
III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 

 

 

O CONHECIMENTO EM ARTE E A BUSCA DE UM REPERTÓRIO ARTÍSTICO 

PARA A CRIANÇA 

Flávia Demke Rossi (UFPel) 

 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 

O presente artigo se originou de uma pesquisa de especialização do Curso de Pós-Graduação 

em Artes da Universidade Federal de Pelotas, do ano de 2017. Esta pesquisa surgiu da 

necessidade de reflexão sobre a ampliação do repertório artístico na infância, tendo a 

compreensão da importância dos conhecimentos sobre arte e cultura para o desenvolvimento 

da percepção estética. A problemática que direcionou a presente pesquisa, refere-se ao uso de 

desenhos estereotipados na produção infantil. Para tanto, é proposto através de uma prática de 

intervenção em sala de aula, em uma escola municipal de Pelotas- RS, no ano de 2016, uma 

série de atividades que propiciaram o contato com as reproduções de obras de arte, no intuito 

de aproximar os alunos à produção artística, ampliando assim, os seus conhecimentos e as 

possibilidades de subversão ao desenho estereotipado. O referencial teórico se apoia em 

Iavelberg (2006), Derdyk (2015), Rossi (2003), Fusari e Ferraz (2009), e Castell (2012). As 

imagens de obras de arte escolhidas possuem a característica de serem reproduções de pinturas 

de paisagem produzidas pela cultura ocidental do Renascimento à Arte Moderna. As atividades 

propiciaram momentos singulares às crianças diante das imagens, bem como, uma imersão na 

arte através do fazer, do experimentar, do observar, promovendo inter-relações da arte com a 

vida.   
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PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA EM UMA ESCOLA NO CAMPO: 

VIVÊNCIAS DE ALUNOS DO 5º ANO E SEUS FAMILIARES 

 

Lucas Gonçalves Soares – UFPel 

 

Este é um recorte de Dissertação de Mestrado defendida em dezembro de 2016 e apresenta 

resultados de uma pesquisa cujo objeto era analisar experiências literárias com crianças que 

vivem e estudam no campo. Tais experiências foram vivenciadas em um projeto de leitura 

promovido por mim - professor/mediador/pesquisador - em duas turmas 5º ano do Ensino 

Fundamental (2014 e 2015) em uma escola localizada no campo, no município de Canguçu/RS. 

Participaram do projeto 37 alunos e 89 familiares. Os participantes puderam vivenciar situações 

como leitores, ledores (aquele que lê em voz alta sendo fiel à narrativa) e ouvintes. Com 

material produzido por estes indivíduos, foi se constituindo o corpus da pesquisa (fotografias, 

textos produzidos em diários e anotações pessoais do professor). A pesquisa está teoricamente 

ancorada principalmente em Petit (2008, 2009, 2013); Freire (1992); Chartier (2002); Bajour 

(2012); Lerner (2002); Cosson (2006, 2014) e Soares (2009). Os resultados desse estudo 

revelam que é possível desenvolver projetos de fomento à leitura em escola no campo, ou seja, 

é possível formar leitores em escolas do meio rural, bastando, para isso, oportunizar o 

“encontro” efetivo com o livro. De modo geral, a pesquisa contribui na compreensão de como 

práticas de leitura literária oportunizadas pelo professor/mediador podem colaborar com a 

formação leitora dos alunos e também como a comunidade escolar pode ser integrada a tais 

atividades. 
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O campo dos direitos humanos, e seu desdobramento em educação em direitos humanos, 

compreende um baluarte social, independente das relações estabelecidas pelas pessoas com 

ele. Contudo, em uma análise mais minuciosa, essa monoliticidade da categoria Direitos 

Humanos apresenta fraturas, porosidades e encaixes. Exemplo claro disso é o questionamento 

(in)direto à universalidade do acesso a tais direitos, sempre trazido à tona em meio a situações 

violentas ou chocantes. Esta pesquisa busca compreender como direitos humanos tem sido 

significado quando posto como objeto de ensino. Os principais referenciais teóricos são 

Boaventura de Sousa Santos, com sua discussão acerca da temática dos direitos humanos; 

