de aula tem, eles acreditam que se o indivíduo demonstra interesse em 

estudar esse é um indicativo de que quer se recuperar, afinal ele estará se esforçando. 

 Por outro lado, os estudantes contrários a redução da pena acreditam que estudar não muda a 

ação cometida e que por isso devem continuar a serem punidos. Caso o Estado resolvesse diminuir a 

pena, todos iriam querer estudar só para serem libertados. 

 Para os discentes que alegaram que dependia, essa dependência é atrelada a alguma forma de 

verificar se havia acontecido uma mudança real no comportamento, sendo preciso buscar uma forma 

de verificar se o preso não estava apenas fingindo. Além disso, afirmam que o aprendizado do conteúdo 

escolar nada tem a ver com o comportamento. 

 Por meio das repostas dos estudantes e das discussões que os questionamentos geraram, 

percebemos um possível desconhecimento quanto a legislação penal dos pesquisados. 

Aparentemente, eles não sabem que hoje já é possível essa redução a partir de atividades escolares 

e/ou laborais e, apesar disso, grande parte da população carcerária não utiliza esses mecanismos. E, 



embora muitos enxerguem a educação como remissora, outros acreditam mais no poder punitivo da 

prisão, sendo o tempo de encarceramento mais relevante do que a dedicação escolar e/ou laboral.  

 Quando cada aluno foi questionado se “gostaria de ser professor em um sistema prisional” 11 

alegaram que não, 16 que sim e 6 talvez. 

 Os discentes que gostariam de serem docentes no sistema prisional se enxergam como alguém 

que poderia transformar a vida dos presidiários, mostrando pra eles como são capazes e como a 

educação pode de mudar e salvar vidas. Houve também quem afirmasse que seu objetivo é ser docente, 

independe do lugar. 

 Aqueles que responderam que não, alegam que o medo é o fator desmotivador. Há um receio 

sobre o que poderia acontecer com eles estando em um lugar que consideram perigoso. Há quem 

alegue que não trabalharia por dinheiro nenhum por considerar o presídio um lugar insalubre 

mentalmente. 

 Os que constroem uma condicionante, o fazem de forma a atrelar a possibilidade com o 

interesse genuíno dos presos pelo aprendizado e com o valor do salário. 

 Embora o medo tenha aparecido de modo proeminente na justificativa dos estudantes, os 

presídios têm, de fato, um maior grau de periculosidade para os docentes do que a sala de aula 

convencional?  

 

Considerações finais 

De forma geral os estudantes investigados demonstraram desconhecer a legislação referente 

ao sistema penitenciário, mas são discentes que acreditam no poder da educação e que estariam 

dispostos a trabalharem com estudantes que se encontram sob regime de privação de liberdade. 

Embora, em sua maioria, acreditem na possibilidade de ressocialização, eles esperam que os 

presos cumpram toda a pena, mesmo que se envolvam em atividades escolares, exceto nos casos onde 

seja possível provar mudança de comportamento e/ou o real interesse em aprender (o que, segundo 

os alunos, seria validado pelo professor). Em nenhum dos questionários os estudantes indicaram uma 

perícia feita por um psicólogo ou qualquer outro profissional. 

Portanto consideramos que os estudantes apresentam uma boa abertura para debater o tema 

em questão, permitindo que noções do senso comum possam ser desmistificadas a fim de construirmos 

uma sociedade mais humana. 

Referências 



BRASIL, LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984. Lei de Execução Penal. Brasília, jul. 1984. 
CORSI, Éthore Conceição. Pena: origem, evolução, finalidade, aplicação no Brasil, sistemas prisionais e políticas públicas que 
melhorariam ou minimizariam a aplicação da pena. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 149, jun 2016. Disponível em: 
<http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17376&revista_caderno=3>. 
Acesso em mar 2019 
DIAS, Fábio Coelho. A pena de prisão frente à ressocialização. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 81, out 2010. Disponível 
em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8455>. Acesso em mar 
2019. 
DORIGON, Nelci Gonçalves. Educação e trabalho: a convocação das workhouses. Dissertação (Mestrado) – Universidade 
Estadual de Maringá, Pós-graduação em educação, RJ, 2006. Disponível em < http://www.ppe.uem.br/dissertacoes/2006-
Nelci_Dorigon.pdf> 
FERREIRA, Gilberto. A Aplicação da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2000 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessaries à prática educative. Editora: Paz & Terra. 43a edição, 1997. 
INFOPEN :Levantamento nacional de informações penitenciárias; Atualização-junho de 2016/organização, Thandara Santos; 
colaboração, Marlene Inês da Rosa et al. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciario 
Nacional, 2017. 65p. 
SOUZA, Guilherme Argenta. A educação no sistema prisional: uma política de reinserção social? Monografia (especialização) 
- Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educação, Curso de Especialização em Gestão Educacional, RS, 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ppe.uem.br/dissertacoes/2006-Nelci_Dorigon.pdf
http://www.ppe.uem.br/dissertacoes/2006-Nelci_Dorigon.pdf


Compromisso Social, Construção de Valores e a Superação do Trote Acadêmico 
 

Ana Karolina A. C. Leal (EG), Henrique C. Freitas (EG), Kátia F. Quirino (EG), Ronier S. Souza (EG), Victória E. F. Ferreira 
(EG), Yuri F. Callegaris (EG), Ana Cecília O. Silva (PQ), Bruno A. Meireles (PQ), Armando C. Branco Jr. (PQ), James Rogado 

(PQ), e-mail: james.rogado@uftm.edu.br 

 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Campus Universitário de Iturama (UFTM/ITU) 

 
Palavras-chave: trote, valores sociais, preconceito. 

 
 

O contexto de realização do trabalho e sua metodologia: 

O Campus Universitário de Iturama, localizado na cidade de Iturama-MG, primeiro campus fora de sede 

da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, fundado em 13 de fevereiro de 2015, oferece  cursos 

voltados à vocação regional - formação de professores e ciências agrárias -, cursos de Licenciatura 

(Ciências Biológicas e Química, quatro turmas cada) e de Ciências Agrárias (Agronomia, quatro turmas 

regulares e uma turma intermitente/Pronera), resultando uma pequena unidade com aproximação 

física e imenso apoio da comunidade regional para a permanência e a consolidação do campus Iturama, 

emergindo uma forte relação de interdependência e de estima entre a comunidade acadêmica e 

ituramense. Por se tratar de um campus pequeno, a integração entre estudantes, cursos e instituições 

de Ensino Superior do município desde sempre se apresentou harmoniosa. O que distanciava o campus 

Iturama de apontamentos do Plano de Ações PDI/UFTM que diagnosticara a necessidade de fortalecer 

ações de combate à exclusão e ao bullying, especialmente o trote na Instituição por meio da 

implementação de um programa institucional sobre a temática de inclusão e acessibilidade até 2018, 

afinal a “promoção da formação ética, científica e técnica dos indivíduos, para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária” recai sobre as Instituições: apoiar e orientar o estudante visando sua 

formação e autonomia é urgente, pois suas necessidades são diferentes daquelas identificadas durante 

o ensino médio. Também, o oferecimento de formação continuada aos professores que, geralmente, 

não estão preparados para “compreender a seriedade das consequências negativas” advindas do trote 

para a “permanência e desenvolvimento do estudante” (Batista, 2018). Apesar de todo o cuidado nas 

