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DA SOCIEDADE AO SUJEITO: NOVAS FORMAS DE
DESENVOLVIMENTO
PRIMO, Núbia Karina Miranda1
SANTOS, Diogo Pataro2
FINELLI, Leonardo Augusto Couto3
RESUMO
A modernidade possui desenvolvimento descontínuo, apresentando pontos de inflexão ao longo
da história. Com as mudanças próprias da modernidade também se alteram os debates sociais e
foco de análise de cada época. Na atualidade, na chamada baixa modernidade, as questões da
vida privada é que orientam os temas de discussão social. É na esfera subjetiva onde se encontra
a fronteira entre o individual e o social. Os recursos subjetivos dos indivíduos estão
condicionados à estrutura social que a circunda e que, ao mesmo tempo, pode ser enfrentada e,
guardadas as proporções, alteradas pela capacidade de ação destes mesmos indivíduos. É sobre
esse debate que se debruçamos, de modo a defender um modelo de desenvolvimento, sem
desconsiderar as contingências sociais, mas que esteja assentado nas trajetórias individuais.
Inicialmente, problematizamos a transição do pensamento social da noção de Sociedade, para
a noção de Sujeito; posteriormente, será discutido qual modelo de desenvolvimento a sociedade
pode assumir, uma vez que se consideram as ações individuais como centrais na mudança
social. Por fim, concluímos que há iniciativas de políticas públicas correntes que despontaram
baseadas, ainda que indiretamente, nessa mesma concepção de ser humano e sociedade.
Palavras-chave: Desenvolvimento. Sujeito. Sociedade.
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ABSTRACT
Modernity has a discontinuous development, showing turning points throughout the history.
With their changes of modernity also change social debate and focus of analysis of each era.
Currently, during the called low modernity, issues of private life guide the subjects of social
discussion. It is in the subjective sphere where is located the bound between the individual and
the social. The subjective resources of the individuals are conditioned to the social structure
which surrounds them and at the same time, which can be faced and, saved proportions, can be
altered by the action capacity of these same individuals. It's on this debate that we look for,
trying to defend a development model, without disregarding the social contingencies, but which
sits on the individual trajectories. Initially, we question the transition of social thought of the
notion of society, to the notion of subject; subsequently will be discussed which development
model the company can assume, since we consider the individual stocks as central to social
change. Finally, we conclude that there is current public policy initiatives that emerged based,
albeit indirectly, in the same conception of human being and society.
Keywords: Development. Subject. Society.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo discutir o modelo de desenvolvimento que preconiza o
sujeito-indivíduo4 e coloca-o como protagonista da mudança social. Para tanto, se acredita que
desenvolvimento inclui dar condições aos indivíduos de adquirirem ativos materiais, tais como
renda compatível com o núcleo familiar, acesso a bens e serviços necessários, melhoria nas
condições habitacionais, etc. Para além desses atributos, o desenvolvimento deve também
favorecer o desenvolvimento de potencialidades subjetivas que permitam que os mesmos
usufruam e se apropriem da sua capacidade de escolhas e, assim, escolham com liberdade a
vida que querem levar (SEN, 2010). Essa ampliação do pensamento sobre desenvolvimento
ganhou relevo com os atributos da baixa modernidade (TOURAINE, 1997), período corrente
da história em que a ideia de Sujeito substitui a ideia de Sociedade, outrora pregada pela
sociologia clássica.
A alta modernidade incorporou a ideia do ser humano como ser político e social, e, a
sociologia, por consequência, adentrou nas universidades no século XIX ao produzir seu saber
assentado sobre essa mesma concepção de ser humano: aquele que faz-se socialmente e que sua

A despeito das diferenças conceituais e epistemológicas que os significantes “sujeito” e “indivíduo” podem
evocar, para esse trabalho tal diferenciação não se faz necessária. Portanto, se adota ora um ou outro, conforme os
autores consultados. Utilizam-se ambos sem, portanto, empregá-los com significados diferentes. Para especificar,
adotou-se o conceito assinalado por Bajoit (2006), de que sujeito/indivíduo refere-se à capacidade de “agir sobre
si próprio, para construir a sua identidade pessoal, gerindo as tensões existenciais que produzem as suas relações
com os outros e com o mundo”. (p. 34).
4
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individualidade significa pouco na conjuntura das relações sociais, dos movimentos e
ideologias. Contudo, já no início da sociologia alguns autores cravaram suas críticas a essa
concepção universalizante de ser humano e sociedade (TOURAINE, 1997). A guisa de exemplo
citam-se: Max Weber, que seguiu seu caminho intelectual alheio ao positivismo; Gerog Simmel,
que deu lugar principal para a individualidade e afastou-se notadamente do sociocentrismo;
Émile Durkheim, que orientou sua investigação social nos fatos sociais, ou seja, naquilo que há
de menos individual e mais socialmente coercitivo sobre os próprios indivíduos.
A sociologia levantou duas frentes de trabalho com fontes epistemológicas distintas
(BAJOIT, 2006; SORJ; MARTUCCELLI, 2008; TOURAINE, 1997). De um lado, as
investigações sociais partem dos fatos sociais, que são processos dentro da sociedade que
possuem atributos objetivos, considerados como “coisas”, por Durkheim (2007).
Contrariamente, ao longo da história do pensamento social, surgiram iniciativas de se
compreender o ser humano como ser reflexivo dotado de linguagem e produtor de sentido
(sentido esse que valida os fatos sociais). Assim, a análise que se deve fazer para compreender
as transformações necessárias do pensamento social, passa pela abordagem do “sujeito,
definido como caminhante entre dois universos” (TOURAINE, 1997, p. 210); ou seja, do
sujeito imerso no mundo social e condicionado a todos seus constrangimentos, mas, ao mesmo
tempo, de um sujeito agente, que potencial e liberdade para fazer suas próprias escolhas e,
assim, alavancar o desenvolvimento.
Nessa perspectiva:
Ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas
e para influenciar o mundo, questões centrais para os processos de
desenvolvimento. A preocupação aqui relaciona-se ao que podemos chamar
(correndo o risco de simplificar de mais) o “aspecto da condição de agente”
(agente aspect) do indivíduo. [...] “agente” no sentido de alguém que age e
ocasiona mudanças e cujas realizações podem ser julgadas de acordo com os
próprios valores e objetivos, independentemente de as avaliarmos ou não
também segundo algum critério externo. (SEN, 2010, p. 33).

É na esfera subjetiva onde se encontra a fronteira entre o individual e o social. Os
recursos subjetivos dos indivíduos estão condicionados à estrutura social que a circunda e que,
ao mesmo tempo, pode ser enfrentada e, guardadas as proporções, alterada pela capacidade de
ação destes mesmos indivíduos. Então, faz-se necessário empreender um modelo de
desenvolvimento que reconheça e valorize as potencialidades individuais, que se utilize de seus
valores, hábitos e comportamentos, relações afetivas e outros aspectos de natureza psicossocial.
De modo a propiciar, maior empoderamento, autonomia e capacidade de autoafirmação.
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É sobre esse debate que se procura compreender e defender um modelo de
desenvolvimento, ao considerar as contingências sociais acrescidas das trajetórias individuais5.
Inicialmente, problematizar-se-á a transição do pensamento social da noção de Sociedade, para
a noção de Indivíduo. Posteriormente, discute-se qual modelo de desenvolvimento a sociedade
pode assumir, uma vez que se consideram as ações individuais como centrais na mudança
social. Por fim, se reflete sobre quais as iniciativas de políticas públicas correntes despontaram
baseadas, ainda que indiretamente, nessa mesma concepção de ser humano e sociedade.
Sujeito e a morte do homem6 social
Bajoit (2006) resgata que a Sociologia surgiu juntamente com o advento da
modernidade, ou seja, após as revoluções industriais e democráticas, a partir do século XIX.
Nesse contexto, a modernidade prometera, quando do seu surgimento, a “libertação do
indivíduo-sujeito” (p. 36). Assim, havia, com o despontar da era moderna, uma perspectiva de
que o sujeito encontrasse espaço para afirmar-se e não ter sua individualidade dissolvida no
tecido social. Ocorre, porém, que esta promessa não foi levada a cabo e, por isso mesmo, a
Sociologia não colocou o indivíduo – e sim toda a trama social – como centro de sua análise.
A sociedade moderna subjulgou o indivíduo aos imperativos da forma social, e estes, se
configuraram não apenas como “metas-sociais”, mas como “metas-individuais” (BAJOIT,
2006, p. 36). Com isso, na modernidade, o sujeito individual torna-se sujeito social, compelido
a seguir grandes narrativas que deram coesão à sociedade. Tal é movido por construções
simbólicas que “pasteurizaram” sua individualidade e sua capacidade de ser sujeito. Assim, os
sociólogos que se confrontaram com a sociedade moderna, fizeram, por coerência, uma análise
da sociedade tal como ela era: um amálgama de indivíduos coagidos a compartilharem das
mesmas exigências da sociedade e ter sua singularidade infringida por essas mesmas
exigências. De acordo com Bajoit (2006), o sujeito,
[...] era suposto submeter-se às exigências do Progresso (pelo seu trabalho),
da Razão (pela sua obediência à lei da maioria), do Dever (desempenhando
papeis sociais úteis), da Igualdade (respeitando os interesses dos outros) e da
Nação (morrendo pela Pátria, se for preciso). O sujeito individual só existiria
Vale salientar que ao adotar o sujeito como centro da investigação social e, por consequência, do
desenvolvimento, não se adota aqui uma postura liberal, que compreende que o indivíduo está na origem da
sociedade e que o desempenho de cada um na trama social depende do mérito próprio; ao contrário, assumir o
indivíduo e a busca de sua autonomia como baliza da sociedade trata-se de reconhecê-lo como um modo específico
com que as estruturas sociais se organizam na contemporaneidade. Vide.: SORJ, B.; MARTUCCELLI, D. O
desafio latino-americano: coesão social e democracia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
6
A utilização do termo homem é mantida no subtítulo e indicação dos autores, assim como citações diretas, porém
o conceito já é aqui substituído por ser humano.
5
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enquanto se assumia como ser social através do seu auto-controle e se curvava
à sociedade disciplinar. (BAJOIT, 2006, p. 36).

A modernidade possui desenvolvimento descontínuo, apresentando pontos de inflexão
ao longo da história. Com as mudanças próprias da modernidade também se alteram os debates
sociais e foco de análise de cada época. Na alta modernidade, a política era categoria basal da
sociedade, haja vista os conceitos de nação e cidadania, emergidos nesse estágio da história,
assim como os fatos históricos marcantes, como a Revolução Francesa. A alta modernidade
configurou-se, para além de questões econômicas, e de classes sociais, a partir de uma coesão
social assentada no nível político. Posteriormente, a média modernidade refletiu uma estrutura
social formada em torno de categorias econômicas, que, por sua vez, tornaram-se mais
importantes que as condutas políticas e até mesmo subjulgaram os interesses políticos aos
econômicos (TOURAINE, 1997). A hegemonia da economia mundial e as transformações
tecnológicas aceleraram a corrida para concorrência, o que estratifica a sociedade em classes
sociais.
Esses eixos (tanto o político, na alta modernidade; quanto o econômico, na média
modernidade) exerceram uma força centrípeta na sociedade. Os mesmos uniram os sujeitos ao
redor de um mesmo centro, onde valores, ideologias e objetivos sociais eram compartilhados.
No entanto, hodiernamente, tais noções já não fazem mais efeito. Os discursos políticos
enfraqueceram-se ou eliciam receio e medo (a partir das experiências de regimes totalitários e
ditatoriais). Além disso, as discussões econômicas alastraram-se até atingir o Estado, que
passou a adotar diretrizes de gestão como de empresas privadas (TOURAINE, 1997).
Contrariamente, a sociedade contemporânea situa-se na baixa modernidade, em que as
questões da vida privada são as que orientam os temas de discussão social. Avançou-se das eras
de uma sociedade que se encarrega (político); e, das classes e das questões econômicas; para
uma época da sociedade que produz reivindicação e intervenção dos próprios sujeitos e
reestabelece, assim, contato com a seara da vida privada (TOURAINE, 1997).
As ideias de instituição e de socialização foram às colunas sobre as quais
assentou o pensamento social desde a época clássica (quando o indivíduo
parecia selvagem, violento, impelido por desejos sem limite, antes de ser
educado e submetido à leis) até à época industrial que exaltou no indivíduo o
trabalhador. Homo politicus ou homo oeconomicus, o ser humano foi
identificado e desejado como um homo socialis. [...] devemos cortar os elos
que ainda nos amarram a esta concepção de sociedade (TOURAINE, 1997, p.
205).
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Nesse sentido, na última década, a perspectiva de análise da sociologia tem se alterado
e se firmado sobre o estudo do indivíduo-sujeito. Sociólogos têm revisitado pensadores
clássicos (como G. H. Mead e G. Simmel) que, à sua época, já consideravam o sujeito como
elemento principal da explicação do social; e têm reconsiderado linhas de pensamento
consideradas renovadoras7 e que introduzem novos conceitos que instrumentalizam a
sociologia para a reorientação de seu eixo de análise para o indivíduo-sujeito (BAJOIT, 2006).
É sobre essa possibilidade de análise que o presente trabalho se atém para construir uma
compreensão de sociedade e de desenvolvimento que estejam centradas no sujeito. O que se
pretende é resgatar o sujeito na sua capacidade de afirma-se, de fazer escolhas e fazer-se agente
no mundo social. Essa perspectiva avança a partir dos conceitos de rede de relações; ideologias;
e, estruturas sociais, com as quais o sujeito é confrontado.
Assim, considera o fato de que o próprio sujeito se forma sob o tecido social. O que é
uma visão mais adequada e alinhada às características da baixa modernidade, que tem atributos
diversos da modernidade do surgimento da Sociologia do século XIX, que caducou na morte
do homem8 social (TOURAINE, 1997, p. 205) e que possibilitou a emersão do sujeitoindivíduo.
Para construção de uma sociologia do sujeito deve-se incluir tanto os elementos
objetivos da sociedade (aquilo que Durkheim chamaria de fatos sociais, ou seja, os imperativos
sociais construídos e impostos nas relações com os indivíduos), quanto às forças subjetivas que
conferem sentido à ação humana, e, aos constrangimentos sociais que são exteriores à
consciência dos indivíduos. Há de se conciliar estas duas posições – objetiva e subjetiva – e
perceber que os fatos sociais só são impositivos como os são, porque possuem, no núcleo
pessoal de cada indivíduo, sentido e legitimação simbólica. Uma vez legitimados
subjetivamente, os fatos sociais são replicados socialmente (sem, contudo, deixar de ser
alterados nas interações sociais) (BAJOIT, 2006).
O ponto nevrálgico do pensamento de Bajoit (2006) situa-se no fato de que a conciliação
das abordagens objetiva e subjetiva da sociologia só é possível se se priorizar o indivíduo, e
não o social. A explicação dada a isso é que o indivíduo é tanto objeto quanto sujeito das
relações sociais. O indivíduo é o autor, e, ao mesmo tempo, produto, da vida social. Ele deve
também ser o elemento fundante da sociedade.

Autores como J. Habermas, M. Foucault, A. Giddens, C. Taylor, ou A. Touraine que introduzem novos conceitos,
como os de transação biográfica (C. Dubar), de experiência (F. Dubert), de ego (J. C. Kaufmann), de sociologia
clínica (V. de Gaulejac), etc. (BAJOIT, 2006, p. 37).
8
Ver nota 6.
7
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É então sobre o indivíduo em relação que é necessário fundar a posição da
sociologia: dele deve ser colocado no centro da explicação e da compreensão
da vida social. A sociedade é uma soma de indivíduos com laços entre si, que
se constroem como individualidades próprias pelas suas relações, e que, ao
mesmo tempo, produzem também a sociedade, que, por sua vez, lhes oferece
as condições materiais, sociais e culturais para que eles se possam produzir. É
sobre o indivíduo que é necessário fundar uma nova sociologia, dotada de uma
epistemologia específica. (BAJOIT, 2006, p. 33).