Stephen J. Ball, a partir de algumas aproximações com o ciclo de políticas e com a teoria da 

atuação; e Aura Helena Ramos, que tensiona a educação em direitos humanos em relação à 

categoria “diferença”. Em um primeiro momento, este trabalho se desenvolve na discussão 

sobre as compreensões que os direitos humanos tem assumido. Em seguida, adentrando no 

âmbito educacional, há algumas considerações sobre a relação “direitos humanos – educação 

em direitos humanos”. Por fim, alguns documentos curriculares são analisados sob a ótica dos 

estudos de Ball sobre políticas educacionais. Percebe-se que as políticas, todas, estão fadadas 

ao fracasso no sentido de que a aplicação delas tal como são idealizadas, sem variação, é 

impossível, já que há sempre um viés subjetivo, oriundo dos diversos contextos e 

modos/possibilidades de produzir sentido. 
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PRÁTICAS REFLEXIVAS ATRAVÉS DA ARTE: UMA ANÁLISE SOBRE O 

CURRÍCULO DA FORMAÇÃO DOCENTE EM ARTES VISUAIS NA UFPEL/ RS 

Raquel Casanova dos Santos Wrege – PPGAV UFPel, bolsista de pesquisa CAPES. 

Esta pesquisa é um recorte do estudo que está sendo desenvolvido junto ao Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal de Pelotas, na Linha de Pesquisa Educação Estética e 

Ensino da Arte, e busca analisar a relevância da experiência estética através da arte no 

desenvolvimento da reflexão como processo perceptivo do sujeito frente ao que o constituí na 

graduação enquanto futuro arte/educador. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo tendo 

como foco neste artigo a análise de alguns conceitos em relação aos documentos que embasam 

o Ensino Superior em Artes Visuais no Brasil. Apresenta uma revisão bibliográfica nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação (2009), Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação nº 9.394/96 (2017) e no Projeto Político Pedagógico do Curso de Artes Visuais- 

Modalidade Licenciatura, UFPel (2011). Foram analisados os regimentos referentes à formação 

de docentes no Curso pontuando alguns aspectos: a formação do “professor-artista”, “professor 

como prático reflexivo” e a “experiência pela arte”.  Fundamenta-se teoricamente em Perrenoud 

(2002) sobre a “prática reflexiva do docente”, Larrosa (2002) quanto ao “saber pela 

experiência” e a “experiência estética” para Merleau-Ponty (1990, 1992, 1999). A abordagem 

deste tema através das leis que regem o Ensino Superior em Artes Visuais, permite entender a 

possibilidade da experiência estética como uma ação-reflexiva para uma formação inicial mais 

ativa frente aos seus aspectos constitutivos como profissional. 

Palavras-chave: formação inicial docente; Licenciatura em Artes Visuais; experiência estética; 

prática reflexiva. 
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Epistemologia e Pedagogia Decolonial: Experiências de Sociodrama para 

discutir situações e conceitos decoloniais 
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Ariston Azevedo – PPGA – UFRGS 

 

 

Resumo: 

Partindo do pressuposto pedagógico de que a apropriação conceitual de teorias 
abstratas é mais efetiva quando se tenta encarnar essa teoria na percepção da 
realidade existencial dos estudantes (Paulo Freire), e tendo em conta princípios do 
Psicodrama e do Sociodrama, apregoados pelo Psicólogo J. L. Moreno, no qual a 
manifestação dos traumas e percepções se dá, de maneira mais efetiva, a partir da 
dramatização das realidades que oprimem ou traumatizam e da assunção dos vários 
papeis de figuras relacionadas à relação opressora, sendo isto terapêutico, em curar 
essas relações num sentido libertário, este texto consiste no relato e análise da 
experiência do uso dessas teorias para articular uma metodologia de ensino que 
amplie, a compreensão, e também a sensibilidade dos estudantes sobre relações 
coloniais e subalternizantes, seus impactos nos sujeitos individuais e coletivos e 
suas formas de superação e resistência. Essa experiência foi aplicada no curso “Dos 
Estudos Culturais ao Pós-Colonialismo e às Abordagens Decoloniais”, proferido na 
”VII Semana Acadêmica de Relações Internacionais”, de 17 a 21 de outubro de 
2016, na UFSM-RS. O conteúdo discutido consistiu nos seguintes eixos: 1) 
Perturbando a Linguagem de Raça e Etnia; 2) Acreditamos mesmo na Igualdade?: 
3) A arte da vida nas fronteiras (as ondas migratórias); 4) Resistências cotidianas 
versus a noção onipotente do êxito colonial. Os termos, justificativas, teores, méritos 
e finalidades desses eixos, bem como a metodologia usada para trabalha-los são 
descritos nesse texto.   
 