IES, infelizmente os trotes humilhantes ainda ocorrem em Minas Gerais, conforme entendimento ainda 

atualíssimo da Associação Brasileira de Psicopedagogia (2013): 

Para os estudantes que entram na universidade, o trote representa um rito de passagem, o 
marco para um novo ciclo da vida. Só que, ao longo dos anos, esses ritos tomaram uma 
dimensão de agressividade, se tornaram cada vez mais violentos. O que antes se resumia em 
uma acolhida com atividades como pintar o rosto e cumprir metas atualmente tem conotação 
sádica marcada por uma relação de poder. Então, para ser aceito, o calouro precisa aguentar as 
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exigências dos veteranos, fazer pedágio nas ruas para financiar festas e passar por tantas outras 
situações humilhantes e vexatórias. A idade dos praticantes e dos que recebem o trote também 
influencia. São adolescentes que acham que podem tudo e que cada vez mais têm limites menos 
rígidos em casa e na sociedade. Eles acham que limite é sinônimo de repressão e vivem a era 
do hedonismo, em que o que mais importa é o prazer. As drogas e o álcool dão uma dimensão 
ainda maior a esses atos e a impunidade dentro das instituições dificulta a extinção do trote 
estudantil.  

 

A emergência no Campus Iturama, em 2018, de situações como aquelas apontadas por Batista (2018), 

motivou uma primeira reação em que a punição seria o foco. Logo em seguida, a razão levou um grupo 

de professores e lideranças das Atléticas a buscar caminhos para a desconstrução da “antiga tradição”, 

deletéria e proibida. Concomitante, as Atléticas de cada curso de graduação do Campus, desde 2017, 

vinham buscando um propósito social na perspectiva da união solidária no município, iniciada por meio 

da Campanha do Agasalho. Assim, buscando novos olhares sobre o tema defrontamo-nos com olhares 

diversos sobre o assunto na Internet, o que motivou a escrita deste. Vejamos algumas reações: 

O trote é uma iniciação muito antiga da civilização humana, e define se o indivíduo tem os 
atributos ou não para participar de um grupo (...) E os estudos comprovam que quem recebe o 
trote torna-se uma pessoa que valoriza o grupo, e protege e perpetua seus valores. (Internauta 
1) . 
Não vejo o porque (sic) ter tamanha hostilidade em um espaço acadêmico. Acredito que essas 
experiências que você alegou serem saudáveis podem ser conseguidas de outras formas que 
não atribuem chacotas ou hostilidade (...) tenho certeza que se o trote é algo tão importante 
assim no meio acadêmico, existem outras formas que não precisam ser grosseiras, machistas 
ou homofóbicas. As minorias agradecem. (Internauta 2) 
(...) se vc recebe o trote vc vai perpetuá-lo, assim como pode acontecer com quem é molestado, 
agredido ou humilhado durante a infância. Se torna (sic) um ciclo infinito de humilhações e 
preconceito. (Internauta 3) 
(...) trotes espelham somente a mente doentia de quem os imagina e planeja. Coragem e 
lealdade podem ser verificadas de outras maneiras. Sujeitar-se a trotes desse tipo – ou impô-
los aos outros – é sinal de grande pobreza moral e humana. (Internauta 4) 
 

A iniciativa dos professores e estudantes culminou com a integração e fusão das Atléticas que 

representasse o interesse de toda a comunidade discente, e a criação do Programa União Solidária das 

Atléticas: a ação se propôs a promover a compreensão da Educação como direito fundamental e 

estratégico para a inclusão de saberes diversos e enfrentamento da discriminação e do preconceito, 

possibilitando o reconhecimento e valorização das diversas populações e temáticas a serem tratadas, 

incentivando o intercâmbio de materiais e experiências bem sucedidas, bem como explicitação das 

dificuldades enfrentadas na promoção do bem estar social. Assim, pretendeu-se: a) Promover junto aos 

discentes e docentes o sentimento de pertença à comunidade acadêmica da UFTM/Iturama, bem como 

à comunidade ituramense tendo em vista o desenvolvimento de ações planejadas e refletidas que 

possibilitem a arrecadação de itens de necessidade básica à população vulnerável, bem como ações 



que explicitem a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade como eixo que permeia os cursos 

de graduação envolvidos; b) Desenvolver ações de sensibilização à comunidade interna e externa frente 

às condições de carência exibidas por setores da comunidade local, incitando-os ao movimento que 

possibilite superação das necessidades de vestimenta e alimentação, especialmente durante o inverno; 

c) Ampliar o contato da comunidade acadêmica com a população local, percebendo suas necessidades, 

tendo em vista a construção de ações solidárias para a socialização de alimentos e outros itens de 

necessidade básica. 

 

Resultados 

O trabalho possibilitou a realização de diversas ações de cunho social por meio de ações anuais - UFTM 

Solidária, Gincana do Acolhimento; Inverno Sem Frio; Natal, Solidariedade em Ação - promovendo a 

compreensão da Educação como direito fundamental e estratégico para a inclusão de saberes diversos 

e enfrentamento da discriminação e do preconceito, possibilitando o reconhecimento e valorização das 

diversas populações e temáticas a serem tratadas, incentivando o intercâmbio de materiais e 

experiências bem sucedidas, bem como explicitação das dificuldades enfrentadas na promoção do bem 

estar social. As instituições atendidas tem passado por períodos continuados de falta de recursos para 

atendimento às suas necessidades básicas: as ações previstas vem possibilitando a continuação da 

assistência prestada por essas instituições à população. Além disso, estimula-se a visibilidade das 

instituições atendidas perante a comunidade ituramense, sensibilizando-a e tornando-a engajada às 

necessidades daqueles em situação marginal. Da mesma maneira, considerando fundamental a 

sensibilização das novas gerações à situação social que grassa em nosso país e o despertar à 

responsabilidade social, tendo em vista as possibilidades de transformação social que o compromisso 

humano-político-social imbricado à formação universitária permite, a formação pessoal e profissional 

proporcionada ao estudante, substituindo o famigerado trote por ações continuadas de solidariedade 

e entretenimento (gincanas, passeios, etc) estimula a geração de um olhar diferenciado no qual a 

percepção de sua profissão não se separa da crítico-social. As consequências das ações realizadas 

durante 2018 e até o presente, março/2019, possibilitam inferir acerca da drástica diminuição de ações 

que possam gerar humilhação e desrespeito sobre a pessoa humana, além do engajamento estudantil 

em ações sociais e de entretenimento diversas como competições, gincanas, jogos, etc. Ainda há muito 

o que se reconstruir e integrar, os caminhos estão postos não apenas pelo programa anual 

desenvolvido, mas, principalmente, pela necessidade da ação coletiva integrando a equipe executora 



aos docentes, discentes, técnicos administrativos, e diferentes setores do campus e, principalmente a 

disponibilidade e responsabilidade social da Atlética do campus Iturama. 