A transição do eixo sociedade-sujeito (outrora referida por Touraine (1997) e Bajoit
(2006)), é facilmente percebida no contexto latino-americano, onde a inscrição simbólica e as
formas de associação da trama social mudaram perceptivelmente. Há novos espaços de
sociabilidade nos quais os indivíduos podem ser inventivos e construtores de estratégias de
sobrevivência e associação. A despeito de suas limitações materiais, da pobreza e condições de
vida (SORJ; MARTUCCELLI, 2008).
O indivíduo e sua ação social são agentes que buscam reconhecimento, afirmação de
sua identidade. Assim, são mais que meros reprodutores de uma racionalidade instrumental. O
indivíduo procura executar sua ação no mundo social através da construção de sentido para o
mesmo (SORJ; MARTUCCELLI, 2008).
Esse movimento individual não é tão recente (quanto parece). O mesmo já existia, mas
foi suprimido pelos grandes unificadores sociais, como: o mundo do trabalho; as ideologias;
partidos políticos; e, sindicalismo. Com o declínio desses elementos, que aglutinavam todos os
indivíduos em um mesmo sustentáculo, abriu-se espaço para outras formas de estruturação da
sociedade, a saber, aquela fundamentada na ação individual (SORJ; MARTUCCELLI, 2008).
Radicalizando o argumento de Sorj e Martuccelli (2008) reconhece-se que os processos
de democratização na América Latina não passam mais pela confrontação do sistema político.
A democracia, atualmente, está apoiada em iniciativas marginais, que se dão na seara da
intimidade, do consumo individual; ou fundamenta-se em um movimento contra o espaço
público, como na delinquência (como forma de rechaçamento do espaço público) ou da adoção
de ideias de emigração, por exemplo. Todos esses fatores desaceleram as participações coletivas
e instauram a retração do espaço público, para dar lugar à expressão individual.
Essa tese que a tradição latino-americana se ateve, durante a segunda metade do século
XX, voltou-se para a nova percepção da participação dos indivíduos no espaço público.
Hodiernamente, se observa a radicalização dos processos de restringimento da esfera pública e
ampliação do sujeito-indivíduo. É sobre esses pressupostos que se acredita haver necessidade
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de se repensar o modelo de sociedade e desenvolvimento, que tem sido adotado na elaboração
de políticas públicas e nos debates sobre a democracia (SORJ; MARTUCCELLI, 2008).
Sujeito e baixa modernidade: propostas de outro desenvolvimento
O debate sobre desenvolvimento iniciou-se na década de 1940, época em que esta
temática apresentou-se como necessária para conformação dos países à conjuntura mundial de
expansão do capital. Nessa época, por exemplo, surgiram a Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (CEPAL) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), organismos internacionais ligados à Organização das Nações
Unidas (ONU). Esses serviram e ainda servem como instrumentos para enfrentamento das
desigualdades entre os países centrais e periféricos, assim como para dar legitimidade política
e cultural à expansão do capital (LIMA, 2002). Isso significa que as discussões sobre
desenvolvimento iniciaram-se em um contexto economicista e fortemente ligado à
industrialização e à expansão do capital.
Após o lapso temporal durante o qual o desenvolvimento esteve atrelado as ideias
econômicas e à questão da dependência dos países periféricos, a temática ganhou um caráter de
“desenvolvimento humano”, através das publicações do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), assim como, dos Relatórios sobre o desenvolvimento humano, entre
1990 e 1996. A mudança de paradigma no desenvolvimento deu relevância a aspectos como a
criatividade, liberdade política e à dignidade pessoal, assuntos que não tangenciavam as
diretrizes e concepções sobre desenvolvimento (TOURAINE, 1997). Reconhece-se que ideia
de desenvolvimento acompanhou a mudança de concepção de modernidade, o que também está
associado à realocação do pensamento da Sociedade para um pensamento do Sujeito.
Na sociedade industrial, o desenvolvimento foi associado tão somente nas condições de
vida da população. Configurou-se como um modelo economicista de desenvolvimento. Nesse
contexto tornou-se necessário reordenar os elementos afetos ao tema e dar lugar à cultura e as
formas de vida nessa análise. Só assim pode-se fazer uma abordagem adequada do
desenvolvimento das sociedades da baixa modernidade (TOURAINE, 1997).
O desenvolvimento não conduz a um tipo humano generalizado, nem sequer
a um puro fluxo de mudança: conduz à diversidade crescente dos trajetos de
vida pessoais através dos quais cada um de nós combina a sua identidade
pessoal e cultural com a abertura ao mundo técnico e mercantil. Por isso, é
necessário por termo ao conflito entre universalismo e particularismos.
(TOURAINE, 1997, p. 200).
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Portanto, cabe considerar que desenvolvimento representa a expansão das
possibilidades e capacidades de escolhas dos sujeitos. Desenvolver é fazer valer o exercício
de agente dos sujeitos, dotados de liberdade e com capacidade de fazer escolhas. Nessa
perspectiva o conceito de desenvolvimento passou a ser reconhecido como: “O processo
que aumenta a liberdade efetiva daqueles que dela beneficiam de prosseguir qualquer
atividade à quais tem razões para atribuir valor.” (UNESCO, 1995, apud TOURAINE,
1997, p. 199).
O desenvolvimento passa a se dar com ação individual, pois considera que uma tal
sociedade desenvolve-se com “a expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”
(SEN, 2010, p. 16). O pensamento Seniano fortalece a concepção desenvolvimento que é
compreendido como: alargar as liberdades individuais, de modo a possibilitar que os
indivíduos, através de sua capacidade de escolha, participem ativamente da dinâmica social.
A possibilidade de expansão da liberdade é o “fim primordial e o principal meio
do desenvolvimento” (SEN, 2010, p. 16). A liberdade nesse contexto é entendida a partir de
duas categorias. A primeira considera as liberdades substantivas, que são, por exemplo,
aquelas que conferem aos indivíduos capacidades de evitar a fome; a morbidez e a morte
prematura; participação política; e, liberdade de expressão. A segunda lida com as
liberdades instrumentais, que são as que concorrem para a promoção da liberdade
substantiva e, portanto, para o desenvolvimento como um todo. Há cinco tipos de liberdades
instrumentais: liberdade políticas; facilidades econômicas; oportunidades sociais; garantias
de transparência; e, segurança protetora.
A ênfase nas liberdades humanas contrapõe outras visões correntes sobre o
desenvolvimento, sobretudo aquelas mais comuns e apropriadas pelo senso comum, que
alegam que uma sociedade desenvolve-se à medida que: cresce seu Produto Nacional Bruto
(PNB); aumentam-se as rendas; a industrialização; e, os recursos tecnológicos. Na
perspectiva, aqui defendida, do desenvolvimento tomado a partir das liberdades do
indivíduo (característica da baixa modernidade), a industrialização; a modernização; e, os
recursos tecnológicos, auxiliam de forma considerável para o desenvolvimento, mas não
são os únicos fatores. O desenvolvimento depende de outros elementos que estão na
conjuntura social, como a educação; saúde; e, os direitos civis (SEN, 2010).
Assim, o novo desenvolvimento, hodierno, questiona o modelo de desenvolvimento
materialista e de tão somente crescimento econômico. Tal perspectiva se adere à visão
Seniana, de que o desenvolvimento está assentado em outras necessidades sociais que estão
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para além da economia; riqueza nacional; e, modernização, e passa a ser reconhecida de
onde a ação individual tornar-se vetor do desenvolvimento.
Ao trazer essa discussão para o contexto brasileiro deve-se compreender que a
tradição da América-Latina oscilou a partir dos conceitos de voice e exit. Voice refere-se à
manifestação no espaço público; já exit é a retração, encolhimento do espaço público em
detrimento do privado. É importante de se compreender a dinâmica de exit e, ainda, de se
analisar o elo de ligação entre estes dois polos: a debilidade dos movimentos sociais que
tenciona a busca de respostas individuais para os problemas sociais (SORJ;
MARTUCCELLI, 2008).
A opção pela individuação exacerba o aparecimento de trajetórias pessoais para
criação de recursos de sobrevivência e de sentidos. Estes processos estão alheios ao espaço
público e acontecem no âmbito estritamente individual. Desse modo, os mecanismos de exit
denunciam não apenas o declínio das respostas coletivas, mas também anuncia a
individuação da sociedade, composta por sujeitos capazes de dar soluções individuais e
fazer escolhas geradoras de incremento das iniciativas individuais, com objetivo de suprir
as insuficiências sociais (SORJ; MARTUCCELLI, 2008).
Amaro (2009)9 conceitua desenvolvimento como “iniciativas de base local, a partir
das quais, atores locais [...] tentam encontrar respostas para os problemas colocados pelas
crises económicas, tecnológicas, ambientais e políticas [...]” (AMARO, 2009, p. 108). O
desenvolvimento, na perspectiva desse autor, portanto, define-se como uma variedade de
providencias empreendidas pelos atores sociais para fazer frente às necessidades deixadas
após os 30 anos de crescimento econômico, posterior à Segunda Guerra Mundial.
As inciativas para o desenvolvimento visam suplantam os problemas locais
referentes à economia (como falência e fechamento de empresas, desestruturação da
economia); às questões sociais, como relações de emprego exploradoras, vulnerabilidade
social, precarização de oportunidades no mundo do trabalho; a questões culturais,
representadas na segregação e exclusão social de identidades e minorias, na
homogeneização cultural; e a problemas ambientais, como degradação do ecossistema,
poluição e destruição de espécies e vegetações nativas (AMARO, 2009, p. 109).
De facto, pode dizer-se que o desenvolvimento local resulta, por um lado, da
resistência das economias locais e das identidades locais às consequências da
O autor trata deste conceito, especificamente, no verbete “desenvolvimento local”, no Dicionário Internacional
da Outra Economia (1946), mas que acreditamos ser pertinente para a discussão sobre o desenvolvimento enquanto
categoria ampla (seja ele social, econômico, local).
9
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liberalização da circulação de mercadorias, serviços e capitais, e da homogeneização
cultural provocadas pela globalização dominante e que tende a destruir aquelas
especificidades. Mas, por outro lado, é também a resposta (local) aos problemas
económicos, sociais, culturais, ambientais e políticos dela resultantes; numa fase em
que o Estado-providência, de âmbito nacional, entrou em crise e perdeu a eficácia na
regulação daqueles problemas e não surgiu, ainda, em alternativa, nenhum modelo de
regulação de âmbito global (supranacional ou transnacional). (AMARO, 2009, p.
109).

A concepção de desenvolvimento local permite a compreensão de que o
desenvolvimento pode assumir contornos singulares. Se de um lado os debates iniciais acerca
do desenvolvimento foram movidos pelos ideais econômicos e de conjuntura mundial. Por
outro, há o aparecimento do desenvolvimento direcionado por iniciativas dos próprios sujeitos,
que ao reunirem suas capacidades e potencialidades, agem nas contingências sociais suprindo
ou denunciando as lacunas das políticas públicas e do Estado. O desenvolvimento local pode
ser visto como um padrão de desenvolvimento no qual os atores sociais empreendem estratégias
de sobrevivência e solução para os problemas advindos dos processos econômicos-financeiros
da globalização e da circulação do capital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, acreditamos que considerar a transição do pensamento social para a
centralização do Sujeito deve provocar iniciativas de políticas públicas que estejam alinhadas a
essa concepção e que fomentem um desenvolvimento que faça valer as potencialidades
individuais. Reconsiderar as potencialidades de cada sujeito como norteadoras da sociedade
deve alertar para políticas públicas que reconheçam que as ações individuais manifestam-se
para suplantar ou até mesmo denunciar as lacunas deixadas pelo Estado e que por isso mesmo
devem ser levados a cabo. Como lembram Sorj e Martuccelli (2008), na atualidade os
indivíduos são capazes de estratégias de sobrevivência e solidariedade inovadoras, fora da
estrutura social e localizada nas ações individuais e que os coletivos não foram possíveis de
atender.
Essa discussão fica mais clara ao se depararmos com a temática do desenvolvimento
para aqueles que muito necessitam das políticas públicas: os marginalizados e socialmente
vulneráveis. Há muito que não se considerada vulnerabilidade social como tão somente
escassez de recursos. Mas que se inclui também nesse arcabouço conceitual os processos de
apatia, desesperança, fatalismo e desesperança. Mobilizar os recursos pessoais dos indivíduos
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para enfrentar esses processos é também alavancar os mecanismos para o desenvolvimento e
mudança social.
Nessa perspectiva, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2013)
afirma que o PAIF – Serviço de Proteção e Atenção Integra à Família – foi gerado a partir da
constatação de que as vulnerabilidades sociais não param na dimensão econômica, e, que a
suplantação da situação de risco social reclama intervenções que abarquem não só aspectos
objetivos, mas também os subjetivos ligados à função protetiva dos indivíduos nas famílias
(BRASIL, 2013). Assim, ao considerar a complexidade da conjuntura sócio-histórica e
simbólica em que os atores sociais transitam, a referida política pública inclui coerentemente a
subjetividade como categoria de análise circunscrita nas questões sociais e leva em conta que
as vulnerabilidades são processos psicossociais que transbordam a baixa renda e outros
elementos materiais associados à pobreza.
À título de exemplo, vemos que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
– PUND – lançou, no dia 24 de julho de 2014, o Relatório do Desenvolvimento Humano 2014,
intitulado “Sustentar o Progresso Humano: reduzir as vulnerabilidades e reforçar a resiliência”.
Em linhas gerais, o documento defende que, para a garantia de um futuro menos vulnerável
para os cidadãos, é preciso fortalecer a resiliência no interior das comunidades e dos países. O
Relatório pauta-se nos “ciclos de vida” das populações em vulnerabilidade social e preconiza
uma abordagem dinâmica tanto dos riscos sociais, quanto da resiliência. Ou seja, trata-se de
uma abordagem que identifica no Sujeito suas potencialidades para afirmar-se e colocar-se no
mundo social de forma mais satisfatória e, assim enfrentar os reveses que lhes são impostos
pela conjuntura social. As adversidades são sociais, mas o enfrentamento é do sujeito.
Assim, concluímos que as mudanças sociais que geraram a debilidade dos grandes
coletivos sociais, fomentaram também o fortalecimento das identidades e singularidades. As
políticas públicas não podem fechar os olhos para isso e devem, então, reconhecer a necessidade
de construir no aspecto coletivo, novos modelos de desenvolvimento, centrados no Sujeito,
através de políticas públicas que abram um horizonte de possibilidade de escolhas pessoais,
afetivas e políticas e que permitam que os sujeitos experimentem a condição de igualdade.
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A INCLUSÃO ESCOLAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA:
DESAFIOS DA PRÁTICA DOCENTE
OLIVEIRA, Juliano Fonseca1
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RESUMO
A pratica de inclusão de alunos com necessidades especiais no ensino regular e hoje garantida
pela legislação,mas garantir de fato a aprendizagem a todos,ainda não é uma realidade no
cotidiano de nossas escolas. Partindo desse pressuposto pretendemos com esse trabalho abordar
o discursa do professor de educação basica da Escola Estadual São Sebastião em relação a
prática de inclusão, utilizando como coleta de dados o questionárioe com a participação de
quinze educadores,onde os dados obtidos revelaram, ente outros aspectos, que a inclusão é vista
de forma positiva, principalmente quanto a socialização,mas ainda é preciso investimentos e a
participação de toda a sociedade para que ocorra a inclusão de todos os excluídos do direito de
aprender.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Cooperaração. Aprendizagem. Inclusão social.
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ABSTRACT
The practice of inclusion of students with special needs in regular education is today supported
by legislation, but in fact ensures learning at all; it is still a daily reality in our schools. Portend
this assumption with this work we intend to address the teacher addresses the basic education
of the public School St. Sebastian in relation to practice included, using the data collection
questions e with the participation of fifteen educators, where the data showed, amongst other
things that inclusion is seen as positive, especially regarding the socialization, but it is still
necessary investments and the participation of the whole society to support an inclusion of all
excluded from the right to learn.
Keywords: Inclusive Education. Cooperation. Learning. Social inclusion.