Palavras Chave: Decolonialidade; Práticas Pedagógicas; Sociodrama 
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A influência do Estágio de Docência na constituição da identidade docente universitária: 

um relato de experiência 

 Stephane Silva de ARAUJO – Universidade Federal de Pelotas 

A discussão proposta trata da constituição da identidade docente do professor universitário 

por um viés particular: o Estágio de Docência. A legislação brasileira admite que a formação 

de docentes para o Ensino Superior seja produzida em Programas de Pós-Graduação. 

Contudo, o foco desses está voltado, principalmente, à formação e ao aperfeiçoamento de 

pesquisadores e o referido estágio é obrigatório apenas para os bolsistas de Demanda Social 

da CAPES. A partir de vivência diversa no PPGE-UFPel, pude realizar o Estágio de Docência 

voluntário e problematizo neste estudo a intervenção desenvolvida e os elementos que, 

segundo Farias et. al. (2009), promovem a profissionalidade de professores: história de vida, 

formação e prática docente. A contemplação da prática, por meio deste relato de experiência, 

revelou que no exercício da docência está imbricada a intersecção dos referidos elementos de 

modo a confluírem no processo de transformação da “estagiária” em “professora”, ou, de 

construção da minha identidade docente. Ainda, figura como resultado da presente reflexão a 

necessidade de maior oferta de atividades análogas à vivenciada, sobretudo por se dar em 

ambiente que possibilita o exercício reflexivo da ação, bem como a produção coletiva do 

significado da docência universitária. Dessa forma, a análise encontra sua relevância ao tratar 

de temática cara à área de formação de professores e realçar discussão pouco difundida nos 

espaços formativos de pós-graduandos. 

Estágio de Docência – Identidade Docente – Docência Universitária 
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CURRÍCULO, IDENTIDADE E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS:A 

ESCOLA COMO MEDIADORA. 

 

 

Cristiane Bartz de Ávila – PPGE-UFPel – bolsista CAPES – crisbartz40@yahoo.com.br  

 

Palavras-chave: políticas públicas; educação; currículo; 11645/2008; 

 

O presente estudo busca fazer uma relação entre a lei 11645/2008 e o papel da 

escola como mediadora para pensar sobre a importância da inserção da referida lei nos 

currículos escolares. Faremos uma análise teórica sobre os estudos sobre currículo 

tomando por base Silva (2000) e Veiga-Neto (2011). A respeito do tema currículo, 

Veiga-Neto (2011) escreve que as mudanças ocorridas na escola vêm ao encontro das 

necessidades da sociedade, se antes, a escola precisava preparar os “corpos” para o 

trabalho nas fábricas, de forma que a disciplina estivesse presente no currículo, 

atualmente, as necessidades mudaram. Segundo esse autor, a preparação da mão de obra 

atualmente traz a necessidade de que o trabalhador tenha  “[...] um cérebro flexível, 

readaptável às condições cambiantes.[...] que se possa não apenas encaixar novos 

módulos e abandonar antigos, mas, também, que possam ser articulados com outros 

cérebros.”(VEIGA-NETO, pg. 46, 2011). Assim, o currículo se adapta às novas 

necessidades sociais. Teceremos algumas considerações para que possamos refletir o 

porquê de resistências à lei 11645/2008 entre algumas comunidades escolares. 