Com a intensificação das relações entre outros-diferentes, dada pelo crescimento dos fluxos 
comunicativos e migratórios, tornou-se insustentável essa camuflagem das diferenças culturais 
e sociais, de forma que já é possível perceber um forte movimento (...) de afirmação das 
diferenças e busca por igualdade social. O modelo de escola, mais recente, que tenta se fazer 
para 'Todos' encontra o objetivo de 'formar para a cidadania' (...) Se antes a lógica escolar não 
contemplava as minorias (Mulheres, LGBTQAI, pobres, trabalhadores rurais, negros, indígenas, 
etc), hoje lutamos para não ter retrocessos. A luta para não ter retrocessos é sinal de que 
avanços ocorreram. (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2016) 

 

Em uma sociedade em que mudança/percepção da necessidade de alteração do establishment é um 

grande tabu sustentado por interesses nem sempre éticos e dignos, faz-se necessário preparar as novas 

gerações para assumir seu papel transformador nessa sociedade. Qual o nosso papel? Uma sociedade 

doentia em que um punhado de privilegiados goza das benesses da produção e da riqueza gerada pela 

massa de miseráveis que sobrevivem, muitas vezes, sustentados por parcos programas sociais, 

precarizados a cada novo dia. Há necessidade de ruptura desse quadro.  

(...) é inaceitável que o meio universitário - local considerado por sua produção intelectual e 
fonte de uma boa parcela dos conhecimentos e pensamentos do mundo -, continue 
estabelecendo práticas que, legitimadas como uma simples brincadeira, desvalorizam grupos 
sociais e contribuem para a manutenção de uma lógica machista e homofóbica. 
Mais do que punir, é necessário repensar e buscar a construção, com nossos estudantes, de 
novos valores sociais. (OLIVEIRA, 2017) 

 

Eis um compromisso a ser assumido por estudantes e professores que podem e deveriam atuar para a 

superação da desigualdade. Eis os profissionais que acreditamos serem necessários no mundo que vem 

se (re)desenhando diariamente. Profissionais e seres humanos que tenham claro sua responsabilidade 

e compromisso social, que comunguem do desejo de emancipação dos explorados. Conforme as 

palavras de Cortella (1999) que tenham claro que 'ser gente é ser junto, é ser feliz' e que possam lutar 

para a garantia de que toda a pessoa tenha direito à segurança social, exigindo legitimamente a 

satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis para uma vida digna (Artigo 22 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos).  
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1. Introdução 

A aparência dos cabelos é uma preocupação presente entre jovens e adultos, ressaltando-se 

que, além de aspectos relacionados à beleza, esta pode indicar características importantes sobre uma 

pessoa, como o estado de saúde, o nível de cuidados pessoais, a autoestima entre outros. Além disto, 

é um dos elementos simbólicos que identifica um grupo e que serve como ponto de partida para o 

reconhecimento da identidade étnica de um indivíduo (GOMES, 1999). 

Os modos de relação da população negra com o cabelo crespo requerem uma reflexão muito 

mais que estética. É preciso adentrar em uma reflexão política, a qual permita questionar o que está 

posto e a habilidade com que se constituiu essa relação. Portanto, torna-se relevante apontar a forma 

como o cabelo crespo foi sendo, e é representado na pauta dos movimentos, numa perspectiva de 

reconstruir outras narrativas repletas de diferentes histórias sobre o negro.  

O cabelo ressurge como categoria de análise, pautando também na autonomia feminina, dentro 

do discurso proferido pelas mulheres negras que estão à frente dos Coletivos de crespas e cacheadas, 

a autonomia feminina, passando também pela estética. Existe, portanto, um paralelo com o fato de um 

grande número de mulheres estarem fazendo a escolha pelo cabelo natural e a autoafirmação e 

aceitação (SANTOS, 2015). 

Em tempos atuais, o movimento das crespas e cacheadas propõe o cabelo natural como 

mecanismo próprio de combate ao racismo e ao preconceito, implicando em questões de 

empoderamento, liberdade e ativismo. As mudanças vêm ocorrendo e alterando o contexto que, de 

certa forma, já havia sido vivido, produzindo outras dinâmicas (FIGUEIREDO,2002). 



O empoderamento visa, assim, a desenvolver o senso crítico do grupo em questão, fazendo-o 

perceber que o uso do cabelo crespo, enquanto estrutura natural, é mais do que um simples ato de 

escolha, é um processo de aceitação e resistência, já que a cor da pele e a textura dos fios irão designar 

o lugar a ser ocupado em uma escala desigual e classificatória. É, portanto, um ato político. Remete à 

construção de uma identidade negra, pois esta se esvaiu em grande parte na busca pelo 

“embranquecimento” (FIGUEIREDO, 2002). 

Para contextualizar o Ensino de Ciências, o docente, dentre diversos meios pedagógicos, pode 

partir de uma exposição em sala de aula de uma situação problema, no nosso caso investigamos o 

ensino de química e o cabelo, levando em consideração a bioquímica capilar, função inorgânica, ligação 

química e a química orgânica para instigar a curiosidade dos alunos e, em seguida, avaliar os 

conhecimentos prévios do estudante (conhecimento cotidiano), fazendo associações com fatos e 

conceitos abordados (LOPES, 2002). A contextualização no ensino possibilita a superação das visões 

simplistas permitindo ao educando o entendimento da Química como fator de transformação social e 

o reconhecimento da importância econômica dos conhecimentos da área conflitando com o mero 

entendimento de fórmulas e teoria do ensino tradicional (LUTFI, 1988). Nesse sentido, elegemos a 

transição capilar como sendo um tema para abordarmos o empoderamento feminino na sala de aula. 

Adotando assim, o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de mulheres mais preparadas e 

confiantes, aptas a colaborar para o progresso da sociedade na qual estão inseridas. 

 
Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido pela autora principal professora de biologia e química, mestranda 

em ensino de Química em uma escola filantrópica, com 31 alunos do 3 º ano do ensino médio da 

educação de jovens e adultos (EJA), situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 

Nesta perspectiva, buscou-se integrar o conhecimento do aluno, pôr meio do desenvolvimento 

de uma pedagogia culturalmente sensível às realidades e contextos de vida dos alunos e das 

comunidades onde vivem. Deste modo, definimos a seguinte questão para iniciar o debate: O que a 

química e a biologia tem em comum com os cabelos? Identificamos a possibilidade de explorar os 

seguintes conteúdos da química a partir do cabelo: bioquímica, ligação química, misturas, composição 

dos ingredientes, reações químicas, função inorgânica, concentração, pH, meia vida, função orgânica e 

polimerização, fazendo uma interdisciplinaridade com a biologia no conteúdo da bioquímica e genética. 



E a professora mediou as discussões, sempre interligando os assuntos da química nos conteúdos de 

ligação química e química orgânica inseridos no contexto cabelos crespos/cacheados. 

 Foi utilizado como sensibilização uma reportagem apresentada pelo do G1 Pernambuco 

Nordeste (http://g1.globo.com/pernambuco/vestibular-e-educacao/noticia/2012/09/aula-de-

quimica-mostra-os-efeitos-dos-produtos-usados-nos-cabelos.html) que descreve e explica as etapas do 

alisamento e seus danos.  

 Abordamos o tema pela importância do entendimento dos alunos em como funciona o cabelo.  

Para alisar ou enrolar os cabelos, é preciso fazer um procedimento químico. E se ele for mau feito, 

aparecem os problemas. Então, para evitar resultados desagradáveis, é bom entender como o cabelo 

funciona. 