INTRODUÇÃO
Qualquer política de inclusão precisa está embasada na suposição inicial de que todas
as crianças devem ser educadas em escolas regulares. Deve-se reconhecer que os obstáculos à
inclusão estão na escola e na sociedade e não na criança (MITTLER, 2004).
Foi acreditando nesse princípio e também com a Psicogenética que percebi que toda
criança é capaz e tem um potencial a ser desenvolvido, desde que respeite as diferenças
individuais de cada uma e usa a diversidade a favor da aprendizagem da cooperação e da ajuda
mutua.
Portanto, a Educação Inclusiva prioriza a matricula de todas as crianças nas escolas do
ensino regular, mas não basta só matricular é preciso possibilitar de fato um ensino de qualidade
e garantir que todos aprendam até mesmo aqueles que de alguma forma foram excluídos do
direito de aprender.
Assim um estudo acerca da inclusão do aluno com necessidades especiais no ensino
regular diante das experiências dos professores da Educação Básica da Escola Estadual São
Sebastião, Coração de Jesus MG, e foi conforme esse contexto que delimitei esse tema tão atual
para o estudo, que conduz necessariamente a discussão para este assunto.
Como procedimentos metodológicos serão realizados uma pesquisa bibliográfica
alusiva ao tema e será utilizado de forma minuciosa e criteriosa a coleta de dados presencial e
registros envolvendo alguns educadores que atuam profissionalmente em sala de aula do ensino
regular, juntamente com alunos portadores de necessidades especiais e também relato de caso,
da vivencia de aluno portador de necessidades especial, tido como incluído no ensino regular.
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O DEFICIENTE NO BRASIL

A Declaração de Salamanca de 1994, documento em que delegados da Conferencia
Mundial de Educação Especial, representando 88 governos, inclusive o Brasil e 25 organizações
internacionais em assembleia em Salamanca, Espanha, de 7 a 10 de junho de 1994, reafirmando
compromisso para com a educação para todos.
Assim a Declaração de Salamanca visa informar sobre princípios, políticos e práticos
em Educação Especial, e admite a necessidade de uma educação que reconheça as diferenças
individuais e que as escolas adaptem as necessidades dos alunos independentes de quais sejam,
promovendo uma educação para todos, incluindo também a pessoa com deficiência dentro do
ensino regular.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira (LDB 9394/1996) em seu artigo 4º,
inciso III, relata o seguinte texto em relação à educação da pessoa com deficiência,
“atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais,
preferencialmente na rede regular de ensino.”. Texto esse, que sugere a educação inclusiva de
forma preferencial.
Da declaração de Salamanca e da LDB para hoje, 23,9% da população brasileira,
aproximadamente 45 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência, de acordo com os
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2010). Sujeitos de direitos,
inclusive a educação escolar.
Segundo Mantoan (2006) a inclusão é a fusão do ensino regular com o especial. A meta
da inclusão é não deixar ninguém fora do sistema escolar, é reconhecer e aceitar a diversidade
dentro e fora da escola, mas para que isso ocorra de fato é preciso à efetivação de um processo
escolar de qualidade, priorizando o desenvolvimento de novas atitudes e formas de interação e
mudanças no relacionamento pessoal e social.
Assim também nos confirma Jannuzzi (2006), que a inclusão é um processo de
democratização da educação brasileira é garantia de oportunidades iguais, sem nenhum tipo de
descriminação e destinação, promover uma educação justa e de qualidade que atendam os
anseios da humanidade, mas tudo isso se implica em novas estruturas da educação e redefinição
do papel da escola, embasado na reciprocidade, no apoio mútuo de uma prática cooperativa,
que além de mudanças requer investimentos em vários setores.
Segundo Barbosa e Moreira (2009) a declaração de Salamanca, que foi um marco na
luta pela educação inclusiva, aconteceu há mais de uma década, porém à inclusão ainda não faz
parte de realidade educacional brasileira, essa, limita-se a uma inclusão física.
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O dilema da educação inclusiva busca soluções no conhecimento científico, segundo
Mendes (2004, p. 230) "a ciência será essencial para que a sociedade brasileira contribua de
maneira intencional e planejada para a superação de uma educação especial que atua contra os
ideais de inclusão social e plena cidadania".
A escola é o espaço da diversidade, local onde o senso comum transforma-se em
conhecimento científico, um espaço do saber, e do não saber, da subjetividade e da objetividade,
do branco e do negro, do “normal” e do deficiente, um ambiente social que necessita ser
inclusivo.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira (LDB) em seu artigo 4º, inciso III,
relata o seguinte texto em relação à educação de pessoas com deficiência, atendimento
educacional

especializado

gratuito

aos

educandos

com

necessidades

especiais

preferencialmente na rede regular de ensino. Texto esse sugere que a educação inclusiva seja
de forma preferencial, tornando assim o ensino acessível a todos, sem nenhum tipo de distinção,
com oportunidades iguais e de forma inclusiva.
Assim a inclusão não admite nenhum tipo indiferença, discriminação e exclusão, de
forma a atender a todos e a cada um, buscando assim a igualdade na diversidade e a diversidade
na igualdade é o que afirma Sassaki (1999, p. 1) “[...] a inclusão repousa em princípios até então
incomuns tais como: a aceitação das diferenças individuais de cada pessoa, a convivência dentro
da diversidade humana, a aprendizagem através da cooperação.”
Mantoan (2006, p. 32) afirma que:
A inclusão trata se da capacidade de entender e reconhecer o outro, e, assim ter
privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação
inclusiva acolhe a todos as pessoas, sem exceção: o aluno com deficiência física, os
que têm comprometimento mental os superdotados, todas as minorias e a criança que
é descriminada por qualquer outro motivo [...] inclusão é estar com, é interagir com o
outro.

Desvenda-se na fala da autora que a inclusão é muito mais que estar juntos no tempo e
no espaço, dentro de uma sala de aula, ou em qualquer outro ambiente. A inclusão possibilita
uma verdadeira interação, uma permuta de conhecimentos, valores e cultura que são agregados
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na aprendizagem e também na socialização do indivíduo. Pois o ser humano cresce à medida
que assimila as diferenças e evidentemente produz respostas próprias a essas diferenças.
Portanto a educação inclusiva revela uma oposição ao que se pensava anteriormente,
que a criança com dificuldades ou portadora de alguma deficiência, deveria se isolar da
sociedade. Uma vez que para ela não havia chances de promover a aprendizagem e construir o
conhecimento, e nem mesmo de relacionar com outras crianças e viver o lado lúdico da infância
ou de qualquer outra fase da vida.
Assim a proposta da inclusão, de pessoas com necessidades educacionais especiais, na
escola de ensino regular tem como objetivo favorecer um ambiente de convívio menos restrito
possível, oportunizando de forma dinâmica, flexível a participação ativa em todos os níveis da
sociedade. Percebendo assim, que a educação inclusiva abre espaços para criar também uma
sociedade inclusiva, onde todos têm direitos e dever igual, independente das particularidades
de cada individua ou grupo social.
Por isso a inclusão também é uma maneira de reconhecer que a diferença de cada
individua é normal e que cada um é dotado de potencialidades e todos são capazes de relacionar
conviver, dialogar e de forma interativa construir o conhecimento e promover a aprendizagem,
levando em consideração que não há uma única forma de ensinar e também não há uma única
forma de aprender. É preciso respeitar o ritmo e o tempo de cada um.
A educação inclusiva pretende eliminar o preconceito e a discriminação e preparar o
indivíduo para conviver com as diferenças de forma solidária, despertando um olhar novo,
capaz de visualizar o interior do outro e perceber a riqueza que cada um traz, e de forma
humanizada restituir-lhe o direito de ocupar o seu espaço na sociedade e ser um agente de
transformação.
Tudo isso fica evidenciado em Jover (1999, p. 13):
Estudantes sem deficiência têm acesso a vários papéis sociais; perde o medo o
preconceito em relação ao diferente: adquire grande senso de responsabilidade e
melhoram o rendimento escolar; são mais bem preparadas para a vida adulta,
assimilam que as pessoas, as famílias e os espaços sociais não são homogêneos e que
as diferenças são enriquecedoras para o ser humano.

Desse modo, entendemos que a inclusão é um processo de via dupla que beneficia a
integração de todos e motiva o gosta para compreender e conviver com a diversidade, formando
assim um conceito de que ser diferente não significa ser incapaz ou inferior, mas todos precisam
de oportunidades, tempo e espaço para demonstrar suas potencialidades. E cada ser humano
tem um tesouro escondido e precisa ser lapidado em estado de cooperação.
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Sendo assim a inclusão visa criar um ser humano ajustado equilibrado, feliz capaz de
compreender e conviver com naturalidade com as diferenças.

O PROFESSOR E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Segundo Correia (2002) os educadores têm visto a educação inclusiva com uma entrada
de alunos com deficiência na escola, o que tem gerado medo, insegurança e impedido as
mudanças e transformações necessárias para a eficácia do processo. Assim para muitos
professores, o aluno com necessidades especiais deveria estar em uma escola especial, ou que
houvesse professores especializados para atendê-lo dentro da escola de ensino regular.
Demonstrando dificuldades de aceitar que o trabalho pedagógico necessário para desenvolver
as habilidades e competências para promover a aprendizagem do aluno, seja obrigação do
próprio professor. Entretanto, independente das condições, qualquer necessidade ou grau de
deficiência que o aluno possa apresentar, onde ele deverá ser acompanhado por outros
profissionais, que de forma alguma, não irão substituir o papel do professor em seu fazer
pedagógico.
Portanto percebemos que a formação inicial e continuada do educador e dos
profissionais da educação deve estar associada a uma postura e prática reflexiva de profundas
mudanças. E somente com investimentos nessa formação ira facilitar a efetivação da educação
inclusiva.
Espera-se, com essa preparação, que o professor se torne confiante em sua capacidade
de atender a diversidade dos alunos, a partir de conhecimentos referentes à Psicologia
e Epistemologia Genéticas de Piaget, Vygotsky e Wallon; habilidades técnicas que
possibilitam uma aplicação cada vez mais pertinente, ás salas de aulas, dos princípios
de Educação emanados das teorias desses autores, e capacidade de planejar, criar e
experimentar situações que favoreçam o desenvolvimento afetivo, cognitivo, social e
perceptivo-motor dos alunos (FONSECA, 1995, p. 17).

Por isso é necessária uma criteriosa avaliação nos cursos de graduação, já que eles são
responsáveis pela formação dos professores. Percebe-se uma carência muito grande nos
conteúdos relacionados à Psicogenética, como se processa a construção do conhecimento e as
várias possibilidades de aprendizagens do aluno. E muito pouco é levado em consideração à
diversidade e as diferenças individuais. Até parece que o professor foi treinado para ensinar em
uma sala de iguais, e não para fazer aprender uma turma de diferentes. Passa-se a informação
sem levar em consideração a realidade que o futuro professor irá encontrar na sala de aula,
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ocorrendo uma diferença muito grande entre a teoria e a prática, ou seja, entre os bancos da
universidade e realidade vivenciada na sala de aula.
Investir na capacitação inicial e continuada do professor é uma maneira de começar a
mudança na qualidade do ensino com metas de criar contextos e situações educacionais
inclusivos, capazes de quebrar as barreiras e vencer os desafios que impedem a aprendizagem
de todos e a cada um, inclusive os que até então foram destituídos do direito de aprender.
Respeitando ritmos tempos, superando as barreiras físicas, psicológicas e culturais, uma prática
pedagógica centrada nos eixos da Ética, Justiça e Direitos Humanos, com a superação da
exclusão e criação de uma educação inclusiva humanizadora e socilizadora (MANTOAN,
2006).
Segundo Arroyo (2000) a humanização da docência é o mesmo que recuperar o ofício
do mestre e a profissionalização do professor vai além de ensinar números e letras. É a
preservação dos valores eternos da manutenção e preservação da vida humana e do planeta, é
investir no aluno como um ser integral, ser racional, intuitiva, social e afetivo, onde aluno e
professor são parceiros na arte de ensinar e aprender, e sala de aula um verdadeiro laboratório
para fundir a teoria e a prática e descortinar os novos conhecimentos.
Sendo assim um professor voltado para a educação inclusiva cria um clima favorável
para a construção do conhecimento, focando nas habilidades e capacidades de aprendizagem
de cada aluno para integrá-lo á turma de forma produtiva, valorizando a cooperação e a ajuda
mutua. Além de dinamizar currículo, metodologia, avaliação e estratégicas de ensino, ou seja,
uma pedagogia apropriada com ações efetivas em direção a inclusão social com prática
educativa diferenciada para atender a todos, independente se portador de necessidades especiais
ou não.
Porém alguns delegam somente ao professor a responsabilidade de promover a inclusão
dos alunos com necessidades educacionais especiais, devido a isso se percebe alguns discursos
desfavoráveis à educação inclusiva, ou seja, assim a inclusão é algo imposto é um ato de
exclusão, não basta somente receber nas escolas de ensino regular os alunos com necessidades
especiais, é preciso garantir de fato que eles aprendam. E para isso acontecer é preciso de uma
nova postura com o envolvimento toda a estrutura da escola com a colaboração da família do
poder público e de outros organismos sociais.com infraestrutura, espaços apropriados e
profissionais qualificados para atendê-los, fazendo uma verdadeira transposição da legislação
e estatutos para a prática dentro dos muras das escolas ou a educação ainda continua sendo
seletiva e excludente e não configurando assim com os valores metas e princípios da educação
inclusiva (PEIXOTO, 2002).
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A inclusão não significa, apenas, matricular os educandos com necessidades especiais
na classe comum, mas significa dar ao professor e a escola o suporte necessário á sua ação
pedagógica (JOVER, 1999).
Sendo assim, para garantir de fato a educação inclusiva é preciso ampliar o volume de
investimentos, para trazer melhorias diretas na qualidade do ensino, e garantir melhores salários
e principalmente munir o professor das competências necessárias para enfrentar os desafios dos
novos tempos, com uma formação que produz docentes capazes de criar e inventar, de forma
inovadora, para atender as demandas dos novos tempos e aprender a utilizar as novas
tecnologias a favor da inclusão.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
Ainscow (1998), um dos principais promotores e defensores da inclusão em todo o
mundo afirma que: “A educação inclusiva vai além de atender ao aluno com dificuldades
especiais, uma vez que supõe a melhoria das práticas educativas para todos os alunos e para o
conjunto da escola”. Sendo assim é possível compreender que a educação inclusiva não somente
visa unir o ensino regular e a educação especial, mas abre um amplo horizonte para a grande
massa dos menos favorecidos e pretende garantir que nenhuma criança, da zona urbana ou rural,
ninguém deve ser excluído do direito de aprender. Inclusive aqueles tidos como normais do
ensino regular, com as mais diversas dificuldades e transtornos de aprendizagens.
Segundo Fernandez citado por Cavalcante (2011, p. 10) “A aprendizagem é uma
construção individual, interna, produto da herança genética e biológica agregada aos estímulos
e conhecimentos provenientes do meio ambiente”. Por isso o processo da construção do
conhecimento e da efetivação da aprendizagem é individual, cada aluno tem o seu jeito a sua
maneira de aprender, pois cada ser humano é único, dotado de potencialidades e características
próprias.
Portanto, fica clara, que não podem pensar em uma única forma de ensinar, e nem todos
aprendem ao mesmo tempo. Não somos iguais, e preciso respeitar a diversidade encontrada em
sala de aula, levando em consideração que cada um tem sua maneira, ritmo, agregado as
influências internas e externas, família, grupo social, iniciativa, motivação, tempo próprio e
particular de aprender.
Dessa forma, um dos grandes desafios encontrado na sala de aula, é sonar as dificuldades
de aprendizagem, diversificar as formas, caminhos e métodos de ensinar, de maneira que
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atendam a todas e a cada um. E também faz parte deste desafio, a necessidade do professor
buscar conhecer em profundidade cada aluno e descobrir a melhor maneira de cada um
aprender. E assim adotar uma pedagogia diferenciada que atendam as dificuldades e transtornos
de aprendizagem específicos para cada caso e saber gerenciar os conflitos geradores de
indisciplina, fator que também atrapalha o desenvolvimento do aluno na construção do
conhecimento e aquisição da aprendizagem.
Pois a criança com dificuldade de aprendizagem não deve ser considerada como incapaz
ou deficiente, mas trata se de uma criança normal que aprende de forma diferente. Assim é
preciso descobrir as potencialidades e as fragilidades de cada um e tirar o máximo possível de
produtividade de cada aluno. É preciso encontrar a melhor maneira de conviver com as
limitações para melhor lidar com elas em um estado de cooperação, onde as diferenças tornamse sinônimo de riquezas e agregação de valores, pois tudo isso é primordial, de fundamental
importância dentro da proposta da inclusão (FONSECA, 1995).
A educação inclusiva estabelece um novo modelo educacional que além de atender
todos os alunos e garantir que cada um esteja na escola incluídos e acolhidos dentro das salas
de aulas de forma a construir juntos uma aprendizagem significa. E ter o aval de toda a
comunidade escolar ao ponto também de se estender a sociedade como um todo. Assim nos
afirma Oliveira (2006, p. 19):
O desafio que enfrenta as escolas inclusivas é de desenvolver uma pedagogia
centralizada na criança, capaz de educar com sucesso todos os meninos e as meninas,
inclusive os que sofrem de doenças graves. O mérito dessas escolas não está na
capacidade de dispensar educação de qualidade a todas as crianças; com sua criação,
dá-se um passo muito importante para tentar mudar atitudes de descriminação, criar
comunidades que acolham a todos e sociedades inclusivas.

Percebemos assim, que a inclusão é um processo dinâmico e ativo de pensamento e ação
no sentido de incluir todo o indivíduo, juntos em prol de fazer valer a lei e fazer da inclusão
uma realidade e juntos aprenderem a construir uma sociedade mais solidária onde a lição
principal seja respeitar as diferenças. E preciso abandonar certas posturas tradicionais, baseada
em valores, crenças e teorias que não mais correspondem ás necessidades do modelo atual e
que não garantem a promoção da aprendizagem de todos os alunos.
Percebemos também que Schneider (2003, p. 1): comunga as mesmas ideias:
A escola inclusiva é aquela que acomoda todos os alunos independentemente de sua
condição física, intelectual, social, emocional, linguística, ou outras, sendo o principal
desafio desenvolver uma pedagogia centrada no aluno, uma pedagogia capaz de
educar e incluir, além dos alunos que apresentam dificuldades temporais ou
permanentes na escola, os que estejam repetindo anos escolares, os que sejam forçados
a trabalhar, os que vivem nas ruas sou os que vivem em extrema pobreza, os que são
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vítimas de abusos, os que estão fora da escola, os que apresentam altas
habilidades/superdotados, pois a inclusão não se aplica apenas aos alunos que
apresenta alguma deficiência.