Pretendemos ainda, argumentar sobre a importância do cumprimento da lei visto que a 

partir de considerações sobre o multiculturalismo defendemos uma proposta que se dê 

voz ao outro num sentido de empoderamento da cultura. Tal mediação, pensamos ser 

importante no sentido de contribuir para o fortalecimento da identidade étnico-racial dos 

educandos. 
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DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA E AFETIVIDADE: INTERFACES DOS DIREITOS 

HUMANOS 

Aldemir Berwig (UNIJUÍ) 

Daniel Rubens Cenci (UNIJUÍ) 

Resumo 

O trabalho aborda o conflito existente entre os docentes e a nova geração de “nativos digitais” 

e o desconhecimento dos impactos que as tecnologias geram no ensino. Apresenta a seguinte 

problemática: deve-se modificar as formas clássicas de ensino do direito ou é necessário 

modificar os novos costumes das novas gerações conectadas para que elas se voltem aos 

meios de ensino clássico? A abordagem trabalha na perspectiva hipotético-dedutiva e busca 

compreender as modificações que as novas tecnologias estão gerando nas gerações de 

estudantes que chegam a universidade. A pesquisa fundamenta-se no estudo histórico e na 

análise documental. O trabalho é relevante para a área na medida em que busca compreender 

em que medida deve-se mudar a postura tradicional de ensino e como as tecnologias podem 

contribuir para o desenvolvimento de novas formas de aprendizagem no campo jurídico. 

Nesta perspectiva, busca compreender quais são as competências necessárias para a 

construção de uma sociedade com maior sociabilidade e humanidade. Os resultados, até o 

momento, indicam que as novas gerações de “nativos digitais” é que vão mostrar às gerações 

anteriores que a educação clássica teve o seu mérito, mas que a atualidade está voltada à 

necessária construção de competências para o domínio das tecnologias e construção de um 

mundo melhor numa perspectiva em que as tecnologias tendem sempre a evoluir.  

 

Palavras chave: Direito; Ensino jurídico; Humanidade; Instrumentalidade; Técnica. 
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A PRODUÇÃO DE PRÁTICAS DISCURSIVAS INFLUENCIADAS PELO 

NEOLIBERALISMO E PELO PODER DISCIPLINAR NO IFFAR. 

 

Juliana Mezomo Cantarelli (UFPel, IFFar) 

 

Os Institutos Federais constituem espaços fundamentais na constituição dos caminhos visando 

o desenvolvimento local e regional, devendo ir além da compreensão da educação profissional 

e tecnológica como mera instrumentalizadora de pessoas para ocupações determinadas por um 

mercado. Nessa perspectiva foi criado em 2008, através da lei nº 11.892,  o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - IFFar. Disponibiliza grande variedade de 

cursos em diferentes modalidades, todos com propósito da qualificação e humanização do 

sujeito. Porém, para tal é necessário conhecer as fragilidades, dilemas e potencialidades dos 

sistemas educacionais, buscando a superação de todos os obstáculos. Com isso, é de suma 

importância o professor, visto que, seu papel é estruturante dentro do sistema educativo, pois 

Ele é o meio pelo qual o aluno aprende a ser ele mesmo. Assim, é necessário que o professor 

tenha clareza da importância de seu papel e de sua função, pois a lógica do pensamento 

conservador, influenciado pelo modelo neoliberal, faz com que muitas escolas priorizem as 

questões relacionadas ao emprego, mercado de trabalho, usando para tal o poder disciplinar.  

Desse modo, esse trabalho tem como objetivo analisar se os valores neoliberais tem se 

produzido como práticas discursivas no âmbito do IFFar e a relação dessa produção com o 

poder disciplinar. Esta pesquisa de abordagem qualitativa e de cunho bibliográfico utiliza 

como principal teórico os estudos de Michel Foucualt. 