Levantamos um debate, para incentivar os alunos a compartilharem histórias que conheçam, 

como casos de mulheres que admiram, fazendo com que se aproximem ainda mais da questão do 

empoderamento feminino. Derrubar estereótipos atribuídos historicamente a gêneros mostra que a 

educação necessita ser igualitária, sendo importante que o professor aborde este tema em qualquer 

disciplina, é, portanto, um tema transversal a ser trabalhado. 

Segundo Santos (2003, p. 131) é necessário transformar a química da sala de aula em 

instrumento de conscientização, trabalhando não só os conceitos químicos fundamentais, mas também 

os aspectos éticos, morais e sociais, econômicos e ambientais a eles relacionados”. 

Resultados e Discussões 

Ao longo da realização do trabalho, percebeu-se a importância de se continuar as discussões 

acerca dessa temática, entendendo a complexidade e abrangência dos conteúdos e discussões 

apresentadas. As dificuldades enfrentadas pelos alunos no dia a dia revelaram os impactos de quem 

assume ou deseja assumir seus cabelos naturais e, principalmente, sua identidade nesse contexto, já 

que não é visto como algo bom pelo grupo social ao qual faz parte.  

Foi revelado pelos alunos que mesmos sem conhecer os riscos físicos e/ou psicológicos de certas 

substâncias químicas, eles utilizam amônia, hidróxidos de sódio, de lítio, de potássio e até mesmo 

formol (30% o usaram ilegalmente), entre outros produtos químicos (apesar de baratos, são produtos 

perigosos).Não por acaso, os PCN (BRASIL, 2002) inserem abordagem científica-social-tecnológica no 

ensino de Química. Ficou claro que a maioria das pessoas que usaram ou conviveram com outras que 

usaram certos produtos para cabelos, o fizeram na tentativa de tornar os fios mais lisos e 



“disciplinados”, que é o termo usado pela indústria do cosmético para os cabelos lisos e sem frizz. Mas 

vale a pena frisar que esta forma de “disciplinar” os cabelos trata-se na verdade, de uma ditadura 

estética que na verdade molda nossos valores de beleza. 

 Na utilização dos alisantes,  substâncias alcalinas desestruturam a fibra capilar, para que o novo 

formato seja aplicado. Principalmente o hidróxido de sódio e o hidróxido de amônio – e as substâncias 

derivadas dele. Durante o próprio tratamento do cabelo, aquelas substâncias que foram utilizadas para 

desestruturar a fibra podem ser depois neutralizadas. Substâncias ácidas, como o ácido clorídrico, como 

o ácido acético  ou o ácido cítrico, presente nas frutas, podem neutralizar esse excesso de alcalinidade 

que agride o cabelo e o couro cabeludo. É conveniente saber que essa neutralização precisa ser feita.  

Considerações Finais 

A realidade do aluno deve estar presente em aula, pois é fazendo leituras do mundo, que ele 

pode saber colocar-se diante da sociedade como um sujeito autônomo. O uso de produtos no cotidiano 

justifica um ensino de Química livre de preconceitos, voltado para o desenvolvimento tecnológico, 

apontado pelos PCN como significativo; que irá auxiliar no enfrentamento da necessidade cultural.  

Devido aos resultados obtidos ao longo do debate realizado em sala de aula, comprova-se que 

não é suficiente trabalhar o conteúdo científico tal qual ele é concebido, nem mesmo utilizar os 

exemplos do cotidiano como mera ilustração da ciência transmitida. São necessários diversos saberes 

para o desenvolvimento do senso crítico do estudante, o que exige uma reordenação: a transformação 

dos saberes acadêmicos e populares em escolares e acessíveis. As pessoas não precisam deixar de lado 

tecnologias que valorizam padrões estéticos, mas usar produtos desenvolvidos com consciência, 

sabendo dos riscos e consequências.  

A química é rica para promover o ensino contextualizado, permitindo que o professor 

desenvolva aulas em que os conhecimentos escolares não desconsiderem os saberes tradicionais. 
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Introdução 

A educação inclusiva é uma temática abordada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN 9394/96) que estabelece que o ensino para alunos com necessidades especiais deve ser 

oferecido, preferencialmente, na rede regular de ensino (BRASIL, 1996).  

Assim, os professores da Educação Básica convivem, em suas salas de aula, com uma diversidade 

de estudantes com diferentes necessidades. Apesar disto, os cursos de formação de professores ainda 

têm dado pouca atenção à educação inclusiva havendo uma grande carência de discussões no que se 

refere aos estudantes com deficiência visual (GONÇALVES et al., 2013; SALVADOR; SILVA JUNIOR; 

MARTINS, 2018). 

Dada esta realidade e a necessidade de discussões sobre a inclusão de deficientes na sala de 

aula (BARBOZA; VIGGIANO, 2016; SILVA, 2014), bem como ao aumento do número de matrículas de 

alunos com deficiência na rede regular de ensino (CAMARGO; NARDI, 2007; INEP, 2019), nesta pesquisa 

fizemos um levantamento dos trabalhos que abordam a inclusão de deficientes visuais nos anais do 

Evento de Educação em Química (EVEQ) nos anos de 2013 a 2018. Esta escolha foi realizada em virtude 

da disponibilidade dos anais digitais do evento. 

 
Resultados 

O EVEQ é um evento anual promovido pelo Instituto de Química da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), da cidade de Araraquara/SP e que realizou, no ano de 2018, 

sua 16ª edição. 

Ao realizarmos a busca nos anais do EVEQ, fizemos uma seleção por trabalhos que 

apresentavam as palavras “inclusão” ou “inclusiva” ou “inclusivo”, seja no título, palavras-chave ou no 

texto em si. A partir disto fizemos a seleção dos trabalhos em que estas palavras estavam ligadas à 

inclusão de deficientes na sala de aula e posteriormente, quais destes se relacionavam aos deficientes 

visuais.  



O quadro 1 apresenta o número total de trabalhos publicados nos anais do evento, em cada 

ano, a quantidade de trabalhos que apresenta as palavras “inclusão” ou “inclusiva” ou “inclusivo”, quais 

destes abordam a inclusão de deficientes na sala de aula e, destes quais estão relacionados aos 

deficientes visuais. 

Quadro 1. Número total de trabalhos nos EVEQ de 2013 a 2018 e quantidade de trabalhos envolvendo a Educação Inclusiva e inclusão de 
deficientes visuais na sala de aula. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Total de trabalhos 58 116 78 57 65 68 442 

Com as palavras Inclusão ou inclusiva ou 
inclusivo 

18 16 11 9 13 10 77 

Inclusão de deficientes como temática 16 7 2 4 3 1 33 

Deficiência visual 7 2 1 1 1 0 12 

Fonte: Dos autores (2019). 

Ao realizar o primeiro recorte da amostra de investigação, buscando os trabalhos em que as 

palavras inclusão, inclusiva ou inclusivo estavam presentes, observamos que, na maior parte dos 

trabalhos, a palavra inclusão é utilizada como sinônimo de inserção. Outra parte dos trabalhos apenas 

cita a inclusão no que diz respeito às variadas temáticas e de uma maneira geral (inclusão social, de 

gênero, negros etc). Dos 442 trabalhos apresentados nos últimos 6 eventos, 33 (7,47%) abordam a 

inclusão de deficientes em sala de aula, sendo apenas 12 trabalhos (2,71%) sobre a deficiência visual. 