Assim fica claro e muito evidente que: “A inclusão não é somente para os alunos com
deficiências, mas para todos os alunos, educadores, pais e membros da comunidade”
(FALVEYE; GIVNER; KIMM, 1995, p. 9).
Sendo necessário, para efetivar de fato a educação inclusiva, um maior investimento na
formação dos professores e profissionais da educação, pois muitos não foram formados de
forma adequada com competências e habilidades necessárias para lidar com as várias
dificuldades e os transtornos de aprendizagem. Até parece que o professor e demais
profissionais da educação foram treinados para ensinar em salas de aula de alunos iguais e que
querem de fato aprender, e não um universo tão amplo, de diferentes diversidades e com vários
fatores que interferem na aprendizagem.
Uma das grandes dificuldades de incluir os alunos e promover a aprendizagem deve ser
a abordagem metodológica praticada nas escolas, que não leva em consideração a diversidade:
dessa forma, todos devem aprender tudo ao mesmo tempo, ritmo e caminho. A universidade
deve rever sua maneira de ensinar e propiciar a aprendizagem, respeitando as diferenças, dando
ao aluno a oportunidade de descobrirem suas habilidades, capacidades e potencialidades,
oferecendo assim reais condições para que todos os alunos sejam incluídos e participe
ativamente do ambiente escolar (ARANHA, 2000).
Hoje fala muito em assegurar o direito a inclusão, mas ainda faltam muito para garantir
de fato a inclusão, ainda há escolas que não é um espaço acolhedor que inclui a todos, ainda há
muito “patinho feio” sendo excluída pelo aspecto físico, cor, raça religião, deficiências físicas
e mentais, com transtornos e vários tipos de dificuldades de aprendizagem, sendo totalmente
destituído do direito de aprender.
É preciso unir teoria e prática e fazer da sala de aula um verdadeiro laboratório, um
berço de oportunidades que valoriza as diferenças e estimula as habilidades e competências dos
alunos. Buscar rever a organização pedagógica das escolas, a luz de concepção de ensino e de
aprendizagem inovadores e também abandonar os arranjos criados para manter as aparências
de práticas bem-intencionadas e sem flexibilização e com mudanças unicamente de fachada,
que acabam atribuindo apenas ao aluno a responsabilidade de seu fracasso dentro e fora da
escola (MANTOAN, 2008).
A lei garante que todos têm o direito de frequentar as salas de aulas comuns e delas
participarem, mas é preciso munir as escolas de competência para vencer todas as dificuldades
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e transtornos de aprendizagem ou ela ainda continuará sendo um espaço de discriminação e de
exclusão, excluindo inclusive, a proposta de educação inclusiva, ou seja, irá ser negado ao
portador de necessidades especiais e os outros alunos as habilidades e competências para
efetivar a aprendizagem e a maioria de tudo aquilo que de fato precisam socialmente para ser
ajustados equilibrados e felizes.

ANÁLISE DE RESULTADOS
Os indicadores de análise e discussão é um questionário realizado com 15 professores
da educação básica, da Escola Estadual São Sebastião, situada no município de Coração de
Jesus, Norte de Minas Gerais, com objetivo de conhecer a experiência dos mesmos, quanto ao
processo de inclusão dos alunos portadores de necessidades especiais no ensino regular.
A maioria dos professores concorda com a inclusão de alunos com necessidades
especiais juntamente alunos do ensino regular e acreditam que a inclusão é uma forma de
socialização que interagem os alunos, fazendo com que as diferenças se atenuem, mostrando
que a convivência entre as partes é benéfica e muito positiva. Além de dá oportunidades aos
alunos de trocarem experiência enriquecedora à vida de todos.
Assim todos os alunos terão oportunidades de aprender e exercer sua cidadania, pois a
constituição garante que todos os alunos devem ter direito a educação,
Somente 7%, dos quinze professores participantes da pesquisa, não concordam com a
inclusão e segundo eles: “Os alunos tidos como imperfeitos e que não aprendem tem que passar
por uma instituição adequada de forma correta com profissionais com o conhecimento da
situação”.
Dos quinze professores, 27% não tiveram nenhuma formação e conhecimento sobre
educação inclusiva, durante a formação acadêmica para adquirir competência e habilidade para
trabalhar com a inclusão. Enquanto que 53% apesar da legislação já garantir a inclusão dos
alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular, em nenhum período da
formação foram trabalhados a proposta da educação inclusiva e 20% dos quinze professores
são profissionais recém-formados e afirmam que houve uma pequena preparação, porém muito
insatisfatória diante das demandas da atualidade.
Entretanto, 93% dos professores já fizeram pós-graduação e buscam uma formação
continuada, só que não na área da inclusão, somente 7% dos profissionais fizeram curso
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referente à educação inclusiva, porém não julgam aptos para trabalhar a inclusão e garantir um
ensino de qualidade diante da diversidade encontrada na sala de aula.
Todos os 15 professores, participantes da pesquisa, afirmam que as dificuldades mais
frequentes para atuar com os alunos com dificuldades especiais e também os do ensino regular
em uma mesma sala é o despreparo dos profissionais da educação, com uma formação
acadêmica deficiente para atender as diferentes realidades dos alunos, a falta de apoio dos
outros profissionais da escola e a omissão da família e de outros organismos da sociedade, como
psicólogos fonoaudiólogos, entre outros e a falta de políticas públicas com investimentos
satisfatórios e inclusive a falta de profissionalização da carreira do magistério, qualidade de
vida, baixos salários entre outros.
Todos os docentes concordam que sanar as dificuldades de aprendizagem e garantir que
todos aprendam, diante das várias realidades, e somente com a contribuição do professor e com
a omissão dos outros organismos da sociedade, é um dos maiores desafios da educação
inclusiva.
Quanto as teorias do conhecimento, 60% ou seja, nove dos 15 professores participantes
conhecem, mas julgam ser difícil transpor a teoria para a prática, e eles afirmam que se esforçam
para trabalhar de forma flexível e criativa para que todos aprendam, mas muitas vezes isso não
é possível. Porém 27% acreditam que é imprescindível o professor conhecer as teorias do
conhecimento, pesquisar e utilizar de diferentes formas de ensino e aprendizagem, mas mesmo
assim, não se atrevem a dizer que conhecem e utiliza-as no cotidiano escolar, e também afirmam
que é muito difícil garantir que todos aprendam, mesmo interagindo com os outros colegas,
tentando aperfeiçoar, policiar-se em busca das novas práticas educativas.
Entretanto, 13% afirmam que pouco conhece sobre as teorias do conhecimento, e julgam
uma perda de tempo, pois o que garante de fato a aprendizagem é ministrar bem as aulas e
torná-las flexíveis e somente a prática do dia a dia encarrega de capacitar o professor e não as
teorias. Também acreditam que foram capacitados para ensinar somente os alunos sem
necessidades especiais.
Dos docentes 47% em um total de sete professores, tentam utilizar um planejamento que
atendam as diferenças e acompanham a aprendizagem dos alunos através da avaliação
diagnóstica e observação diária com registro, fazendo as intervenções necessárias para sanar as
dificuldades de aprendizagem. Porém garantem que trabalhar a diversidade e fazer que todos
aprendam é uma tarefa árdua e difícil de acontecer, mas não é impossível e percebem que ainda
faltam investimentos e apoio de todos os organismos da sociedade e mais preparo do professor,
apoio da família e boa vontade do aluno de querer de fato aprender.
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Enquanto três professores, configurando 20% dizem terem muitas dificuldades para
realizar um planejamento diferenciado que atendem a todos, uma vez que, são muitas as
realidades encontradas na sala de aula e além dos alunos que apresentam vários tipos de
dificuldades, ainda deparam com aqueles que não querem realizar nenhum tipo de atividades
dentro e fora da escola, estão totalmente destituídos de vontade e de querer aprender, mesmo o
professor utilizando uma pedagogia diferenciada ou qualquer outro artifício.
E 33%, cinco dos quinze professores participantes, relataram que planejam as aulas da
melhor forma possível, e desenvolvem um bom trabalho com assistência individualizada na
medida do possível e inclui os casos mais difíceis para os projetos existentes na própria escola,
mas ainda sentem impotentes diante de alguns casos de dificuldades de aprendizagem e julgam
quase impossível proporcionar a todos os alunos um ensino de qualidade diante dos vários
obstáculos encontrados no cotidiano do aluno, do professore e da própria escola.
A utilização das novas tecnologias a favor da aprendizagem e da inclusão, 47% dos
quinze professores que fizeram porte da pesquisa, sente-se capazes, mas não preparados, ainda
faltam treinamento e capacitação nessa área. Eles posicionam a favor das novas tecnologias na
educação e percebem que precisam aprender e ensinar os alunos a transformar as informações
em conhecimentos, mas infelizmente nem todos tem acesso às novas tecnologias, apesar de
muitos discursos e promessas vazias, ainda há muitos alunos e professores desprovidos do
acesso a essas novas ferramentas. Eles também validam sua utilização para motivar os alunos
e oferecer uma melhor qualidade de ensino para todos, de acordo com a proposta da educação
inclusiva.
No entanto 27% dos professores sentem-se totalmente despreparados para a utilização
das novas tecnologias, e demonstram-se medo frustração, pois estão conscientes da necessidade
desse novo aprendizado para atuar de forma mais eficiente nos novos tempos, porém relatam
que o próprio sistema não colabora e que há muita propaganda enganosa da informatização das
escolas e da formação continuada do professor nesta área, mas isso ainda não é totalmente uma
realidade.
Somente 27% sentem-se preparados e planejam as aulas levando em consideração as
novas tecnologias e acreditam que esse é um caminho importante para tornar as aulas mais
atrativas e cativar o aluno a construir novos conhecimentos. Também acreditam que são ótimas
ferramentas para desenvolver a cooperação entre alunos deficientes ou não e professor, pois
todos ensinam e aprendam ao mesmo tempo.
Porém eles alertam que as novas tecnologias nos proporcionam uma infinidade de
recursos e preparam os alunos para uma aprendizagem, que digamos revolucionárias, mas para
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lidar com elas, é preciso está bastante preparado, para não correr o risco de implantar métodos
fora da realidade dos alunos e que não sejam capazes e sanar as dificuldades de aprendizagem
ou mesmo construir novas aprendizagens.
Dos professores participantes da pesquisa 80% considera mais complexo a tarefa de
ensinar os alunos com necessidades especiais e pontuam que na hora de dá assistência
individualizada e monitorar a aprendizagem esses alunos necessitam de um atendimento
exclusivo e com turmas cheias com mais de 35 alunos isso se torna impossível e revelam
também que diante de tantos discursos que garantem a inclusão, ainda falta na maioria das
escolas adaptações dos espaços físicos, material adequado e formação continuada dos
professores e de outros agentes da educação.
Afirma 20% dos professores que se tornou complexo a tarefa de ensinar não somente os
alunos deficientes, mas sim todos os alunos, pois uma grande parte encontra-se totalmente
desinteressados, sem limites e com vários tipos de indisciplinas que atrapalham e dificultam o
trabalho do professor, interferindo assim na qualidade do ensino.
Pois muitos desses alunos veem o espaço da escola um ambiente apropriado para
conviver, relacionar e fazer amigos, mas nem todos, utilizam esse espaço para adquirir novos
conhecimentos e construir a aprendizagem. Assim o professor tornar-se um solitário, sem apoio
da própria escola e dos pais, uma vez que alguns dele resistem em aceitara a deficiência do
próprio filho, vedando as possibilidades do professor poder contar com o apoio da família e
também de buscar outras parcerias
Assim os pais delegam somente ao professor a obrigação do sucesso ou do fracasso
escolar do aluno. 93% dos professores afirmam que acredita ter perfil e atender a proposta da
educação inclusiva, mas ainda não ofereceram as reais condições para os profissionais de a
educação trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais juntamente com os alunos
do ensino regular, desde a formação e preparo do professor, escola, pais e a própria comunidade
ainda sentem se desmotivados e inseguros para trabalhar de fato a inclusão.
Assim também, todos eles não sentem confiantes, seguros e confortáveis diante dessa
situação. Pois o que aprenderam durante a formação acadêmica, e outros cursos de capacitação
não são suficientes para desenvolver um trabalho totalmente satisfatório que atendem a
verdadeira proposta da inclusão.
Também eles relataram que tentam fazer o melhor possível e sentem que precisam estar
preparados para os desafios encontrados, mas sem recursos e sem apoio de todo torna-se mais
difícil, mesmo buscando capacitação e formação continuada, ainda faltam muitas barreiras
intransponíveis e que não dependem somente do professor.
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Apenas 7%, dos professores sentem-se totalmente sem nenhuma aptidão para atender o
aluno deficiente. E acredita que na sala de aula somente deveria haver alunos normais, uma vez
que estes já trazem muitos problemas que interferem na aprendizagem e na vida escolar. Eles
também acreditam que não há nenhuma vantagem na inclusão, pois só há muito discurso e na
prática mesmo nada acontecem.

RELATO DE CASO
Fragmentos da vida escolar do aluno
O aluno começou a frequentar a escola do ensino fundamental aos oito anos de idade,
tendo passado pela educação infantil permaneceu por um período de dois anos (1999 e 2000),
porém era um aluno bastante faltoso. No ano de 2000, sua mãe veio morar no Povoado de
Brejinho Município de Coração de Jesus-MG e então o matriculou no 1º ano novamente na
Escola Estadual São Sebastião, pois segundo ela a escola anterior não forneceu nenhum
documento alegando que o aluno era faltoso e que não havia conseguido desempenhar as
capacidades previstas para a sua promoção. Então o aluno estudou nessa escola em 2001 o 1º
ACB. Segundo o relato da professora e do supervisor pedagógico ele não adquiriu as
competências básicas para a série.
Em 2002 o aluno estudou no 2º ACB e também não teve um rendimento satisfatório
para a série idade. Em 2003 estudos nessa escola até 16/04 e foi transferido. Sua mãe mudou
para Montes Claros e tentou matriculá-lo em uma escola regular, porém não foi aceito, pois
segundo os especialistas da época o aluno deveria ter um acompanhamento especializado. A
mãe procurou ajuda do Conselho Tutelar para conseguir uma vaga na Escola Especial Abdias.
Tendo conseguido o aluno teve naquela escola todo o acompanhamento necessário, porém neste
ano que ali ficou também não teve êxito em sua aprendizagem.
Em 2004 o aluno então retornou para a Escola Estadual São Sebastião. Não trazendo
nenhum documento e somente o relato da mãe de que o mesmo não havia “aprendido nada”,
foi matriculado novamente na (Fase III). Nesse ano o processo se repetiu, pois, o aluno ficou o
ano com desempenho insatisfatório.
Em 2005 cursou a (Fase IV) no final do ano sua mãe reuniu-se com os especialistas e
professores e pediu para que eles registrassem em ata que ela estava autorizando a escola a reter
na série, pois este não possuía as capacidades necessárias para cursar a 5ª série. Feito isso
decidiu então que ele continuasse mais um ano na Fase IV.
REVISTA CATRUMANA, v. 2, n. 1, 2021.

A inclusão escolar da pessoa com deficiência...

31

No ano de 2006 repetiu a Fase IV, tendo sido feito um trabalho diferenciado com ele.
Ressaltamos que ele apenas conseguiu a socialização. Assim concluindo as fases iniciais do
ensino fundamental, o aluno foi promovido e a partir daí continua-se um trabalho diferenciado,
tentando a cada dia sua alfabetização. Foi incluído no Projeto de Escola Tempo Integral –
PROETI, porém seu desempenho continuava o mesmo.
Durante esses anos sua mãe o levou em um neurologista que o encaminhou a um
psiquiatra, porém clinicamente não sabemos a que se trata o seu problema. Segundo a mãe, o
Neurologista afirmou que ele tem um retardo na idade cronológica.
Atualmente o aluno não possui nenhum acompanhamento clinico, apesar da solicitação
que a escola sempre fez para a família. Encontra-se matriculado no 2º ano do Ensino Médio e
os conteúdos trabalhados com o aluno são os mesmos usados para todo o restante da turma. A
ideia não é dominar os objetivos escolares, tanto formativos quanto instrucionais, mas ser
flexíveis o suficiente para adaptá-los ás necessidades do aluno, justamente por ele se apresentar
com menor habilidade e competência de acompanhar as atividades didáticas. O aluno recebe
um auxilio individual do professor e a cooperação dos outros alunos em sala de aula, sendo
avaliado de forma continua e permanente através de vários instrumentos avaliativos inclusive
observação diárias acompanhado de registros.
Durante todos estes anos na escola podemos perceber que o aluno possui transtornos de
aprendizagem, com traços de disgrafia e descalculia e por isso não adquiriu as competências
para o domínio satisfatório da matemática e da escrita. Tem um pouco de dificuldade para
expressar oralmente, mas consegue dá um recado corretamente e participar ativamente da vida
social. Sua leitura é mecânica (codificação e decodificação). Cavalcante (2011, p.17) afirma
que:
Disgrafia é uma dificuldade de aprendizagem relacionada á linguagem, caracterizada
por alterações na pressão da letra e falta de harmonia nos movimentas, bem como
símbolos gráficos indiferenciados. Podemos afirmar que a disgrafia acontecem com
uma continuidade de uma fase pré-caligráfica, quando a letra tem dimensões
irregulares, tremores e Angulações, inclinações e arranjos especial desordenados. [...]
a disgrafia é causada por alguma alteração ou distúrbio da psicomotricidade e
alterações na área da percepção. Vale ressaltar que a disgrafia não uma patologia,
embora faça parte ou esteja associada a muitos casos de dislexia.