 

Palavras – chave: práticas discursivas, neoliberalismo, poder disciplinar, educação 

tecnológica. 
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  TRAJETÓRIA CURRICULAR DO ENSINO EM ENFERMAGEM NO BRASIL* 

GT 1   

    CARVALHO, Lisa Antunes 

Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS 

NUNES, Nara Jací da Silva 

Universidade Federal de Pelotas/ UFPEL 

 

O currículo se constitui um projeto cujo processo de formação e desenvolvimento é interativo, 

dinâmico e envolve várias dimensões, fruto de uma prática pedagógica permeada de interação 

e confluências políticas, socais, administrativas, culturais, sociais e acadêmicas. Pode-se 

dizer, que é o resultado de um embate entre o prescrito nas legislações curriculares, o 

construído pela tradição cultural e o posto em prática a partir de referenciais teórico-práticos e 

das experiências dos sujeitos participantes. A relevância deste estudo, encontra-se no fato que 

a construção curricular do ensino em enfermagem, vêm se transformando com intuito de 

atender as necessidades do mercado de trabalho, em sua maioria voltadas para a prática, em 

contraposição as diretrizes, que objetivam formar um profissional reflexivo, crítico em suas 

ações, pautado no rigor científico e na ética. Trata-se de um trabalho reflexivo que se apoiou 

em uma revisão bibliográfica livre desenvolvida nos meses de junho a julho de 2017, com 

intuito de apresentar a trajetória da construção do currículo no ensino superior em 

enfermagem no Brasil, apresentando um paralelo com o perfil desejado do profissional 

enfermeiro. Analisando o processo de formação da enfermeira brasileira desde o fim do 

século XIX, observou-se que a mudança curricular em si conferiu, em seus termos, uma 

transformação na forma e não na substância. Trata-se de uma mudança curricular que 

incorporou aspectos teórico-metodológicos, implementados numa perspectiva de 

desenvolvimento profissional, contudo não interferiu significativamente no caráter norteador 

do trabalho da enfermeira.  

Palavras-chave: educação, currículo, formação profissional, enfermagem. 

 

 

 

*Artigo apresentado para a disciplina de Teoria de Currículo e Imagem II do Curso de 

Doutorado em Educação do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pelotas. 
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A FABRICAÇÃO DE DISCURSOS MIDIÁTICOS SOBRE O CORPO DO JOVEM NA 
ATUALIDADE: INVESTIGANDO ALGUNS MODOS DE SUBJETIVAÇÃO 

 
Suélem do Sacramento Costa de Moraes - IFsul 

Guilherme Rego Rockembach - IFSul 
Bárbara Hees Garré - IFSul 

 

RESUMO: Este estudo objetiva compreender alguns processos de subjetivação que fabricam 

uma população dita Jovem na atualidade, Destaca-se que ao estudar um modo de ser jovem 

múltiplos atravessamentos se produzem, entre eles questões relacionadas ao corpo, já que esse 

corpo é também fabricado culturalmente e conduzido através dos discursos que por ele 

perpassam. Assim, este trabalho situa-se em problematizar uma produção discursiva acerca do 

corpo magro, que reverbera nas mídias digitais, constituindo alguns discursos hegemônicos 

que subjetivam sujeitos. Nessa correnteza, compreende-se a mídia como uma pedagogia 

cultural, que ensina, educa e fabrica sujeitos e subjetividades para além dos muros escolares. 

Recorrentemente, nas mídias, celebridades expõem suas rotinas, como uma forma de incitar 

seus seguidores a adotarem práticas semelhantes às suas e algumas dessas versam sobre 

cuidados com o corpo e com a saúde. Desse modo, há um consumo, através de uma 

interpelação muito sútil, de comportamentos, hábitos e atitudes que atingem de modo potente 

os sujeitos jovens. Compreende-se uma visibilidade cada vez maior dessas celebridades 

midiáticas, sejam elas youtubers, blogeiros, gamers, diferentes influenciadores digitais, que se 

tornam, de algum modo, vozes autorizadas a proferir um discurso tomado como verdadeiro, e, 

como promessa de uma vida feliz. Aqui se pretende questionar a hegemonia de tais 

discursividades e do quanto elas são subjetivantes a partir da teorização foucaultiana. 