Observamos que no ano de 2018 não houve nenhum trabalho abordando a inclusão de 

deficientes visuais e que o ano de 2013 foi o que apresentou o maior número de trabalhos sobre a 

temática investigada. Acreditamos que isso se deve ao fato de que neste ano o tema do evento foi 

“Educação inclusiva: uma nova maneira de ensinar química”. 

O decaimento no número de trabalho sobre a temática no recorte apresentado nos traz algumas 

indagações. Ao longo dos anos o número de estudantes matriculados em escolas regulares da educação 

básica e nas universidades tem aumentado (BRASIL, 2015; COSTA, 2017; FELICIANO; FEITOSA; 

BARBOZA, 2018; INEP, 2019). Apesar disto, o número de trabalhos apresentados no EVEQ sobre a 

inclusão de deficientes em sala de aula diminuiu ao longo dos anos.  

Embora haja um aumento da publicação de leis e decretos, que dizem respeito à inclusão 

educacional da pessoa com deficiência no que se refere às instâncias municipais, estaduais e federais 

(BRASIL, 2001; 2008; 2011; 2015), enquanto as políticas públicas educacionais não se efetivarem no 



cotidiano da prática do professor, na sua formação continuada, numa remuneração digna e 

principalmente no investimento na qualidade da educação (VINENTE; SILVA; SILVA, 2015) ainda não 

teremos a verdadeira inclusão em sala de aula. 

 

Considerações finais 

Neste trabalho investigamos trabalhos publicados nos anais dos EVEQ de 2013 a 2018 

relacionadas à inclusão de deficientes visuais  

Apesar da grande importância desta discussão no ensino de química, observamos que ainda são 

poucos os trabalhos apresentados em eventos científicos. Isso não quer dizer que temos pouco sendo 

feito, mas que pouco tem sido divulgado com relação a essa temática. 

Entendemos que o compartilhamento de ideias é essencial para que o professor reflita sobre 

sua prática e divulgue o que vem realizando e que pode servir de inspiração para outros professores 

em formação inicial ou continuada, apesar das limitações encontradas pelos mesmos na realidade 

escolar atual em virtude da dificuldade de efetivação da inclusão escolar dentro de sala de aula. 
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O contexto de realização do trabalho e sua metodologia  

 Este trabalho foi desenvolvido em uma unidade curricular de formação específica do curso de Química da UFSJ 

– Grau Acadêmico Licenciatura, a qual tem os objetivos de compreender o contexto, o significado e a importância 

histórica da legislação educacional brasileira, além de conhecer a ordenação legal da organização da educação e 

discutir suas implicações pedagógicas como nas políticas públicas educacionais. Em destaque é discutida a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) e a estrutura da educação brasileira, bem como seus 

impasses e perspectivas das políticas atuais em relação à educação. Em seguida, os estudantes preparam um 

seminário a respeito de uma questão abordada na LDB com o objetivo gerar uma discussão sobre o confronto 

entre legislação educacional/referências acadêmicas e a realidade contextualizada em um local.   

 No ano de 2018, o tema abordado pelo grupo no seminário foi a “educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva” e adotou como objetivo a discussão com profissionais da área acadêmica para observar o contexto 

da educação inclusiva São João del Rei e relacionar com o ensino de Química. Nesta perspectiva, foram 

realizadas cinco entrevistas com profissionais da área acadêmica, tanto de escolas estaduais como da UFSJ, com 

a responsável sobre inclusão da Superintendência Regional de Ensino (SRE-MG) e com uma pedagoga, a qual tem 

pós-graduação em educação especial. Posteriormente, as respostas foram analisadas em comparação aos 

moldes das leis para gerar um panorama da inclusão nas escolas da cidade. Também foi realizada uma pesquisa 

sobre o ensino de química na perspectiva da educação inclusiva e uma discussão a respeito do papel do professor 

para melhorar a situação observada.  

 Resultados   

 Em se tratando da visão da responsável por esse setor de inclusão da Superintendência Regional de Ensino de 

Minas Gerais, dos 19 municípios que a SRE-MG atende, existem apenas 10 alunos surdos em sete escolas 

distintas, o qual é oferecido a eles um professor de libras disponível em cada uma das sete escolas e também 

uma sala de recursos exclusiva. Segundo ela, a Superintendência tem fornecido pela segunda ou terceira vez um 

curso de ensino da língua de sinais para capacitação de professores. Geralmente quem dá essas aulas são 

professores surdos e não há intérprete na sala, o que acaba incentivando os alunos a aprenderem mais sobre a 

língua melhorando o desempenho no curso. A entrevistada indicou que o maior problema enfrentado é quanto 

à disponibilidade de material paradidático para o surdo.  

 Foram também entrevistados os supervisores de duas escolas estaduais de São João del Rei: uma da E.E. 

Governador Milton Campos e outro da E.E. Inácio Passos. Ambas as escolas possuem atendimento para alunos 

com inclusão, se reestruturando cada vez mais para atender as necessidades de todos.  



 A supervisora relatou que o atendimento para os alunos com dificuldade de aprendizagem sempre foi feito pelo 

professor através de atividades diferenciadas, porém, o acompanhamento do professor apoio é algo mais 

recente. Esses professores são orientados a utilizarem metodologias diferenciadas, mas muitos sentem 

dificuldade em adequá-las em seus planejamentos.   

Já o supervisor da E.E. Inácio Passos relatou que a escola utiliza muitos recursos diversificados, como 

pasta frasal, prancha temática, símbolos gráficos etc. A escola possui uma sala de recursos que oferece um 

atendimento diferenciado de acordo com as necessidades dos alunos com AEE. Também oferece um espaço 

bastante acessível, no entanto, por depender do poder público, ainda necessita de algumas adaptações. As 

atividades para os alunos com AEE acontece de forma adaptada, de acordo com o processo de desenvolvimento 

de cada um. É uma avaliação contínua e o aluno é avaliado comparando ele com ele mesmo.  

 Em entrevista com a pedagoga, relatou-se em particular o tratamento ofertado pelas escolas públicas de 

Resende Costa para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em confronto com as leis vigentes. Sob 

sua visão, as instituições de ensino da rede municipal ainda não se adequaram para a chegada destes alunos, 

uma vez que o acompanhamento deles é realizado com estagiárias que não apresentam uma formação 

especializada, no entanto, as escolas da rede estadual já desenvolvem o trabalho conforme a lei.  Além disso, 

disserta a respeito da formação dos professores que valorizam um aspecto deveras quantitativo em detrimento 

do desenvolvimento de um efetivo plano de inclusão que traga adaptações e garanta um ensino de qualidade 

para todos.   

A última entrevista foi realizada com a professora do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes 

Aplicadas (DAUAP) da UFSJ juntamente com o Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC). Dentre suas 

atribuições, o setor é responsável por receber as pessoas com necessidades educacionais especiais e 

acompanhar sua trajetória na universidade. Sob essa perspectiva, a entrevistada explicita que a UFSJ 

desempenha o papel de inclusão destes alunos, empenhando-se em conhecer suas especificidades e orientar 

professores e coordenação do curso sobre as abordagens inclusivas a serem desenvolvidas. Ademais, a 

universidade conta com profissionais como intérpretes a fim de mitigar a barreira comunicacional entre 

indivíduos e busca por sensibilizar os docentes sempre que possível no desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inclusivas.   