O aluno não tem uma percepção considerável. É desatento, mas tem boa memória para
os assuntos do cotidiano. Suas representações mentais são muito restritas. A linguagem oral é
um pouco defeituosa e as demais formas de linguagem também não são bem definidas. Nos
aspectos motores o aluno tem capacidade de manusear tesouras e consegue segurar o lápis,
porém tem dificuldade em amarrar cadarços e abotoar e desabotoar botões. Há dificuldades
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também no manuseio de talheres. Não apresenta total domínio corporal, executa movimentos
com o corpo como, por exemplo, correr, porém muitas vezes perdem o equilíbrio.
Durante as atividades propostas na sala de aula o aluno requer sempre uma atenção
especial, porém ele não se empenha muito em realizar as atividades. É alegre e impulsivo, tem
uma boa relação com os colegas, utilizando a cooperação nos trabalhos de dupla ou grupo. Faz
comentários somente de assuntos alheios aos conteúdos propostos em sala, às vezes perturba a
ordem da sala, mas tudo de forma saciável e sem nenhuma agressividade e demonstra gostar
muito da escola, participando de forma ativa de todos os eventos realizados, é muito bem aceito
por todos os alunos e pela comunidade escolar.
Assim nos confirma Jover (1990, p. 13):
Estudantes com deficiência: aprendem a gostar das diversidades; adquirirem
experiência com as várias capacidades humanas; demonstram melhor aprendizado
através do trabalho em grupo, com outros deficientes ou não; entendem que são
diferentes, mas não inferiores. Estudantes sem deficiências: tem acesso a vários papéis
sociais; perdem o medo e o preconceito em relação ao deficiente; adquirem grande
senso de responsabilidade e melhoram o rendimento escolar; são mais bem preparados
para a vida adulta; assimilam que as pessoas, as famílias e os espaços sociais não são
homogêneos e que as diferenças são enriquecedoras para o ser humano.

Quanto os aspectos cognitivos e comunicacionais o aluno memoriza fatos sociais e
nomes de pessoas. Não expressa com clareza suas ideias, ouve ordem, mas tem dificuldades de
seguir instruções orais. Não consegue trabalhar de forma lógica e racional. Não tem uma boa
pronuncia das palavras, mas consegui desempenhar pequenos papeis em peças teatrais e recitar
poemas curtos, seu vocabulário é restrito para sua faixa etária, ler com dificuldade, mas
interpreta fatos do dia a dia, faz reconto de partes de filmes e pequenos contos de forma oral e
um pouco lenta e gesticula muito ao falar.
O aluno é avaliado de forma continua e permanente, através de vários instrumentos
avaliativos, inclusive observações diárias acompanhados de registros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação Inclusiva prioriza a matricula de todas as crianças no ensino regular e lança
mão do desafio das escolas desenvolverem uma pedagogia centrada na criança, educando com
sucesso e garantindo a aprendizagem também aqueles que são impedidos, por algum motivo,
de participarem do processo educacional.
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Sendo assim, faz-se necessário um investimento sério na comunidade escolar para
receber e conviver com esses alunos, uma formação continuada, na qual envolve toda uma
preparação do professor, que com base nas dificuldades e diferenças do alunado, busca novas
formas de ensinar e de aperfeiçoar seu trabalho em sala de aula, a redução de aluno por turma
para permitir uma assistência mais individualizada, com uma efetiva campanha educativa junto
à sociedade de conscientiza sobre a problemática vivida por essa clientela, visando à quebra de
tabus e preconceitos presentes no contexto educacional e na sociedade de forma geral
(MARTINS, 2001).
Portanto podemos perceber que somente com o trabalho dos profissionais da educação
não é suficiente para a efetivação da Educação Inclusiva, assim também assegurar a legislação,
não é o mesmo que assegurar a inclusão, ou seja, a lei garante que todas as crianças portadoras
de necessidades especiais deverão estudar na escola de ensino regular, não é o mesmo que
garantir de fato a inclusão, assim fica evidenciado que há um grande caminho para ser
percorrido para transpor as leis e assegurar de fato uma “educação para todos”.
Percebemos que a maioria dos professores da educação básica da Escola Estadual São
Sebastião tem uma visão positiva em relação à inclusão dos alunos portadores de necessidades
especiais no ensino regular, mas também há um número bem menor, aquele que acreditam que
estes “imperfeitos e que não aprendem” deveriam estar ocupando outro espaço que não fossem
a sala de aula do ensino regular.
Porém ter uma visão negativa ou positiva não significa que alguns professores estão
promovendo a educação inclusiva e outros não, uma vez que todos convivem na mesma escola
e os alunos são os mesmos, pois a pesquisa foi realizada vislumbrando a experiência o dia a dia
do professor.
Também identificamos com a participação dos professores que a inclusão ainda é vista
como uma transferência de responsabilidades, pois muito pouco se ensina nos cursos de
formação de professores a trabalhar com a diversidade e há uma grande lacuna entre o que
ensina na universidade e o cotidiano da sala de aula, ou seja, até parece que o professor foi
preparado para uma sala de iguais e de alunos que querem de fato aprender.
Assim o professor sente despreparado para atender de forma satisfatória as diferenças e
necessidades individuais de um alunado que reflete a diversidade humana presente em uma sala
plural.
Acredito que toda a criança é capaz é tem um potencial a ser desenvolvido, desde que
seja respeitada a especificidade de cada um, mas a própria legislação e as políticas públicas
desrespeitam aluno e professor, uma vez, que lhes nega os investimentos necessários as
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mudanças nas estruturas físicas do espaço escolar e o suporte para as ações efetivas em direção
a inclusões sociais e a praticas educativas diferenciadas para atender a todos os alunos.
O maior desafio para os professores da Escola Estadual São Sebastião são sanar as
dificuldades de aprendizagens e garantir que todos os alunos aprendam, diante das diferenças
encontradas na sala de aula, grande número de alunos por turmas, sem apoio dos pais e de outros
organismos da sociedade, sem contar os desajustes familiares o desemprego e as carências
próprias de uma região castigada pela seca, e também a distância que as crianças percorrem,
pois a escola está situada em uma região rural. Assim o professor sente-se um solitário, pois
somente a ele é atribuído o sucesso ou o fracasso dos alunos.
Assim ficou comprovado, em nosso relato de caso, do aluno com necessidades especiais
matriculado no ensino regular e frequente, na Escola Estadual são Sebastião desde o ano de
2000, das séries iniciais do ensino fundamental e atualmente no 2º ano do ensino médio, que a
contribuição atribuída ao aluno foi maior no aspecto da socialização quanto à aprendizagem, e
fica visível a necessidade de continuar a investigação, estudos e pesquisas com os conceitos
que se tem da educação inclusiva e de como garantir o sucesso e a efetivação da aprendizagem
a todos os alunos, pois a educação inclusiva é um processo continuo e conjunto que envolve a
todos, escola, aluno, pais, a família e a sociedade como um todo.
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EMBRANQUECIMENTO SOCIAL: ANÁLISE DO CURTA “VISTA
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RESUMO
Este estudo investiga os efeitos da cor da pele através do discurso percebido no curta metragem
“Vista minha pele” sob a ótica do embranquecimento social, desde tempos remotos, a sociedade
demonstra diversas formas de se negar a cor da pele e da raça, atribuindo ajuizamentos de menor
ou maior valor quando comparadas. Pode-se sugerir que tal movimento suscitou o desejo pelo
“embranquecimento” da sociedade, visto sob o prisma de transformar corpos negros em corpos
brancos, a partir dos processos de subjetivação do imaginário e do simbólico. Esse fenômeno
tem sido retratado pelo cinema através dos seus diversos recursos de linguagem e imagem, cuja
produção ratifica a visão da pele negra de forma negativa, propondo uma leitura onde a pele
branca é considerada superior, quando disponibiliza aos negros papéis secundários em suas
produções.
Palavras-chave: Cinema. Discurso. Embranquecimento. Negro. Preconceito.
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ABSTRACT
This study investigates the effects of skin color through discourse realized in short movie “Vista
minha pele” from the perspective of social whitening, since ancient times, society demonstrates
various ways to deny the skin color and race, giving filings of lower or higher amount compared.
It might be suggested that such a move has aroused the desire for the "graying" of society, seen
through the prism of turning black bodies in white bodies, from the subjective processes of the
imaginary and the symbolic. This phenomenon has been portrayed by the film through its
various language features and image, whose production ratifies the view of black skin in a
negative way, proposing a reading where white skin is considered superior when available to
blacks supporting roles in their productions.
Keywords: Movie theater. Speech. Whitening. Black. Prejudice.

INTRODUÇÃO
A política do embranquecimento tem origem no fim do século XIX, onde a elite política
e intelectual brasileira teria sentido a necessidade de “branquear” a população brasileira, já que
as teorias raciais clássicas exaltavam a pureza racial e pregavam que a mistura racial provocava
necessariamente degeneração (HOFBAUER, 2011).
Esta elite, que se via caminhando para um fim certo do regime de escravidão (o Brasil
foi um dos últimos países a abolir a escravidão, e já sofria pressões internacionais para que a
mesma chegasse ao fim), “preocupava-se” que o futuro do Brasil estivesse comprometido
devido à presença do grande número de africanos e afrodescendentes, os quais eles
consideravam como uma “raça inferior” (HOFBAUER, 2011).
No Brasil, o branqueamento é frequentemente considerado como um problema do negro
que, descontente e desconfortável com sua condição de negro, procura identificar-se como
branco, miscigenar- se com ele para diluir suas características raciais. Na descrição desse
processo o branco pouco aparece, exceto como modelo universal de humanidade, alvo da inveja
e do desejo dos outros grupos raciais não-brancos e, portanto, encarados como não tão humanos
(BENTO, 2003).
A tese do branqueamento surge então como uma possibilidade de transformar uma raça
inferior em uma raça superior. No entanto, os pensadores da época acreditavam que o
enobrecimento das raças inferiores só poderia ser alcançado se fosse possível garantir uma
predominância numérica de brancos em casamentos inter-raciais. Esse foi o raciocínio que
justificou uma política de Estado que objetivava trazer mão-de-obra branca (portugueses,
italianos dentre outros povos europeus) ao Brasil (HOFBAUER, 2011).
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Esta mão-de-obra branco-europeia ocupou os trabalhos que eram realizados pelos
negros, porém de maneira remunerada, restando aos agora libertos ex-escravos continuar se
submetendo a escravidão em troca de comida, ou conseguindo trabalhos com salários muito
precários, ou então, posposto e marginalizados, tendo de fazer o que fosse necessário para
sobreviver (muitos foram viver em favelas e muitos inseriram-se na vida criminosa).
Já no fim do século XIX e início do século XX, a população negra ia de fato se
extinguindo, e também se extinguia com ela a consciência de pertencimento a uma classe ou
grupo social que deveria lutar por direitos e condições igualitárias de vida. Alimentado pela
“imprensa branca, o padrão de beleza europeu, e toda a ideia de branquitude como “raça”
superior era propagado na sociedade, por vezes de maneira sutil e sublimar, por vezes explicita
e direta. Assim, o modelo ideal que era representado pelo ser branco, atuou nas mais diversas
esferas do comportamento do negro brasileiro passando por hábitos, tradições, costumes, e pela
estética (SANTOS, 2009).
O peculiar desta ideologia foi transformar o discriminado em agente reprodutor do
discurso discriminatório, colocando o negro a serviço de uma prática racista. Pelo
enfoque estritamente psicológico, o coroamento do racismo se materializa quando a
vítima assume o papel de seu próprio algoz. Em última instância, estamos diante de
um quadro favorável ao “raçacídio”, que consistiria no suicídio coletivo de uma
comunidade étnica, a médio e longo prazos, com armas ideológicas impostas de fora
para dentro e aceitas pelos membros desta comunidade. (DOMINGUES, 2002 apud
SANTOS, 2009, p. 177).

Dessa forma, esta ideologia, influenciada pelas teorias racialistas do século XIX,
disseminava na sociedade brasileira o ideário da superioridade da raça branca e incentivava de
forma incisiva o negro a resignar-se “diante de sua própria inferioridade” (SANTOS, 2005 apud
SANTOS, 2009).
Faz-se mister considerar que esse discurso fez acreditar que no Brasil nunca houvera
barreiras raciais (dada à miscigenação). Desta maneira, a responsabilidade da não-ascensão
social se dava pela incapacidade do próprio individuo negro. É importante interpelar que a
ideologia do branqueamento faz parte apenas do passado brasileiro no contexto ou permanece
vigorando ainda nos dias atuais?
Comumente atribuído a Gilberto Freyre, o termo “democracia racial” representa uma
leitura da realidade brasileira que visava provar, para o Brasil e para o mundo, que a escravidão
no brasil foi mais branda e que vivíamos num “paraíso racial”, em que as “raças” conviviam
harmoniosamente com iguais oportunidades de ascensão social, econômica e política
(SANTOS, 2009).

REVISTA CATRUMANA, v. 2, n. 1, 2021.

Embranquecimento social: análise do curta “Vista minha pele”

39

Entretanto, a herança dessa convicção é gravíssimo, pois, mantem inalteradas as
estruturas que privilegiam indivíduos brancos e marginaliza indivíduos negros; isenta a
população de uma real contestação acerca de desigualdade étnico-racial já que pressupõe que a
hierarquização racial da população está ligada a fatores econômicos, já que a grande parcela da
população negra também é pobre, não entendendo por sua vez que a opressão racial e econômica
não são separadas, mas se interssecionam formando um tipo específico de opressão; assim, o
mito da democracia racial visa desconstruir todo discurso que negue a não-existência do
racismo (SANTOS, 2009).
Apesar da política do embranquecimento ter nascido no fim do século XIX
hodiernamente ainda se reverbera através das diferentes formas de racismo. Desde a escravidão
até hoje o racismo nunca teve fim, ele apenas se manifestou de diferentes formas, adaptando-se
à época. Atualmente, ele é mascarado e silencioso, boa parte da população é racista, mas
ninguém afirma que é (CAMINO et al., 2000).
O isolamento nas áreas mais carentes da sociedade, a violência, a desigualdade
econômica e a invisibilidade são fatores que comprovam que esse problema ainda é presente e
que causa consequências psicológicas e físicas em suas vítimas. Doenças como depressão e
transtornos de ansiedade podem ser desenvolvidas nas vítimas do racismo. Desde muito cedo o
negro na sociedade brasileira passa por rejeição, discriminação e invisibilidade nos ambientes
sociais, principalmente nas escolas. Esses fatores causam impacto profundo na saúde mental,
pois afetam diretamente na autoestima e no desenvolvimento desses indivíduos (RAMOSOLIVEIRA; MAGNAVITA; OLIVEIRA, 2017).
A escravidão no Brasil teve consequências visíveis na relação entre brancos e negros.
Por um lado, as maiorias dos brancos adaptaram por escolha própria; por outro, os negros
vieram escravizados, trazidos à força da África. Mesmo depois da Lei Áurea em 1.888, não se
criaram mecanismos efetivos para uma emancipação dos ex-escravos e seus descendentes que
permitisse a igualdade em termos de acesso a bens, educação e oportunidades. Entretanto, a
miscigenação étnica que aconteceu aqui certamente concorreu para distinções significativas,
principalmente quando comparadas aos países de colonização protestante, onde o preconceito
racial seria ainda maior. Qualquer grupo social e não apenas as minorias pode ser alvo de
preconceito, na origem do preconceito estão às crenças sobre características pessoais que
atribuímos à pessoas ou grupos, classificadas como estereótipos. Para se atribuir a certas
características de pessoas que pertencem a determinados grupos, aos quais se refere
determinados aspectos típicos.
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Diante desse percurso histórico do embranquecimento, esse trabalho insere-se no
percurso científico, sob a ótica da perspectiva psicossociológica, abordando o processo de
informação de determinados grupos inserido no contexto social, retratado pelos veículos de
comunicação, tais como o cinema. O discurso que é representado em relação ao
“embranquecimento ou branqueamento” social denota diversos tipos de linguagem para
simbolizar a relação do negro com a sua cor.
Segundo Bento (1999) em seu livro Cidadania em Preto e Branco, afirma que “os meios
de comunicação têm estimulado sobremaneira o preconceito em nossa sociedade. Tanto os
seriados nacionais quanto os estrangeiros raramente trazem negros em papéis importantes”.
Os papéis que são destinados aos negros referem-se a uma imposição a sua cor,
propondo determinados papéis para a cor negra, incutindo uma idealização presente no discurso,
reproduzidos estereótipos sob o ponto de vista do telespectador. Desta maneira, visto sob o
prisma de transformar corpos negros em corpos brancos, é uma construção simbólica, que toma
esse processo de pertencimento a determinada etnia.
Ao contemplar a tensão entre o Eu e o Outro, nos discursos, Foucault traça um
caminho bem diferente para a compreensão do sujeito: afasta-se desse espaço em que
se relacionam sujeitos individuais e invade o espaço de uma relação mais ampla,
baseada na noção de dispersão do sujeito. (FISCHER, 2001, p. 208).