Palavras-chave: Educação; Jovem; Pedagogias Culturais; Mídia; Modos de Subjetivação 
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O QUESTIONÁRIO CONTEXTUAL DA PROVA BRASIL ACERCA DA 

APRENDIZAGEM: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS RESPOSTAS DE 

PROFESSORES E ALUNOS 

 

Vanessa Bugs Gonçalves – UFPel 

Agência Financiadora: CAPES 

 

O objetivo deste trabalho é analisar, através dos resultados do questionário contextual da 

Prova Brasil 2015, como a família e o contexto do aluno são vistos pelos professores e alunos 

em relação ao aprendizado. Após análise das respostas, identifica-se que os professores 

atribuem o não aprendizado aos próprios alunos e às suas famílias, indicando que as causas 

para isso se encontram no nível cultural dos pais, ao meio social em que vivem, à falta de 

acompanhamento dos pais na vida escolar, à baixa autoestima dos alunos, ao desinteresse dos 

alunos e à indisciplina. Ainda que haja outros elementos no questionário que poderiam estar 

causando a não aprendizagem dos alunos, como sobrecarga de trabalho, insatisfação no 

trabalho etc., os professores não as julgam relevantes se comparado ao percentual atribuído às 

famílias. Os alunos, porém, ao responderem sobre a participação dos familiares em sua rotina 

escolar, massivamente, os consideram como incentivadores do estudo, da leitura e da 

realização dos deveres de casa, incentivadores a ir à escola e interessados pelo que acontece 

na escola. Com isso, considera-se que as concepções dos professores acerca dos alunos e de 

suas famílias podem estar sendo produzidas com base em um ideal familiar e de aluno, e 

esses, ao romperem com essas idealizações, são postos na via do declínio, pois não 

correspondem ao padrão de família e aluno esperado dentro da escola. 

Palavras-chave: escola; currículo; normalização. 
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O CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

PELOTAS 

 

LAPUENTE, Janaína Soares Martins  

  

 

O presente estudo concluído em nível de doutorado analisou a recontextualização do ciclo de 

alfabetização na rede municipal de ensino de Pelotas através de um estudo de caso em duas 

escolas de 2012 a 2014, no qual se realizou o acompanhamento de uma turma desde o seu 

ingresso no 1º ano até a conclusão do 3º ano do Ensino Fundamental de nove anos. A 

pesquisa de caráter qualitativo foi desenvolvida a partir da observação participante e 

entrevistas semi-estruturadas. O referencial teórico adotado foi Stephen Ball e Basil Bernstein 

buscando nos estudos desses autores, contribuições teórico-analíticas para compreender a 

política de ciclos e, especialmente, a recontextualização do ciclo de alfabetização na rede 

municipal de Pelotas. A análise considerou o entrecruzamento dos dados das observações, das 

entrevistas, dos registros realizados no diário de campo, do material produzido pelo PNAIC, 

das legislações e documentos orientadores do ciclo de alfabetização. Através da abordagem 

do “ciclo de políticas” proposto por Ball e Bowe (1994), foram analisados os contextos de 

influência, da produção do texto, da prática, dos resultados e da estratégia política. Os 

resultados apontam que nas escolas investigadas não houve hegemonia em torno de um tipo 

de prática pedagógica, mas sim combinações das pedagogias visíveis e invisíveis, além de 

aproximações com a prática pedagógica mista. Esse estudo contribui para a organização da 

escola em ciclos e qualificação do ciclo de alfabetização na rede municipal. 

 

Palavras-chave: ciclo de políticas; recontextualização; ciclo de alfabetização. 
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O Cinema e aprendizagem de línguas visuais: CINELIBRAS 

Karina Ávila Pereira 

Mayara Bataglin Raugust 

Resumo:  

Neste texto propomos discussões contemporâneas sobre a centralidade da cultura e da linguagem na 

produção dos campos de ensino da Libras como segunda língua (L2) para ouvintes. Temos o objetivo 

de apresentar o projeto de ensino CineLibras, cuja intenção é desenvolver uma consciência crítica 

sobre a surdez e as Línguas de sinais, aos futuros professores das licenciaturas da UFPEL por meio de 

filmes que tratem sobre essas temáticas. Nesse sentido, são feitas sessões de cinema com encontros 

quinzenais, nas quais são passados filmes com a temática já especificada e, após há um tempo para 

debates e problematizações sobre a língua e seus contextos. Esses encontros têm por objetivo oferecer 

um espaço de discussão para auxiliar os acadêmicos ouvintes, aprendizes da Libras como L2, a 

perceberem ambientes linguísticos e culturais dessa língua. Muitas vezes, quando estes alunos se 

formam e vão atuar principalmente no sistema educacional acabam se deparando com alunos surdos. 