Diante disso, as devidas respostas revelam um descompasso entre as diferentes instituições de ensino - 

enquanto algumas mostram-se aptas a incluir estes alunos e oferecer-lhes uma educação de qualidade, outras 

carecem de recursos materiais e profissionais especializados para o devido acompanhamento e desenvolvimento 

destes estudantes no ambiente acadêmico. Em vista disso, vale atentar-se para o baixo número de estudantes 

PNE e a atual formação de profissionais a fim de aperfeiçoar a preparação destes para a efetiva inclusão dos 

alunos nas escolas.  

Ensino de Química na Perspectiva da Educação Especial na Perspectiva da Inclusão de Pessoas com Deficiência. 

 

 A presente pesquisa permitiu experienciar a problematização do ensino no âmbito da educação especial na 

perspectiva da inclusão de pessoas com deficiência, propôs observar questões de fragilidade e diálogos de 

professores e suas experiências no que tange à inclusão. Embora as escolas estejam inserindo alunos com 

necessidades educacionais especiais em suas salas de aulas isso ainda não se denomina, efetivamente, inclusão, 



uma vez que ainda prevalece somente o compartilhamento do espaço, mas não da lógica e da valorização do 

processo e dos sujeitos.  

 Em se tratando do Ensino de Química, a inclusão é um grande desafio, em função da abstração do conhecimento 

que ela traz, é necessário uma preocupação com as ferramentas de linguagem e os modelos didáticos que 

contemplem a compreensão do aluno com necessidade especial. Isso gera um problema, pois a maioria das 

escolas não possui profissionais capacitados para um trabalho voltado à inclusão e, no tocante ao Ensino da 

Química, não é usual a discussão a respeito da inclusão, seja em aulas da Educação Básica, seja na Educação 

Superior voltada à formação de professores de química (OLIVEIRA, 2015).  

 Tal apontamento leva a uma percepção segregacionista dessa disciplina, pois, uma vez que é recorrente sua 

assunção como área experimental, substancialista, e por não haver o devido trabalho com questões inclusivas 

no processo de formação docente, tais elementos característicos dela podem colaborar negativamente para os 

processos inclusivos. Ações usuais como, por exemplo, a visualização de alterações no aspecto de determinados 

produtos, que consideraria a visão como pré-requisito para a compreensão de determinados conceitos, 

poderiam dificultar o trabalho inclusivo e, usualmente, tais questões não são problematizadas tanto na formação 

de professores de química quanto na sala de aula dessa disciplina.  

 Vemos, assim, que falar da educação inclusiva no Ensino de Química é importante para desmistificar a ideia de 

que alunos com necessidades não conseguem compreender o conteúdo conceitual das aulas. Pensar e falar 

sobre o tema é um modo de contornar suas dificuldades, uma vez que estratégias, não usuais, podem ser 

buscadas de modo a respeitar as necessidades dos alunos em sala de aula.  

 Por fim, destaca-se a necessidade de incluir no desenvolvimento da disciplina de Química a valorização dos 

sujeitos, seus modos de aprender e viver, para realizarmos não apenas ações de inclusão material (especial), mas 

também a inclusão completa dos sujeitos. Regiani e Mól (2013) também apontam para a necessidade de cursos 

de formação de professores, nesse caso na área de Química, que incluam em suas matrizes curriculares e seus 

projetos de curso, disciplinas que formem professores para a diversidade, sabendo e colocando em prática, 

metodologias capazes de atender as especificidades individuais de cada aluno, devendo a disciplina se adaptar 

ao aluno e promover a inclusão social dentro da classe, qualificando, assim, nosso Ensino de Química e sua 

educação escolarizada.   
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A compreensão de que a escola deve ser um espaço composto por e para a diversidade exige cada vez 

mais a construção de um currículo que traga em sua estrutura multidisciplinar as histórias, os 

conhecimentos e as culturas que permeiam o ser e o meio em que vivem os sujeitos da aprendizagem. 

Neste sentido, com o objetivo de proporcionar o (re)conhecimento e a troca cultural entre os diferentes 

povos formadores da população brasileira, no ano de 2008, foi promulgada a Lei nº 11.645 (BRASIL, 

2008) que prevê a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena no 

currículo da educação básica. Mesmo após mais de 10 anos da sua publicação, ainda são inúmeros os 

desafios para a efetivação desta legislação, principalmente em currículos de química. Ao olhar o campo 

do ensino dessa ciência e os processos formativos de seus professores, ainda são incipientes as ações 

em relação à inserção adequada da História e das Culturas Indígenas no ensino de Química. Soma-se 

ao despreparo das instituições em relação à formação inicial, a existência de materiais didáticos que 

não abordam a temática indígena e, quando abordada, normalmente é veiculada ao indígena uma 

imagem estereotipada e subalterna. Gonzaga et al (2018) nos lembram da insuficiente formação 

continuada de professores e omissão dos gestores na implementação das Leis voltadas à educação 

étnico-racial. 

Sendo um dos principais elementos para a garantia do cumprimento da Lei n° 11.645, a formação inicial 

do professor é entendida por Pinheiro e Silva (2011, p.3) como “o lócus privilegiado para se tecer 

discussões e tratar sobre a pluralidade cultural”. Para os autores, os docentes são formados a partir de 

um currículo monocultural que privilegia uma ciência branca e masculina em detrimento de uma 

formação multiétnica e multicultural, tal como a sociedade brasileira. Como questionam Araújo e 

Giugliani (2014), se o professor não tem conhecimento suficiente para trabalhar com a questão da 

diversidade, é impossível que o mesmo desenvolva de maneira adequada a integração destas duas 



áreas do saber. Muitas vezes, na tentativa de desenvolver a integração entre a temática e os 

conhecimentos químicos, ao professor utilizar de práticas de ensino que lhe são familiares - muitas 

vezes espelhadas em experiência enquanto ainda eram estudantes - acabam obtendo resultados em 

que a articulação entre as distintas áreas acaba sendo artificial, não ocorrendo a efetivação de um 

espaço de interface, em que é dado o local adequado para as histórias e culturas indígenas. 

A partir desse contexto, buscamos ampliar as discussões sobre os conhecimentos tradicionais indígenas 

e os conhecimentos químicos na formação inicial de professores de química. Para isso iremos nos 

apoiar em pesquisas antropológicas desses conhecimentos para elaborar textos que subsidiem essa 

discussão em espaços formais de ensino. Antecipamos que este trabalho é ainda um ensaio, um 

primeiro passo, em busca do objetivo acima descrito.  

Neste sentido, conhecimentos e pesquisas oriundas da Antropologia se apresentam como 

possibilidades para mediar o diálogo e a construção de interfaces entre os conhecimentos químicos e 

indígenas. Silva e Costa (2018, p.11) apontam que incorporação de perspectivas teóricas e 

metodológicas de diferentes disciplinas, dentre elas, da Antropologia, produzem “uma visão mais 

completa e complexa dos processos que resultam no que conhecemos na atualidade como ‘povos’, 

‘sociedades’, ‘comunidades’ ou ‘grupos indígenas’”. Ainda, pesquisas na área da antropologia podem 

auxiliar na desmistificação e diálogo entre e sobre o mundo científico e o indígena. 