O cinema por sua vez, através do seu discurso, utilizando- se a linguagem verbal, não
verbal buscando-se entreter com o telespectador, a maneira de fornecer dados referentes a uma
determinada cultura, no qual o discurso atravessa o sujeito através da linguagem.
Nesse sentido, a unidade de análise deste artigo será o curta metragem “Vista Minha
Pele”, do diretor Joel Zito Araújo, produzido em 2001. Considera-se esse um curta metragem
rico que favorece diferentes “leituras” a respeito de temas relacionados ao racismo, a troca de
papéis dos brancos que são classes dominantes com os negros a classes dominadas, propondo
uma análise do discurso presente no curta metragem sob a ótica do embranquecimento social.
A pesquisa teve como objetivo analisar o discurso presente no curta metragem “Vista
minha pele”, que utiliza a estratégia da inversão de papéis étnico-raciais, quando apresenta
pessoas de pele branca vivenciando situações cotidianas de estigmatização devido à cor da pele,
sob a teoria da Análise Psicossociológica.
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METODÓLOGIA
A análise foi realizada através da análise psicossociológica das relações étnico-raciais,
quando foram identificados elementos do imaginário e do simbólico. Resultado: Foi possível
identificar que a vivência cotidiana por pessoas com a pele branca “vestida de pele negra”, que
podem possuir configurações diferentes no imaginário e no simbólico das pessoas com a pele
negra, fatores que contribuem para o “embranquecimento” social.

RESULTADOS: ANALISE DO CURTA METRAGEM
A primeira cena do curta “Vista Minha Pele” mostra a personagem Luana (negra) e
Maria (branca) conversando ao telefone. Luana está no seu quarto sentada na cama e então é
apresentado o seu quarto com toda a decoração é marcada pela presença de brinquedos, quadros
e objetos negros, sinalizando uma cultura negra hegemônica. Maria deseja participar de um
concurso de Mis Festa Junina, mas se sente desanimada porque só sua colega negra que já
ganhou esse concurso.
Logo em seguida mostra a adolescente Maria (branca) também em seu quarto que possui
quadros de cantores, atores, brinquedos e ursos negros, ela está com o cabelo trançado assim
como o da amiga Luana. Nesse momento Maria mostra que se adaptou parcialmente a cultura
dominante.
Nilma Lino Gomes aponta que “o uso de tranças é uma técnica corporal que acompanha
a história do negro desde a África. Porém, os significados de tal técnica foram alterados no
tempo e no espaço. Nas sociedades ocidentais contemporâneas, algumas famílias negras, ao
arrumarem o cabelo das crianças, sobretudo das mulheres, fazem na tentativa de romper com
os estereótipos do negro descabelado e sujo’. Segundo a autora o adolescente negro, a
insatisfação com a imagem, com o padrão estético, com a textura do cabelo é mais do que uma
experiência comum dos que vivem esse ciclo da vida. A rejeição do cabelo pode levar a uma
sensação de inferioridade e de baixa autoestima contra a qual faz-se necessária a construção de
outras estratégias, diferentes daquelas usadas durante a infância e aprendidas em família. Muitas
vezes, essas experiências acontecem ao longo da trajetória escolar. A escola pode atuar tanto na
reprodução de estereótipos sobre o negro, o corpo e o cabelo, quanto na superação dos mesmos
(GOMES, 2006).
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A sequência mostra a protagonista Maria assistindo televisão e nesse momento é
apresentado comerciais de televisão somente com pessoas negras, os galãs são negros, as
crianças são negras, as apresentadoras são negras e as revistas só apresentam pessoas negras na
capa. Então ela se questiona se tem chances de ganhar esse concurso, pois o modelo de beleza
que é apresentado é a do negro (pele negra e cabelos crespos). Maria Aparecida Silva Bento,
em seu livro Cidadania em Preto e Branco, coloca que “os meios de comunicação têm
estimulado sobremaneira o preconceito em nossa sociedade. Tanto os seriados nacionais quanto
os estrangeiros raramente trazem negros em papéis importantes” (BENTO, 1999, p. 40).
Nilma Nilo Gomes em sua tese de doutorado sobre cabelo e identidade negra, afirma
que “é na cultura que se aprende a classificar e hierarquizar o corpo: bonito, feio, lábios grossos,
lábios finos, cabelo liso, cabelo crespo” (GOMES, 2006), ou seja, a beleza é uma categoria
culturalmente aprendida e, conforme GOMES, “o conceito de “beleza negra” é “gestada no
interior da comunidade negra, na tentativa de devolver ao negro brasileiro, que vive o aqui e o
agora, o status de humanidade roubado desde os tempos da escravidão” (GOMES, 2005, p.
299).
Em uma outra cena mostra a Maria tomando café com o seu pai e sua mãe (brancos) em
uma casa simples, móveis velhos, com uma mesa com poucos alimentos. O pai de Maria então
diz que é muito difícil ganhar o concurso, pois há mais de 500 anos que os brancos carregam os
negros nas costas, mas quem fica com o poder e dinheiro são sempre os negros.
Na cena seguinte mostra sua amiga Luana também tomando café na mesa com o seu pai
(negro), quem os serve o café da manhã é uma empregada branca. A casa é muito bonita com
uma mesa farta de alimentos. Então o pai de Luana diz que Maria precisa lutar pelos seus
direitos, para ele as leis do Brasil dão autoridades iguais a todos e aqueles que batalham,
vencem.
Em uma outra cena mostra o local em que Maria vive, na favela, onde só mora pessoas
brancas. Então, ela encontra com o seu amigo (trabalhando) que também é branco e ela o
questiona porque ele não foi mais para a escola. Ele diz que não se sentia bem em ir à escola,
pois, a única pessoa que o tratava bem era a professora de religião, afirma que iria fazer um
curso de supletivo de 45 dias de aula. Para ele a os colegas estavam “tranquilos”, pois os pais
têm dinheiro para sustentá-los e ele precisava ajudar a sua mãe com as despesas de casa. Maria
Aparecida Silva Bento (1999) coloca que o preconceito e a discriminação racial presentes no
sistema escolar podem levar: “a criança negra a não se reconhecer no espaço escolar e esse fato
influenciar no aumento dos índices de evasão escolar de negros” (p. 44).
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Outra cena da película exibe Maria e os colegas na sala de aula, a professora estava
dando uma aula sobre a escravidão no Brasil. Segundo ela os brancos que fugiam eram
castigados em praça pública em um espetáculo de barbárie que atraía todo mundo para o
pelourinho em Salvador. Ela mostra algumas gravuras dos escravos (brancos) e dizia que não
era somente os brancos que eram escravos, mas também os carrascos (brancos). Afirmando que
os escravos eram desunidos e por isso facilmente dominados. Essa é uma insinuação contrária
à ideia habitual que circulou e ainda circula nos livros de História do Brasil e nas escolas de que
o fracasso das rebeliões escravas no Brasil foi consequência da desunião entre as diferentes
nações de escravos africanos.
Delton Aparecido Felipe e Teresa Kazuko Teruya (2009) em estudo sobre o uso da
linguagem fílmica na história afro-brasileira afirmam que a História do Brasil que têm sido
ensinadas nas escolas foi elaborada exclusivamente a partir da visão europeia, e eurocêntrica,
porque as outras matrizes de conhecimento e outras experiências históricas e culturais não têm
sido contempladas. De acordo com os autores, “os livros didáticos e outras produções
bibliográficas ignoram a participação de africanos e afro-brasileiros na construção intelectual e
material do país” (p. 19), negando ou sub-representando uma parcela significativa da população,
que na atualidade corresponde a mais de cinquenta por cento (50%) da população brasileira.

DISCUSSÃO
Exclusão e desigualdade social
Define-se como excluídos todos aqueles que são rejeitados dos mercados materiais ou
simbólicos. Existem valores e representações do mundo que excluem as pessoas. Não são
simplesmente rejeitados fisicamente, geograficamente ou materialmente, não apenas do
mercado de suas trocas, mas, de todas as riquezas espirituais, seus valores não são reconhecidos,
resultando assim em uma exclusão cultural. A exclusão deve ser considerada no contexto que
ela está inserida no espaço e tempo ao qual o fenômeno se apresenta.
Para Sposatti (1996) a desigualdade econômica e política na sociedade brasileira se
tornou incongruente com a democratização da sociedade. A discriminação é econômica, cultural
e política além de étnica. Esse processo define o que é exclusão, isto é, uma impossibilidade de
poder partilhar o que leva a vivência da privação, da recusa, do abandono e da expulsão
inclusive, com violência, de um conjunto significativo da população.
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Desta maneira, a forma de exclusão dominou-se como preconceito, uma vez que se usa
de é um julgamento positivo ou negativo, criado sem exame prévio a propósito de uma pessoa
ou de uma coisa e que, assim, compreende vieses e esferas específicas. O preconceito comporta
uma dimensão cognitiva, especificada em seus conteúdos e sua forma, uma dimensão afetiva
ligada às emoções e valores engajados na interação como o alvo, uma dimensão conativa, a
descrição positiva ou negativa.
Processos de miscigenação
O processo de miscigenação parte de uma construção simbólica, onde os sujeitos em
contato com a cultura e a linguagem, são formadores dos conceitos críticos, curiosidade, desejos
e emoções, que se dá através da comunicação, com isso a miscigenação está em contato com o
imaginário e o simbólico. Por outro lado, esse processo se deu com o contato de vários povos,
principalmente no Brasil.
Segundo Ferreira (2012), que traz uma releitura sobre o negro no Brasil, o processo de
mestiçagem é uma discussão que vem sendo desenvolvida desde o século XIX até os dias atuais,
uma vez que o Brasil é constituído de negros, índios, brancos e asiáticos, essas identidades se
misturam e transformam o cenário do nosso país em mestiço. No entanto, esses não são aceitos
pelos brancos, até mesmo pelos próprios negros, uma vez que o preconceito se volta para todos
que não são brancos.
A raça é um constructo sociológico que faz sentido somente em um contexto histórico e
no corpo de uma teoria, uma vez que não é possível definir geneticamente diferentes raças
humanas. Trata-se de uma construção social que remete a discursos sobre as origens de um
grupo com base em traços fisionômicos, transpostos para qualidades morais e intelectuais.
Também há discursos sobre o lugar de onde se veio; nesse caso, são discursos que remetem à
etnia, ou seja, ao conjunto de indivíduos que histórica ou mitologicamente tem um ancestral,
uma língua em comum, a mesma religião, cultura e compartilham o mesmo território. No Brasil,
a distinção de raças, especificamente, é pautada: na cor da pele (concentração de melanina), nos
traços corporais (como forma do nariz e lábios e tipo de cabelo) e na origem regional e social
(o “jeito”) GUIMARÃES (2003).
No Brasil, o branqueamento é frequentemente considerado como um problema do negro,
que descontente e desconfortável com sua condição de negro, procura identificar-se como
branco, miscigenar- se com ele para diluir suas características raciais. Diante disso, o negro
entra em contato com os conflitos entre a cor da pele, buscando um pertencimento de forma
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simbólica aos corpos brancos em um processo de “branqueamento ou embranquecimento” da
sociedade.
Como adverte Andréas Hofbauer (2011), o branqueamento é uma categoria analítica que
vem sendo usada com mais de um sentido. O branqueamento ora é visto como a interiorização
dos modelos culturais dos brancos pelo segmento negro, implicando a perda do seu ethos de
matriz africana, ora é definido por outros autores como o processo de “clareamento” da
população brasileira, registrado pelos censos oficiais e previsões estatísticas do final do séc.
XIX e início do séc. XX. Para evitar confusão no momento de operar com tais conceitos.
Nesse sentindo, o branqueamento social está interligado a economia e a cultura,
heranças da época que perpetua em tempos atuais, vários estudiosos do racismo no Brasil têm
demonstrado que existe uma forte relação entre o fracasso social e econômico com a cor negra
e entre sucesso e a cor branca (ADORNO, 1996; DEGLER, 1971; GUIMARÃES, 1999).
Tanto que o branqueamento parece ser o elemento principal que diferencia o racismo
brasileiro de outros racismos (SKIDMORE, 1989). De fato, o racismo no Brasil manifesta-se,
entre outros aspectos, pelo branqueamento dos indivíduos que fazem sucesso e o enegrecimento
ou empardecimento dos que fracassam. Adorno (1996), analisando boletins de ocorrências de
“crimes violentos” em São Paulo no ano de 1990, observou que a depender do curso do
processo, o réu pode mudar de cor. Se for sendo progressivamente inocentado pelas evidências
pode se tornar branco ou moreno claro nas descrições feitas. Por outro lado, se as evidências
apontarem para a sua culpabilidade pode se tornar moreno escuro ou negro.
Análises do discurso e processo de subjetivação
A análise do discurso se define a partir dos sentidos que o sujeito vivencia, uma vez que,
esses indivíduos estão em processo de construção de identidade, tal processo se dá através das
suas diversas formas de linguagem que refere em constituir o discurso, que vem sendo
construída com o contato do homem com a sociedade, ou seja, é o sentindo de uma relação no
qual o homem encontra diferenças, criando funcionalidades a partir de certa compreensão de si
e do sentindo do discurso e enxerga, assim novas evidências.
Para Foucault, o discurso é uma prática que relaciona uma língua com outras práticas
no campo social.
Não podemos confundir com a operação expressiva pela qual o indivíduo formula uma
ideia, um desejo, uma imagem; nem como a atividade racional que pode ser acionada
num sistema de inferência; nem com a “competência” de um sujeito falante quando
constrói frases gramaticais; é um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre
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determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de
exercícios da função enunciativa. (FOUCAULT, 1986, p. 136).

Com isso pode-se pensar na perspectiva do método discursivo de Foucault, dividindo a
análise do discurso. Foucault (1999 apud JERONYMO, 2005), uma formação discursiva agrupa
um conjunto de acontecimentos enunciativos, mas o que se revela não é um segredo, a unidade
de um sentindo oculto, nem uma forma geral e única; ”é um sistema regulado de diferenças e
de dispersões” (FOUCAULT, 1971:38). Portanto, segundo Foucault, “a questão fundamental
para a análise do discurso deve ser a investigação sobre qual é essa irregular existência que
surge no que se diz e em nenhum outro lugar.” (FOUCAULT, 1971, p. 23).
O discurso, segundo Foucault (1999 apud JERONYMO, 2005) é o resultado de diversos
sistemas de controle da palavra, resultante de diversas prática restritivas, tanto daquelas que
limitam o que pode ser dito, quanto daqueles de mecanismos que delimitam os horizontes da
produção e recepção do sentindo.
Partindo pelo pressuposto em que o processo de subjetivação está inter-relacionado com
a análise do discurso, visto que, o sujeito e constituído através da linguagem, ou seja, é a própria
linguagem, o processo de subjetivação portando está comparada com o meio social e suas
influências que através do simbólico se manifesta dos diversos discursos.
O advento da psicologia histórico-cultural, por meio de escritos de Vygosky (1984;
1987), trouxe uma nova maneira de se entender a constituição do ser, no qual o social passa a
ser valorizado. Acredita-se, assim, que o ambiente de inserção do sujeito atua como
influenciador direto no processo de desenvolvimento; no entanto, não raramente, depara-se com
a desvalorização das características inerentes ao ser, o aspecto intrapsíquico.
De acordo com Paludo et al. (2012), a tratar-se com uma construção do ser, ou seja, da
construção da subjetividade, e os meios que a emerge, pode-se pensar na perspectiva, por
exemplo, identidade, pessoalidade, personalidade, para citar alguns. Deste modo, utilizar-se
nesta oportunidade, a terminologia “subjetividade” para referir-se à formação da psique do
sujeito, de sua constituição. Compreende-se subjetividade como um
[...] sistema complexo produzido de forma simultânea no nível social e individual [...]
não associada somente às experiências atuais de um sujeito ou instância social, mas a
forma em que uma experiência atual adquire sentido e significação dentro da
constituição subjetiva da história do agente de significação, que pode ser tanto social
quanto individual (GONZÁLEZREY, 2003, p. 202).

Na perspectiva do discurso de Foucault onde o discurso como uma prática, onde existe
uma articulação das outras práticas discursivas, onde o sujeito fala através do outro. Se
comparada com a construção da subjetivada, pode-se pensar num primeiro momento, a
REVISTA CATRUMANA, v. 2, n. 1, 2021.