A fim de proporcionar aos acadêmicos que irão assistir aos filmes um contato com a temática das 

línguas de sinais, da comunidade e da educação de surdos, essa prática objetiva também levantar 

discussões sobre os temas abordados nos vídeos, oportunizando-se um momento de troca de 

experiências e consequentemente de produção de um pequeno texto, em que os acadêmicos tem a 

oportunidade de expressar o quanto foram tocados pela temática abordada. O projeto encontra-se em 

desenvolvimento, mas pode-se perceber pelas discussões e pelos textos produzidos que os filmes 

ajudam os futuros professores a refletir sobre muitas questões culturais de línguas visuais, as quais, 

eles não haviam tido a oportunidade de pensar anteriormente ao CineLibras. 

 

Palavras-chave: Cinema. Ensino de língua visual. Processos de ensino-aprendizagem. 
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Direito Humanos e Transgressões do Ensino Jurídico 

Celso Rodrigues  

 

O presente resumo remete à pesquisa em andamento realizada na Cadeia Pública de Porto Alegre 

(Presídio Central) a partir de atividades desenvolvidas na modalidade de extensão e que envolviam 

discentes, apenados e servidores acerca do processo de implementação de atividades artísticas no 

curso de cumprimento das penas. Iniciadas no setor de Valoração Humana, tais atividades 

favoreceram a criação da Escola de Arte, direcionada ao desenvolvimento do potencial artístico dos 

apenados. A partir da atuação dos alunos esse processo foi enriquecido com a realização de 

exposições das obras ao público externo, o que fornece um novo desdobramento à pesquisa: a 

investigação acerca das impressões produzidas nos alunos e alunas, permitindo confrontar 

dialogicamente, concepções inerentes ao ensino jurídico em moldes tradicionais e os efeitos 

transgressores das atividades extensionistas no processo de aprendizagem. 
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O DISCURSO PEDAGÓGICO INCLUSIVO EM DISCUSSÃO: 

PROBLEMATIZAÇÕES FOUCAULTIANAS 

Rosa, Suzana da 

Ifsul- Campus Pelotas 

Garré, Bárbara Hees 

Ifsul- Campus Pelotas 

O trabalho aqui apresentado é um recorte de uma pesquisa de Mestrado que objetiva analisar 

alguns ditos sobre inclusão escolar, problematizando a máxima “todos na escola”. Tal 

problematização intenciona colocar em suspenso quais verdades o discurso pedagógico 

inclusivo vem materializando na contemporaneidade. O foco da análise situa-se em 

compreender as estratégias de normalização que reverberam num sujeito regulado, controlado 

e conduzido na sociedade contemporânea (FOUCAULT, 2016). Entende-se que algumas 

práticas pedagógicas e alguns procedimentos didáticos põe em operação o discurso 

pedagógico inclusivo, determinando os modos de agir dos sujeitos ditos 

anormais(FOUCAULT, 2001) e normais. Como corpus de análise deste estudo utiliza-se o 

material didático “Ciranda das Diferenças”, uma coletânea de livros que abordam algumas 

deficiências na qual as histórias são protagonizadas por animaizinhos que vivem os dilemas 

sociais que abarcam as diferentes deficiências. Através deste material, problematiza-se o 

discurso pedagógico inclusivo, a partir dos estudos do filósofo Michel Foucault para pautar as 

discussões e contribuir para um olhar menos dogmático e dual sobre a inclusão escolar. O 

estudo apresenta algumas percepções em torno das enunciações da literatura infantil e as 

problematiza a partir de ferramentas da análise do discurso foucaultiano. Relações de poder, 

norma, normalização, poder disciplinar e normação são conceitos significativos ao trabalho, 

que não visa comunicar resultados, mas tensionamentos de alguns ditos sobre inclusão escolar 

e do olhar sobre a deficiência.  

Palavras chaves: Educação; discurso pedagógico inclusivo; sociedade de normalização, 

norma, poder disicplinar  

 

  