Dentre as necessidades de desmistificações entre e sobre esses dois mundos, encontramos o caráter 

experimental. Este, de maneira majoritária, é compreendido como uma ação realizada “apenas” pela 

dita ciência moderna. No entanto, como veremos, a partir da discussão sobre os saberes e fazeres que 

permeiam o cultivo de milho indígenas, os conhecimentos indígenas também se estruturam em dados 

empíricos. 

Deste modo, apresentamos a seguir, alguns olhares e ponderações sobre o cultivo e consumo deste 

alimento por parte dos indígenas a fim de iniciar um diálogo entre os conhecimentos indígenas e a 

construção dos conhecimentos químicos, embasados em pesquisas realizadas pelo campo da 

antropologia. A escolha dos conhecimentos relacionados ao cultivo do milho não foi aleatória. Além de 

esta planta ser tradicional em algumas das etnias indígenas, a discussão sobre o cultivo da mesma 

possibilita o debate em aulas de química, sobre o amplo uso de agrotóxicos para o cultivo deste grão. 



Ainda, a pertinência da escolha se embasa na controvérsia em relação à origem italiana da “polenta”, 

alimento produzido a partir da farinha de milho, este um cereal originário da América. 

Sendo um dos alimentos tradicionais da cultura indígena Guarani, o abati (ou avaxi) foi a primeira 

palavra conhecida pelos colonizadores, palavra essa que se referia ao milho que conhecemos em nossa 

cultura (SILVEIRA, 2016). Para os Guarani, essa planta é uma dádiva deixada pelas divindades, 

juntamente com outros cultivos, para ser consumida como alimento. É do milho que se faz a bebida 

kaguijy, considerada o alimento por excelência do xamã mbya. Seu plantio e consumo envolvem o ciclo 

ritual que abrange a nominação das crianças. Atualmente, nas aldeias litorâneas no Brasil, as variedades 

do milho Guarani são pouco consumidas, apesar de raramente os Mbya deixarem de plantá-las. Para 

os Guarani, (...) o cultivo do milho se mantém sobretudo para perpetuar as sementes e atualizar a 

prática agrícola associada ao ciclo cosmológico guarani” (p. 119- 120, 2016). 

Ao enfocar alguns aspectos dos conhecimentos e práticas tecnológicas, em relação ao manejo agrícola 

que estariam voltados para a conservação in situ do milho cultivado pelos Guarani, Felipim (2001) 

descreve que a conservação in situ dos cultivares de avaxi etei é realizada por meio de diferentes 

mecanismos que compõem o seu sistema agrícola e favorecem a manutenção e o aumento da 

variabilidade genética de seus cultivares. Destaca-se a constante prática da importação de cultivares 

para dentro de uma área, ocorrida por meio de trocas pelos laços matrimoniais e mudanças na 

constituição familiar. 

Com base nos trabalhos desenvolvidos pela pesquisadora e autora Silveira (2011), também podemos 

encontrar bases para articulações entre conhecimentos e tecnologias que permeiam os modos de 

produção e consumo de alimentos de povos indígenas, em especial, os povos guarani. A domesticação 

do milho pelos indígenas aponta que, o processo de seleção artificial realizada pelos povos oriundos da 

América, tinha como objetivo atender suas mais diferentes finalidades e preferências, bem como 

fornecer a diversidades de raça de tipos de milhos.  Em relação às formas e intensidade de uso das 

áreas da roça, ao passo que uma família dificilmente irá residir distante das áreas dos plantares, os 

critérios para implantar uma habitação são pautados na exigência das atividades agrícolas. Por 

exemplo, os conhecimentos para a escolha do local têm como base na classificação do solo por meio 

de sua composição e pela vegetação que o reveste. A técnica utilizada é a escavação do solo para saber 



se a terra é macia, composta por areia e barro, bem como pela valorização de solos próximos à cursos 

de água. 

Após escolha e o plantio, ocorre o período denominado de pousio, até um próximo cultivo ser 

estabelecido no mesmo local. As áreas de roça guarani se caracterizam por uma sucessão de distintos 

cultivos que diferem entre si quanto às necessidades de nutrientes do solo, à medida que o ambiente 

de roça vai sendo utilizada e também modificada pelas condições de fertilidade do solo, vai havendo 

uma substituição de cultivos a serem plantados no local até o tempo em que as áreas devem ser 

abandonadas para pousio. O cultivar diferentes tipos de plantios numa mesma área de roça “ajuda a 

segurar o casamento” entre as distintas variedades de milho. Em relação a técnica de seleção das 

sementes para o próximo plantio, é a denominada de seleção massal. Esta é utilizada desde os 

primórdios da agricultura e é realizada por meio da colheita e da escolha das plantas que apresentam 

os caracteres desejados, ou seja, fenótipos, como, por exemplo, as cores e texturas dos grãos. Cabe o 

destaque que, durante todo o processo de manejo agrícola guarani, ocorre uma “experimentação”. 

Esta está presente desde a escolha de os melhores locais de cultivo até o armazenamento da semente 

para o próximo plantio. 

 Considerações finais 

Ao enfocar alguns dos conhecimentos e práticas tecnológicas relacionadas às atividades agrícolas 

guaranis, percebe-se que tais conhecimentos estão estruturados empiricamente. Este aspecto da 

construção do conhecimento indígena, quando evidenciado no âmbito dos conhecimentos científicos, 

permite a construção de diálogos tanto em espaços formais de ensino, quanto em espaços informais - 

como no caso de diálogos entre os agricultores indígenas e não-indígenas.  

Assim, nos apoiando no caráter empírico do conhecimento indígena, a continuidade deste trabalho se 

dará por meio da construção de um texto didático a ser utilizado na formação inicial e continuada de 

professores de química. Ainda, temos a intenção de traçar caminhos para que o material a ser 

construído possa chegar em espaços de pós-graduação, de forma a promover uma formação 

multicultural.  Por fim, esperamos que a semeadura iniciada neste trabalho contribua para o 

desabrochar e no cultivar de uma educação multicultural. 
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Introdução 

Muito se fala sobre interdisciplinaridade (BERTI; FERNANDEZ, 2015) e temas transversais 

(MONTEIRO; RIBEIRO, 2018), mas como sair da teoria em uma ação pedagógica viável de ser 

implementada? Uma possibilidade consiste em experienciar, durante a formação acadêmica, vivências 

que potencializem a criatividade. Nesse contexto a proposta desse trabalho foi que leituras coletivas 

de obras clássicas ocorressem durante uma disciplina obrigatória de química, do curso de licenciatura 

em química, na modalidade de Educação à Distância. O objetivo geral consistiu no empoderamento 

cientifico feminino de partícipes da área de exatas, por intermédio da literatura gótica. Para tal foi 

adaptada uma lente que buscou contextualizar as diferenças entre os gêneros em relação à escassez 

de elementos científicos na construção da narrativa literária gótica do século XIX, com ênfase naquela 

escrita por mulheres. 