Embranquecimento social: análise do curta “Vista minha pele”

47

linguagem é externa ao sujeito, permite a comunicação entre este e as demais pessoas.
Posteriormente, tem-se a fala egocêntrica, seguindo suas ações, e finalmente, a linguagem
interna para organizar e expressar seu pensamento, configurando-se como autorreguladora do
sujeito (VYGOTSKY, 2004a).
A linguagem desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das funções
psicológicas superiores, que diferente das elementares (trazidas ao nascer), resulta da atividade
mediada. Cabe ressaltar que não há o abandono das funções elementares (VYGOTSKY, 2004b).
A linguagem aparece em nível individual cheio de sentido subjetivo, traduz emoções
complexas do sujeito e, ao mesmo tempo, gera novas emoções em seu constante
transito pelos diferentes espaços representativos e experimentais do sujeito. A
construção de uma experiência por meio da linguagem e sua articulação com um
pensamento próprio é um dos processos que definem o ser sujeito. Nesse processo é
claro que a linguagem não aparece como espelho, tampouco como manifestação direta
da subjetividade que a expressa, mas como momento de um processo de subjetivação
dentro do qual adquire sentido e, por sua vez, se converte em um novo momento
constituinte das configurações subjetivas que participaram na definição de seu sentido
subjetivo em um contexto concreto. (GONZÁLEZ-REY, 2003, p. 236).

Portanto o processo de subjetivação se dá a partir desse contato com outro, através da
linguagem, onde esses sujeitos sofrem ação do outro, no decorrer dos diálogos proposto pela
sociedade, uma vez que a linguagem não é individualizada e sim individual, à medida que vai
dando sentindo a subjetividade e ao sujeito enquanto ser.
A representação do negro no cinema
O cinema é um instrumento de representação social. Porém, a representação do(a)
negro(a) no cinema é negada e distorcida por diretores, produtores e roteiristas. O cinema ainda
é um espaço de pessoas brancas, as quais durante várias décadas operaram de maneira direta e
indireta a favor da “branquitude” (ARAÚJO, 2006).
Ao longo das décadas, e principalmente com o Cinema Novo (1960–1968), a
representação do negro no cinema passa a apoiar-se em muletas culturais, como a música negra,
religiões de matrizes africanas e o período escravocrata. Esse número maior de produções
audiovisuais nas quais os temas giravam em torno do negro tem total relação com o contexto
político e com as reivindicações do movimento negro. A representação do cinema com um olhar
elitista e preconceituoso no que se refere à cor da pele, o negro por sua vez, ocupando papéis
de poucos destaque nesse veículo de entretenimento.
Segundo Carvalho (2005), o negro, durante o período das chanchadas, era representado
de forma estereotipada, os “mais comuns são os do malandro, sambista, cômico, em relação aos

REVISTA CATRUMANA, v. 2, n. 1, 2021.

Embranquecimento social: análise do curta “Vista minha pele”

48

personagens masculinos. Já os femininos são as empregadinhas voluptuosas e intrometidas [...]”
(CARVALHO, 2005, p. 28).
Os filmes são sistemas aberto onde ocorrem disputas pela representação, Disputas
essas que escapa, ao controle dos produtores. Os atores negros são passivos diante dos
estereótipos, e resistem subvertendo esses personagens a seu favo, diminuindo assim
os prejuízos raciais que deles possam decorrer. (CASTRO; ABRAMOVAY, 2002, p.
30).

Diante do percurso histórico do negro no cinema, Franco (2009) compreende o cinema
brasileiro como, a forma que se utilizava de uma temática para a abordagem da miséria e
pobreza, das problemáticas sociais, mesmo que por formas distintas. No Cinema Novo essas
temáticas eram mostradas no árido sertão nordestino, pois se tratava do ambiente ideal para a
analogia da sociedade brasileira, era povoado por personagens emblemáticos que assumiam
posturas opressoras, passivas ou mobilizadoras. O cinema dos anos 60 possuía um projeto
ideológico, vigoroso e utópico, que visava tratar da miséria e pobreza de forma sincera e
agressiva, através de forte realismo ou com um impulso transformador que pudesse agir sobre
o público.
Em consequência disso, esse mesmo autor traz a perspectiva em que com o cinema
brasileiro de hoje, a pobreza e a violência ganha lugar na favela e na periferia e possui algumas
diferenças estéticas e discursivas em relação ao Cinema Novo, muitas vezes combatidas por
críticos atuais mais elitistas (FRANCO, 2009).
A forma com o cinema retrata a imagem do negro, referindo ao contexto em que o negro
está inserido, sendo um espaço estigmatizado, paralisante, uma vez que, se associa a
vulnerabilidade ao negro.
Pensando na perceptiva do conceito de vulnerabilidades sociais Vignoli (2001);
Filgueira (2001); Arriagada (2001) indicam a dialética possível no uso do conceito, referindose tanto ao negativo, ou seja, a obstáculos para as comunidades, famílias e indivíduos, assim
como a riscos, quanto ao positivo, considerando possibilidades, ou a importância de se
identificarem “recursos mobilizáveis nas estratégias das comunidades, famílias e indivíduos”
com isso, a vulnerabilidade está em um patamar além da raça, mesmo que a sociedade associase a raça com a vulnerabilidade (VIGNOLI, 2001, p. 58).
O autor Noel dos Santos Carvalho, em seu artigo” O negro no cinema brasileiro”, faz
uma leitura do percurso do negro no cinema, do começo da atividade cinematográfica no Brasil,
pois coincide com o início do processo de marginalização econômica da população negra na
então jovem, “liberal” e racista República. “Caixa de eco ideológica” das forças dominantes, o
cinema faria a sua parte. Portanto o negro começa a aparecer em alguns poucos filmes.
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PERCEPÇÕES ACERCA DO ENVELHECIMENTO SOB A ÓTICA DO
IDOSO

SILVA, Aline Ferreira da
REIS, Thalita dos Santos
CANELA, Marco Antônio Ramos1
RESUMO
Hodiernamente o processo de envelhecimento populacional tem aumentado de forma acentuada
e acelerada, consequentemente desencadeia um aumento na expectativa de vida nos próximos
anos. A partir disso, houve a necessidade de se ter informações a respeito deste público, uma
vez que se faz necessário compreender esse processo sob a visão de quem realmente vivencia
esta fase. O objetivo, portanto, da revisão integrativa foi buscar trabalhos científicos que
discorressem sobre as percepções do envelhecimento sob o olhar do próprio idoso. Foi utilizado
como método uma coleta de dados por meio de artigos científicos publicados digitalmente, nas
bases Lilacs e Google Acadêmico, no período de 2015 a 2019 com os descritores
envelhecimento, percepções e Psicologia. Foram encontrados 7.113 trabalhos científicos dos
quais a maioria discorrem sobre envelhecimento e Psicologia isoladamente. Quanto a estes
combinados foi possível perceber que há poucos trabalhos produzidos que apresentam sobre a
Psicologia e o envelhecimento e nenhum trabalho encontrado sobre envelhecimento,
percepções e Psicologia. Conclui-se, portanto, que há uma necessidade de produzir trabalhos
científicos que discorrem sobre o processo de envelhecimento sob a ótica do idoso.
Palavras- chave: Envelhecimento. Percepções. Psicologia. Sociedade. Qualidade de vida.
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ABSTRACT
The aging process of the population has increased sharply and accelerated, resulting in an
increase in life expectancy in the coming years. From this, it was necessary to have information
about this public, since it is necessary to understand this process under the vision of who
actually experiences this phase. The objective, therefore, of the integrative review was to search
for scientific papers that discuss the perceptions of aging under the eyes of the elderly. Data
collection was done using scientific articles published digitally, in the Lilacs and Google
Academic bases, from 2015 to 2019 with the descriptors Aging, Perceptions and Psychology.
A total of 7,113 scientific papers were found, most of which discuss aging and psychology
alone. As for these combined it was possible to perceive that there are few works produced that
present on the Psychology and the aging and no work found on aging, perceptions and
Psychology. It is concluded, therefore, that there is a need to produce scientific papers that
discuss the aging process from the point of view of the elderly.
Keywords: Aging. Perceptions. Psychology. Society. Quality of life.

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objetivo buscar trabalhos científicos que discorrem a
respeito das percepções do idoso sobre o seu processo de envelhecimento.
O Brasil a partir da década de 1970 iniciou um processo de modificações em relação a
sua população, uma vez que esta predominava a população jovem, e hodiernamente tem
aumentado de forma significativa o número de pessoas idosas (MIRANDA; MENDES; SILVA,
2016). No país, o processo de envelhecimento populacional acontece de forma acentuada e
acelerada, dessa forma desencadeia um aumento na expectativa de vida nos próximos anos
(OLIVEIRA et al., 2016).
Os recursos tecnológicos utilizados pela medicina a fim de prevenir e promover a saúde,
bem como a redução da natalidade, são fatores que contribuíram significativamente para o
aumento de idosos, da mesma forma que colaboraram para o aumento da expectativa de vida.
O processo do envelhecimento circunda nos aspectos físicos, psicológicos e sociais. Na
sociedade a identidade da população idosa é formada pela oposição do que é ser jovem,
contrapondo ao que denota robustez ao que é belo, produtivo e com potencial (TEIXEIRA et
al., 2012).
Junto ao crescimento populacional de idosos ativos e saudáveis, houve uma modificação
na definição do envelhecimento, o que implica no mesmo bem-sucedido ou ideal, sobrepôs ao
conceito de envelhecimento como resultado de mudanças físicas e sua decadência (PAPALIA;
OLDS; FELDMAN, 2013).
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Segundo Silva, Mafra, Rodrigues e Barros (2018), o processo de envelhecimento se faz
necessário estudar a partir da visão do próprio idoso, bem como de suas vivências, visto que é
imprescindível compreender o envelhecimento mediante a experiência de quem a vivencia
nessa fase. Idosos relatam acreditar que a idade não é cronológica, mas consequência de suas
percepções internas.
Quando o envelhecimento é definido pelo outro, é notório como é marcado pelo
preconceito, e a utilização de estereótipos de forma negativa sobre essa fase. Ter conhecimento
acerca do olhar do idoso sobre a velhice é de suma importância na construção de interpretações
positivas sobre o envelhecer, com base em estudos já realizados os idosos não se consideram
incluídos nessa visão estereotipada do outro. (JARDIM; MEDEIROS; BRITO, 2006).
Segundo Veras, Teixeira, Granja e Batista (2015), é de fundamental importância levar
em consideração o processo de envelhecimento como algo que intercorre de maneira diferente
sob a influência de pontos positivos ou negativos para cada indivíduo dentro de suas
peculiaridades. Diante disso torna-se imprescindível observar e compreender a visão que os
próprios idosos dispõem sob a fase que estão vivendo.

METODOLOGIA
O estudo é uma revisão integrativa da qual foi adotado como método uma coleta de
dados por meio de artigos científicos publicados digitalmente, nas bases Lilacs e Google
Acadêmico, no período de 2015 a 2019.
Como critério de inclusão foram considerados artigos publicados no Brasil e na língua
portuguesa e foram descartados todos os trabalhos que não estão ligados a instituição de ensino
superior tais como: trabalhos governamentais, instituições do terceiro setor, de ONGs e partidos
políticos. Foram utilizados para este estudo os seguintes descritores:
●

Envelhecimento

●

Percepções

●

Psicologia
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RESULTADOS
O resultado do presente estudo referente a busca de trabalhos científicos se dá através
dos seguintes quadros:
Quadro 01 – Resultados da coleta
DESCRITORES

TRABALHOS ENCONTRADOS
Google Acadêmico
Lilacs
Envelhecimento
2.100
3
Percepções
0
0
Psicologia
5.000
2
Envelhecimento e Psicologia
7
1
Envelhecimento, percepções e Psicologia
0
0
Total de
trabalhos
encontrados
Fonte: Pesquisa realizada em meio eletrônico em Maio de 2019.

TOTAL
2103
0
5002
8
0
7.113

É possível observar através do Quadro 1 de resultados que há um número relevante de
trabalhos que discorrem sobre os descritores envelhecimento e Psicologia isoladamente,
entretanto na combinação entre ambos foram encontrados apenas 8 trabalhos com essa temática
e acrescido o descritor percepções não foi encontrado nenhum trabalho.
Após o resultado do estudo foi selecionado de forma conveniente 5 artigos científicos
para análise e discussão como mostra o quadro abaixo:
Quadro 2 - Trabalhos científicos elegidos para análise
Trabalho
Base de Dados
IES de Origem
1.
Envelhecimento e cuidado: uma
abordagem antropológica centrada na visão de
Lilacs
FIOCRUZ- RJ
agentes comunitários de saúde
2.
Qualidade de vida e variáveis associadas
Google Acadêmico
UNICAMP- SP
ao envelhecimento patológico.
3.
Educação continuada em Gerontologia
Lilacs
UNESP- SP
para agentes comunitários de saúde.
4.
Envelhecimento e subjetividade:
Experiências de atuação em Psicologia com
Google Acadêmico
UNESP-SP
grupos de idosos.
5.
Envelhecimento saudável: o que dizem
Google Acadêmico
UERJ-RJ
os idosos e os profissionais da área de Psicologia.
Fonte: Pesquisa realizada em meio eletrônico em Maio de 2019.
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DISCUSSÃO
No trabalho 1, segundo Magalhães (2015), no Brasil a população idosa tem aumentado
de forma acelerada e intensificada e concomitantemente há a ocorrência de transformações
físicas, sociais e psicológicas neste público, questões que necessitam ser estudadas com maior
afinco a fim de que os idosos possam ser compreendidos e atendidos de maneira adequada. No
trabalho 2, Alberto, Ruscalleda e Guariento (2015), entra em concordância com o trabalho 1,
visto que abordam questões sobre a transição demográfica em relação ao envelhecimento da
população como algo novo e inegável, os quais consideram de extrema importância que sejam
adotadas medidas para responder a essas mudanças, e que sejam considerados os seguintes
aspectos: o envelhecimento normal e patológico no que se refere ao organismo, as interações
sociais e o aspecto psicológico.
No trabalho 3, Placideli e Ruiz, (2015) discorrem sobre a importância da educação
continuada em Gerontologia para agentes comunitários de saúde, uma vez que mediante a
pesquisa concluíram que os agentes estão desprovidos de conhecimento em relação ao processo
de envelhecimento. Portanto, julga-se necessária essa categoria de educação para que os
mesmos tenham aparato para trabalhar com este público em questão. Já no trabalho 4, os autores
explanam sobre a importância da Psicologia em particular relacionada com a produção de
conhecimentos e de estratégias para serem utilizadas com os idosos, bem como, que sejam
colocados no centro das discussões o processo de envelhecimento no que se refere a introdução
desde público nos espaços sociais (CORREA et al., 2015).
Magalhães (2015) afirma no trabalho 1 a importância do suporte social para os idosos,
o quaI inclui, familiares, o ciclo de amizades, vizinhos entre outros, que tem como papel
oferecer auxílio e carinho nessa fase de mudanças. No trabalho 5, Tinoco, Tinoco e Carvalhos,
2015), reforçam o que foi explanado no trabalho 4 sobre a importância da atuação do psicólogo
na promoção e manutenção da saúde do idoso, visto que, essa fase bem-sucedida é composta
de uma vida ativa e satisfatória, com a junção de uma vida física e mental em funcionamento,
bem como estar interagidos socialmente. O mesmo ressalta a importância de trabalhar na
prevenção e promoção de saúde dos idosos, visto que, a Psicologia auxilia neste aspecto ao
estimular a população idosa a ter uma vida mais ativa, por meio da realização de atividades que
contribuam significativamente para o bem-estar dos mesmos.
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CONCLUSÃO
O objetivo em realizar esta revisão integrativa foi buscar trabalhos que discorressem
sobre a percepção de idosos em relação ao seu processo de envelhecimento.
Dos 5 trabalhos selecionados foi possível concluir que existe a necessidade de produzir
mais trabalhos científicos que versem sobre a forma como o idoso vê o seu processo de
envelhecimento. Visto que na base de dados pesquisadas não foi encontrada nenhum artigo que
discorresse sobre a percepção do envelhecimento para o idoso.
Levando em consideração a limitação deste estudo uma vez que os trabalhos
selecionados são pouco, é sugestionável que seja produzido trabalhos científicos que falem
sobre este tema, visto que o mesmo necessita de estudos mais aprofundados com o objetivo de
se alcançar mais informações deste público a fim de criar estratégias para o auxílio ao idoso em
todas as áreas de sua vida.
Portanto, é de fundamental importância o papel da Psicologia na área de Gerontologia,
uma vez que a mesma possui aparato científico para identificar questões emocionais que
envolvem o idoso nessa fase, questões essas que vão além de uma debilidade física, a Psicologia
possui um olhar no indivíduo como um ser único, o qual possui limitações, mas possui
capacidades, ou seja, é levada em consideração a subjetividade do idoso diante do processo de
envelhecimento.
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ENVELHECIMENTO E SEXUALIDADE
SANTOS, Luanda Tiago dos
SILVA, Priscila Laila Ferreira
CANELA, Marco Antônio Ramos1
RESUMO
Com o aumento da população idosa em todo o mundo, verifica-se uma crescente notificação
das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s), nesta faixa etária, tornando-se necessário
os Programas Nacionais de Prevenção às DST’s e ampliando seu foco para a população idosa.
Acredita-se que o baixo nível de conhecimento é fortalecido pelos preconceitos e estereótipos
existentes, que dificultam a troca de informações sobre a sexualidade na velhice, bem como, os
cuidados que devem ser mantidos para melhor qualidade de vida. Trata-se de uma revisão
integrativa sistemática e foram selecionados artigos publicados em língua portuguesa,
disponíveis nas bases de dados do LILACS e do Google Acadêmico. Tornando-se necessário a
conscientização e discussão para melhoria da qualidade de vida, evidencia-se, portanto, que a
sexualidade continua sendo vivenciada pela maioria dos idosos seja por meio do abraço, beijo,
toque, carinho, o ato sexual e a valorização do parceiro. Investimentos nas políticas de
prevenções e ampliação de novos estudos tanto por parte das instituições de ensino quanto por
parte do estado, ações são necessárias para promover mais saúde e melhor qualidade de vida na
terceira idade.
Palavras-chave: Envelhecimento. Sexualidade. Doenças sexualmente transmissíveis.
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ABSTRACT
With the increase in the elderly population around the world, there is a growing notification of
Sexually Transmitted Diseases (STD's) in this age group, making the National Programs for the
Prevention of STDs necessary and expanding their focus to the elderly population. It is believed
that the low level of knowledge is strengthened by existing prejudices and stereotypes, which
make it difficult to exchange information about sexuality in old age, as well as the care that
must be maintained for a better quality of life. This is a systematic integrative review and
articles published in Portuguese were selected, available in the LILACS and Google Scholar
databases. Making awareness and discussion necessary to improve the quality of life, it is
evident, therefore, that sexuality continues to be experienced by the majority of the elderly,
whether through hugs, kisses, touch, affection, the sexual act and the appreciation of the partner.
Investments in prevention policies and expansion of new studies by both educational
institutions and the state, actions are necessary to promote more health and better quality of life
in the elderly.
Keywords: Aging. Sexuality. Sexually transmitted diseases.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, observa-se um grande aumento da população idosa em todo o mundo.
Segundo os Dados de Geografia e Estatística (IBGE - 2016), identificou-se que cerca de 10
milhões de pessoas da população brasileira está com a idade superior a 65 anos e, que até 2020,
o Brasil terá a sexta maior população mundial com o crescente número de idosos. Tal fato está
em conformidade com a realidade apresentada pelo município de Montes Claros, no qual se
constata que a população idosa de pessoas com 60 anos ou mais tem aumentado durante os anos
(SANTOS et al., 2017).
Segundo Rangel (2014, p. 13), “a sexualidade se manifesta a partir do nascimento, na
adolescência, na velhice e em todas as fases do desenvolvimento humano sob uma
multiplicidade de fatores, tendo a libido ou energia sexual em diferentes partes do corpo que
acompanha o ser humano até a morte”. Neste contexto, percebe-se a sexualidade como uma
necessidade básica em processo contínuo, que se modifica ao longo do tempo e assume novos
papéis, porém permanece exercendo a sua função de proporcionar ao indivíduo uma das
principais fontes de prazer.
Com o aumento da qualidade de vida somado aos avanços na tecnologia em saúde, os
tratamentos de reposição hormonal e medicações para a impotência permitiu a ampliação do
período sexual ativo entre os idosos. No entanto, a prática sexual insegura contribui para que
essa faixa etária esteja mais susceptível às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s).
Segundo o Ministério da Saúde (MS) os casos de notificação das DST’s, nesta faixa etária, têm
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aumentado substancialmente, pois os Programas Nacionais de Prevenção às DST’s, não têm
como foco a população idosa, falta informar mais esta faixa etária dos riscos e dos cuidados de
prevenção (DORNELAS NETO et al., 2014).
Observa-se que, na atualidade, apesar dos avanços conceituais existentes, o processo de
envelhecimento e sexualidade é pouco discutido, às vezes, até ignorada pelos profissionais da
saúde, reforçando mais ainda a ideia errônea que o idoso não tem desejo sexual e/ou vida sexual
ativa, visto que, muitas vezes, como assexuados. Nesse sentido, a sociedade ainda vê como tabu
esses temas, esquecendo que a sexualidade não se refere apenas ao ato sexual, mas também na
existência de vínculos afetivos como carinho, afeto, companheirismo e ao autocuidado
(ROZENDO; ALVES, 2015).
O estudo se propôs a identificar e conhecer os fatores e comportamentos sexuais dos
idosos, quais os principais riscos em relação às DST’s, assim como mensurar o nível de
informação do grupo sobre o tema proposto.