A Literatura gótica é uma escrita expressional burguesa, geralmente em prosa, que teve seu 

início na Inglaterra, no século XVIII, com a publicação em 1764 do livro O castelo de Otranto, escrito 

por Horace Walpole, conforme pontua Alegrette (2016). De acordo com o E-dicionário de termos 

literários, trata-se de um movimento contrário ao racionalismo excessivo ou o iluminismo dominante 

na época, dando ênfase às características inexplicáveis do mundo natural e humano, além de retratar 

cenários medievais e elementos ligados à morte e à imortalidade. Segundo Melo (2008), diversos 

elementos da narrativa gótica setecentista divergiam da realista: o uso do excesso, o uso de 

vocabulários que evocam o terror, a presença do fantástico e do maravilhoso, a ausência de um exame 

da moralidade dos personagens (como em Tom Jones de Fielding, por exemplo). 

 

Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido empregando-se a metodologia Dialética Crítica Reflexiva, em 

consonância com a experienciação de leituras coletivas e diálogos de um grupo de licenciandas em 

química, acerca principalmente do clássico Frankenstein. Foi criado um grupo no aplicativo WhatsApp 



para mediar os debates, realizados como atividade extracurricular. A equipe foi formada por alunas que 

cursavam a disciplina de química III. As discussões deram origem a uma série de produções textuais 

discentes, no âmbito das vivências individuais de cada leitora. Dentre as produções elaboradas foi 

selecionada uma para ilustrar o trabalho que foi desenvolvido. 

 

O gótico, a mulher e a ciência através do olhar de uma licencianda em química 

O romance gótico é influenciado pela transformação da concepção de identidade das 

personagens, passando a enxergar o indivíduo como objeto constituído de um conjunto de 

características, sempre muito ricas em detalhes e excessivamente descritas. Como consequência dessa 

objetificação, as personagens são apresentadas de forma fantasmagórica, espectral, sobrenatural e 

fetichista. Frequentemente as personagens têm seus corpos sujeitos à violência, que pode ser causada 

por ações oriundas de impulsos e instintos reprimidos, ou por meio da ciência com a execução de 

operações médicas (AMARAL s.d. apud HENDERSON 1996). 

No início do século XIX, a Revolução Industrial e os avanços científicos e tecnológicos que 

ocorreram na Europa afetaram a sociedade como um todo e influenciaram a incorporação desses 

elementos nas obras literárias dos diferentes estilos vigentes. As mulheres tinham acesso restrito a 

leitura, a escrita e a arte. Elas eram privadas da educação e de conhecimento do mundo exterior que 

eram oferecidos aos homens. Além disso, a participação feminina nas manifestações culturais era 

depreciada ou ocultada sob os pilares de um sistema elitista, etnocêntrico e sexista (JINZENJI, 2012; 

PRIORI, 2017; SILVA, 2018). 

A obra literária que melhor representa a presença do feminino na literatura gótica clássica é o 

livro Frankenstein escrito pela autora inglesa Mary Shelley. Este livro é considerado, ainda que 

envolvendo certa polêmica, a primeira obra de ficção científica. Publicado em 1818, o livro aborda 

questões éticas que ainda são atuais, como o uso do conhecimento para manipulação da vida humana, 

que está no centro da obra, ou a criação de vida artificialmente. Sem dúvida o livro aborda diversos 

temas inerentes às ciências, como o uso da eletricidade e de partes do corpo humano na criação da 

criatura, ambos conhecimentos típicos da Física, Química e Anatomia (ALEGRETTE, 2010). 

Um aspecto que chama atenção nesta obra é que, apesar de ter sido escrita por uma autora, 

apresenta mulheres apenas como personagens secundárias para a trama. Outro ponto relevante é que 

a ciência é tratada com uma conotação negativa, gerando dor para os envolvidos e tendo 

consequências desastrosas. Apesar de serem até certo ponto desconcertantes, estas duas 



características do livro podem ser explicadas devido a autora viver em uma sociedade repressora, na 

qual mesmo as mulheres de famílias ricas exerciam papéis triviais, não tendo acesso ao ensino formal 

das ciências. Logo é de se esperar que o texto gerado por uma mulher dessa época reflita a ciência 

como tendo um sentido ruim altamente fantasioso, o que se enquadra no estilo gótico. 

No artigo de La Rocque e Teixeira (2001), os autores retratam a diferença de gênero ao abordar 

a ciência na literatura, comparando as obras Frankenstein de Mary Shelley e Drácula de BramStoker. 

Os autores concluem que enquanto Shelley, por estar na sua condição de mulher, afastada do mundo 

científico, expressa em sua obra desconfiança e pessimismo em relação ao mesmo, Stoker, protótipo 

do homem vitoriano, expressa em seu livro confiança na ciência. 

Segundo Carneiro (2013), havia uma dicotomia entre a “alta” cultura produto de mentes 

(brancas) masculinas, e a cultura popular relacionada às mulheres, grupos minoritários e classes sociais 

que não faziam parte do sistema dominante. É, portanto, de se esperar que, o ocorrido nas ciências, 

em que poucas mulheres cientistas aparecem contribuindo para o avança do conhecimento em épocas 

remotas, também ocorra em outras áreas envolvendo as ciências, como a geração de textos literários. 

No decorrer da pesquisa para a elaboração desse trabalho ficou evidente que, quando o assunto 

é ciência, a mulher tem pouca voz. Isso é percebido na Literatura gótica e na própria ciência do século 

XIX, uma realidade que de certa forma se perpetua até os dias de hoje. Segundo relatório recene da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), as mulheres 

preenchem apenas 28% das vagas de pesquisadoras no mundo e apresentam uma situação de 

desvantagem em relação aos homens: menos acesso a financiamento, redes e cargos de destaque e 

menor participação em posições hierárquicas mais elevadas e atreladas à tomada de decisões. Além 

disso, meninas e mulheres continuam sendo a maioria dos sujeitos sem acesso a escola (UNESCO, 

2015). 

A fim de mudar essa desvantagem histórica, existem algumas ações que incentivam mulheres e 

meninas a ingressarem na área das ciências, bem como premiações para pesquisadoras, dentre as quais 

a Semana de Meninas e Mulheres na Ciência, que iniciou em 2018 na Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, e o Programa Para Mulheres na Ciência promovido pela Fundação L’Oréal desde 2006, em 

parceria com a UNESCO e com a Academia Brasileira de Ciências. 

 

 

 



Considerações finais 

A mulher na Literatura gótica quase sempre assumia o papel de algo desejado ou algo a ser 

protegido, como objeto de desejo ou como um ser indefeso e frágil. Eram retratadas como a donzela 

ou a dona de casa. Eram as personagens masculinas que resolviam os conflitos. No próprio livro 

Frankenstein as personagens femininas têm o menor espaço de fala possível, embora tenha sido escrito 

por uma mulher. Algumas autoras se utilizaram da literatura para expor a condição de vida das 

mulheres de seu tempo, representando a realidade vivida na época voltada para questões familiares e 

do lar e distanciada das ciências e das artes. Infelizmente, em pleno século XXI, a mulher ainda tem 

baixa representatividade no campo das ciências. Por isso, são tão importantes as ações de incentivo 

para ingresso de meninas na área científica. 

O emprego da metodologia Dialética Crítica Reflexiva, em consonância com a experienciação de 

leituras coletivas e diálogos Inter Institucionais de um grupo específico e plural, no âmbito das vivências 

individuais, acerca principalmente do clássico Frankenstein, propiciou o convite a uma reflexão com 

um fundo social, econômico e político, que continua atual. 
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