METODOLOGIA PROPOSTA
O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujo objetivo foi
identificar o estado de conhecimento das publicações sobre envelhecimento e sexualidade na
terceira idade.
Para a elaboração desta revisão integrativa foram percorridas as seguintes etapas:
definição do tema e elaboração das perguntas norteadoras, busca na literatura, análise crítica
dos estudos incluídos, discussão e interpretação dos resultados e apresentação da revisão.
Diante disso, foi realizada uma busca dos artigos nas seguintes bases de dados: do
LILACS e do Google Acadêmico, por ser biblioteca eletrônica que abrange uma ampla coleção
selecionada de periódicos científicos.
Utilizou- se como critérios de inclusão: artigos com texto completo publicados em
língua portuguesa nos últimos cinco anos com foco na saúde do idoso em relação ao
envelhecimento e suas vivências sexuais. Foram excluídos por conveniência todos os artigos
que não eram pertinentes ao tema da pesquisa.
Conforme a pesquisa foi adotada os seguintes descritores, de forma isolada e
combinada:


Envelhecimento



Sexualidade
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Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s)

No primeiro momento, foi realizada uma leitura crítica e reflexiva dos títulos e resumos
encontrados, posteriormente, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, estabeleceu
uma amostra de 05 artigos. No segundo momento, procedera-se a uma análise criteriosa dos
artigos selecionados extraindo dos mesmos as evidências relativas sobre o processo de
envelhecimento e sexualidade na terceira idade.
A fim de maior compreensão da estratégia de busca foi construído um quadro ilustrando
como sucedeu a escolha dos artigos que construíram a amostra dessa revisão integrativa.

RESULTADOS

O resultado apresentado pelas buscas de produções científicas, dentro dos critérios
definidos, foi estabelecido no quadro a seguir.
Quadro 01 – Apuração de Resultados
DESCRITOR
Envelhecimento
Sexualidade
Doenças Sexualmente Transmissíveis
Envelhecimento e Doenças
Sexualmente Transmissíveis
Envelhecimento e Sexualidade
Envelhecimento, Sexualidades e
Doenças Sexualmente Transmissíveis

TRABALHOS ENCONTRADOS
TOTAL
LILACS
Google Acadêmico
16
2.100
2.116
07
2.440
2.447
00
137
137
03

00

03

05

27

32

00

00

00

Total de trabalhos
encontrados
Fonte: Pesquisa realizada em meio eletrônico em Maio de 2019

4.735

Foram encontrados 4.735 correspondentes aos descritores selecionados pela presente
pesquisa. Entretanto, a combinação de Envelhecimento, Sexualidade e Doenças sexualmente
transmissíveis, não apresentou resultados, dentro dos parâmetros exigidos.
Assim, verifica-se que as combinações dos descritores indicam poucos logrados
científicos acerca do tema, sobretudo, diante da relevância da temática.
Optou-se pela realização de uma discussão teórica concomitante aos trabalhos que
abordam a temática e por aproximação.
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Por conseguinte, foram selecionados 05 (cinco) trabalhos científicos, como mostra o
quadro a seguir:
Quadro 2 – Trabalhos Selecionados para Análise
Trabalhos
1. O percurso educativo dialógico como estratégia de
cuidado em sexualidade com idosos
2. Doenças sexualmente transmissíveis em idosos:
uma revisão sistemática
3. Sexualidade na terceira idade: percepção de
homens idosos de uma estratégia de saúde da
saúde.
4. Sexualidade na velhice: a visão do idosos e os
fatores influenciadores
5. Amor, atitudes sexuais e índice de risco ás DSTs
em idosos

Base de Dados

IES de Origem

LILACS

CESUMAR – PR

Google Acadêmico

CESUMAR – PR

Google Acadêmico

UEFPel – RS

Google Acadêmico

UNB – DF

LILACS

UERJ – RJ

Fonte: pesquisa realizada em Maio de 2019.

DISCUSSÃO TEÓRICA
No artigo um, segundo Rodrigues (2018), a sexualidade é reconhecida como sendo uma
necessidade humana que está presente desde o nascimento até a morte. Porém, os idosos são
negados as vivências sexuais de forma prazerosa, nesta faixa etária, sendo assim, são vistos pela
sociedade e pelos próprios profissionais de saúde como seres assexuados, pois se associa o sexo
á reprodução e a vida saudável, isso contribui para que eles não vivenciem sua vida sexual de
forma livre e proveitosa. Nesse viés, o conceito de sexualidade ainda não é compreendido por
parte da população o que reduz o conceito a sexo, configurando assim uma prática apenas pelo
público jovem. Constata-se que, os profissionais de saúde não trabalham diretamente com esta
temática, até mesmo em relação às prevenções de doenças sexualmente transmissíveis, como
se no envelhecimento estivessem imunes de patologias, conforme o autor identificou um déficit
de informações por parte dos profissionais e até certo constrangimento em abordar sobre esse
tema.
No artigo dois (DORNELAS NETO et al., 2014), considerando o aumento da população
e os ganhos que vem conquistando nos últimos tempos, o prolongamento da vida sexual é um
ponto merecedor de destaque. Destarte, os avanços da tecnologia em saúde contribuem,
diretamente, para o surgimento de novos tratamentos para reposição hormonal e medicamentos
de impotências e tem permitido o redescobrimento de novas experiências como o sexo entre os
idosos. Entretanto, casos de práticas sexuais inseguras contribuíram para que essa população se
torne mais vulneráveis as doenças sexualmente transmissíveis.
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Entende-se que, o uso de preservativo durante a relação sexual é sempre importante,
mesmo para casais que mantêm relacionamentos fixos e, especialmente, para aqueles que
condicionam relações com vários parceiros. O preservativo é um dos principais métodos
utilizados para a prevenção contra as DST’s. Verifica-se que, ainda é deficitário o uso de
métodos contraceptivos e a divulgação de prevenções para esse grupo, tornando-os vulneráveis.
Percebe-se que, a maioria dos idosos não utiliza o preservativo e nunca utilizaram,
deixando claro que isso é um fator reforçado pela falta de informação que eles têm sobre o
assunto durante a adolescência, juventude e que se perpetua até hoje. Os casos de notificação
das DST’s, nesta faixa etária, têm aumentado substancialmente, pois os Programas Nacionais
de Prevenção às DST’s, não têm como foco a população idosa.
No terceiro artigo, segundo Peixer (2015), à percepção que o idoso tem sobre a sua
vivência sexual é alterada, ocorre uma redução das manifestações da sexualidade, por fatores
biológicos que dificulta a prática sexual causando uma redução nas quantidades das relações
sexuais, porém, nota-se a valorização da qualidade em razão de experiências passadas,
permitindo-lhes a melhor compreensão um do outro e apreciando o afeto com o companheiro.
Os sentimentos e as sensações permanecem e se ampliam, de modo que, a sexualidade pode ser
vivida até o fim da vida. A terceira idade é uma fase fascinante e cheia de vida quanto aos outros
períodos anteriores, o que vale também para a vida sexual que é vivida, não apenas no ato
sexual, mas no conjunto de comportamentos, como carinho, toque, abraços, carícias,
cumplicidade e amor sendo fatores determinantes que contribuem para satisfação sexual.
Nessa perspectiva, os idosos estão mais ativos e envolvidos em atividades de lazer e
diversão, frequentam grupos de convivências e, consequentemente, acabam conhecendo novas
pessoas, criando vínculos afetivos e se relacionam sexualmente. Eles estão desenvolvendo
vários papéis e não devem ser vistos como sendo assexuados e com isso a vida sexual não é
interrompida com o avanço da idade, apresenta-se uma valorização da qualidade em razão de
experiências passadas, permitindo-lhes a melhor compreensão da sua própria subjetividade e
apreciando o afeto com o companheiro.
No artigo quarto, os fatores que influenciam a vida do idoso e sua visão, segundo Silva
(2014), o sexo não é um fator para determinar sentimentos de felicidades, entretanto, alterações
que ocorrem no corpo, morte do cônjuge, doenças graves e experiências como traumas também
são fatores que interfere na atividade sexual do idoso. Os mesmos são afetados por estigmas
sociais, preconceitos e tabus quando atingem a terceira idade, principalmente, quando a
temática em questão e sobre sua vivência sexual. A falta de informação sobre sexualidade na
velhice e oportunidades de programas de prevenção contribui para que este grupo esteja mais
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vulnerável a adquirirem doenças sexualmente transmissíveis, a autora relata ainda que com o
aumento da qualidade de vida e maior tempo de existência, tem contribuído para continuarem
sexualmente ativos na velhice.
Segundo a autora os programas de intervenção para DST’s são falhos, uma vez que, por
meio de políticas de assistência e programas de televisão, esses têm apresentado uma atitude
positiva com relação à sexualidade e velhice. É importante que os profissionais de saúde
acabem com esse paradigma que vincula o idoso como sendo seres assexuados. Relata ainda
que esses profissionais não possuem hábitos de questionar os sujeitos sobre aspectos
relacionados à sexualidade, assim mesmo como informar os tipos de prevenções existentes a
uma grande falta de diálogo sobre a temática o que dificulta até mesmo para as criações de
novas intervenções.
A promoção de intervenções educativas para este grupo é essencial levando em
consideração que o processo de envelhecimento é inerente ao ser humano, nessa conjuntura,
facilita o entendimento sobre o assunto, da mesma forma, a conscientização quanto ao uso de
preservativos.
Desse modo, o amor e atitudes sexuais como o comportamento de prevenção as DST’s
foi discutindo no artigo cinco, segundo autor Silva (2017), que na literatura são raros os estudos
que englobam o amor entre pessoas idosas, isso tem influência direta com a falta de políticas
sociais, falta de pesquisa, a disponibilidade do parceiro, as imagens negativas da mídia, os
fatores psicológicos e de relacionamentos e as dificuldades na interação com os profissionais
de saúde sobre intimidade sexual entre pessoas idosas que tem definido o grupo com percepção
irrealista. O investimento emocional como o amor, paixão e companheirismo que são
características típicas, dessa faixa etária, implicam a não utilização de prevenções nas práticas
sexuais com o parceiro, este comportamento tem influência nos surgimentos das DST’s.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos do presente trabalho foram alcançados, o estudo embasado por meio de
uma pesquisa envolvendo leitura e análises nos possibilitou conhecer e compreender a visão e
os principais comportamentos dos idosos diante da sua própria sexualidade, assim como
identificar os fatores de risco do grupo em relação às DST’s. Contribuiu para retratar o cotidiano
atual que vivemos, desde os preceitos e tabus que esta população está diretamente envolvida e
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como sua experiência de vida é capaz de interferir em alguns aspectos relacionados à
sexualidade.
Pode-se verificar através dos resultados obtidos que durante o processo de
envelhecimento, a sexualidade é um elemento fundamental e não se extingue com o passar dos
anos. O significado do que é sexualidade está diretamente relacionada com a afetividade, que é
vivenciada das diversas formas entre os idosos e com isso, o prazer e o romantismo, tornam-se
pontos importantes nesse ciclo de vida.
Observou-se, que para melhor se ampliar os estudos sobre a temática, e necessário
investir em estudos longitudinais, pois possibilitará analisar por um período prolongado os
diversos subgrupos da população e assim investigar outros fatores, como as relações familiares
e o meio social que influenciam diretamente nesse processo.
Percebeu-se, também que com o crescente aumento da população idosa, um novo
cenário está se desenvolvendo e dessa forma, surgindo à necessidade de produzir novos
conhecimentos, pois vários desafios estão aparecendo. Um deles, que têm afetado a saúde do
idoso são as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s), isto ocorre, principalmente, pela
ausência do uso de preservativo, uma vez que, a população idosa em grande parte está excluída
das políticas públicas de prevenção e promoção da saúde em relação às DST’s, ao qual requer
respostas e políticas adequadas do estado e da sociedade.
Constata-se também uma deficiência na literatura em relação à evolução das DST’s
nesse grupo, apesar de já existirem estudos dentro de alguns cursos na área da saúde voltados
para esta população. Contudo, dentro da graduação do curso de Psicologia não se verificaram
oportunidades na grade curricular de uma disciplina optativa sobre esta temática. Nesse sentido,
nós, como futuros profissionais de saúde, permanecemos à mercê de uma graduação debilitada,
visto que, a Psicologia é a ciência que estuda o comportamento e que procura encontrar soluções
para os diversos problemas apresentados pelos indivíduos, utilizando de técnicas e intervenções
para a manutenção da saúde e qualidade de vida.
Portanto, a ampliação dos conhecimentos sobre esta temática dentro das graduações é
imprescindível, pois possibilitarão os profissionais de Psicologia melhores condições de atender
futuras demandas e também auxiliar na superação das percepções equivocadas que ainda
permeiam a população idosa, buscando novos tipos de intervenções para melhorar a qualidade
de vida na terceira idade.
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