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1. RESUMO 

O presente trabalho busca apresentar a atividade de roda de conversa, desenvolvida 

junto ao grupo de jovens e adultos, com deficiência intelectual, participantes do Programa de 

Educação Especial - PROESP, de uma universidade privada, localizada na região leste da 

cidade de São Paulo, buscamos descrever a importância do trabalho que é desenvolvido, 

assim como o impacto e as mudanças que o mesmo possibilitou aos participantes.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O trabalho tem como proposta ressaltar a importância do diálogo para os participantes 

do grupo por meio de temas que estavam presentes no cotidiano dos mesmos, a fim de 

estimular a reflexão e questionamentos a respeito de assuntos pertinentes ao próprio grupo.   

Foram utilizadas ferramentas que proporcionassem interação ao grupo, facilitando 

explorar os temas propostos para discussão. Utilizou-se a pesquisa participante e a escuta 

ativa como metodologia.  

 

3. OBJETIVOS 

É apresentado como objetivo do trabalho a promoção de um espaço de escuta e 

reflexão para o grupo de jovens e adultos com deficiência, em que sejam discutidos assuntos 

de interesse dos próprios jovens, assim como trazendo temas da atualidade e do cotidiano dos 

participantes. 

Buscou-se sensibilizar os participantes para uma reflexão e discussão sobre as suas 

próprias ideias e opiniões, gerando assim um espaço aberto para debates de forma autônoma, 

conversas e aprendizagem a respeito de temas propostos por eles. 

 

4. METODOLOGIA  

Utilizou-se o levantamento bibliográfico sobre os temas abordados, a pesquisa 

participante, que segundo Borda (1988) pretende unificar investigação e participação dos 

integrantes do grupo em questão, visando um desenvolvimento no que ser refere à assimilação 

dos conhecimentos que são adquiridos no grupo, expandindo para uma dinâmica social. A  

roda de conversa foi utilizada como uma ferramenta importante para melhorar o processo de 

aprendizagem, estimular a comunicação e a interação entre os participantes do PROESP, pois 

o aluno passa a ter voz, posicionando-se sobre os temas apresentados junto aos alunos, o 

grupo era formado por quinze jovens e adultos, de ambos os sexos, na faixa etária de 20 a 40 

anos de idade. 



5. DESENVOLVIMENTO 

Durante os encontros com o grupo de jovens buscamos sensibilizar os participantes, 

propondo um espaço de escuta em que pudessem trazer assuntos de sua preferência, falar 

sobre si mesmo e relatar o seu posicionamento a respeito dos diferentes temas trabalhados 

com o grupo. Sendo assim, cada integrante do grupo contribuiu para o conhecimento e 

reflexão dos demais. 

Nos primeiros encontros, buscamos salientar a importância de perceber o tempo do 

outro de falar e também a respeitar o espaço que cada um possui no grupo. Apresentamos as 

semelhanças que possuem em seu discurso, possibilitando uma aproximação por meio dos 

mesmos hábitos e preferências.  

O primeiro tema trabalhado foi à violência. Iniciamos perguntando para o grupo o que 

eles entendem por violência. Muitos trouxeram exemplos de violência física, comentando 

sobre casos de assaltos e brigas. O relato de um dos participantes mobilizou muito o grupo, 

visto que até o final da discussão muitos mencionavam o que havia acontecido, se indignando 

com a violência física sofrida por esse integrante. Logo em seguida, falamos sobre a violência 

doméstica, urbana, física, psicológica, sexual, moral e patrimonial, expondo com mais 

particularidades cada tipo de violência.  

 Os participantes relataram as suas vivências frente às violências que sofrem muitas 

vezes motivadas pelo preconceito e intolerância que enfrentam devido a deficiência física ou 

intelectual que possuem. Muitos contaram que as violências partem da própria família e se 

surpreenderam ao perceber que as situações que descreveram se enquadram na violência 

psicológica.   

Família foi o tema seguinte, nesse momento, os participantes falaram com quem 

vivem e o que fazem juntos. Foram questionados se conheciam os tipos de famílias existentes, 

ao que afirmaram que não, consideramos naquele momento expusemos o que vem a ser a 

família nuclear, monoparental, recasada, não convencional, de pais separados, filhos adotivos, 

uniparental e homoafetiva.   

Diante da família homoafetiva, gerou-se um grande questionamento entre os 

participantes do grupo. Alguns afirmaram que esse tipo de família é errado, pois é formada 

por duas pessoas do mesmo sexo. Em um determinado momento, alguns participantes do 

grupo explicaram para aqueles que veem a família homoafetiva como algo errado, que esta é 

uma família como as outras em que existe amor e que podem existir filhos ou não. Disseram 

ainda, que devem ser respeitados como todas as pessoas. Este tema foi o que mais mobilizou 



o grupo, pois puderam falar abertamente sobre o seu contexto familiar e também a lidar com 

opiniões totalmente opostas as suas. 

Outro tema discutido com o grupo referiu-se à alimentação. Desenhamos uma 

pirâmide alimentar em uma lousa, para que todos pudessem visualizar melhor. Explicamos 

que poderiam falar sobre os alimentos que gostam e os que não gostam de comer.  

Durante a discussão, os participantes comentaram sobre os gostos dos outros, fazendo 

comparações, tornando a discussão mais ampla e também descontraída. Após todos falarem 

sobre seus hábitos alimentares, utilizamos a pirâmide alimentar para explicar sobre os grupos 

de alimentos que são: pães, cereais, massas e arroz; vegetais; frutas; leite e derivados; carnes 

em geral, ovos e feijões; e alimentos ricos em gorduras e açúcar.  

Ao final das primeiras discussões percebemos que entre os jovens frequentadores do 

PROESP, o consumo de alimentos ricos em gorduras e açúcar é grande. Dessa forma, 

buscamos esclarecer aos jovens os prejuízos implicados com o consumo destes alimentos. 

Demos maior ênfase na importância de consumi-los com moderação, alertando sobre os 

problemas de saúde que podem acontecer, caso o consumo seja constante.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O presente projeto encontra-se em andamento, porém com o desenvolvimento das 

atividades foi possível notar que os participantes passaram a ter uma participação maior 

durante as discussões, a respeitar o tempo de fala dos outros participantes. 

Assim como, no decorrer dos encontros houve a ampliação dos temas e assuntos 

discutidos, buscando sempre maior aproximação com a realidade que os cerca. Dessa forma, 

as discussões iniciavam-se no tema proposto até alcançar aspectos da esfera pessoal de cada 

um deles. O espaço para falar sobre situações que vivem possibilitou também maior interação 

entre os membros do grupo, fato que pode auxiliar nas demais atividades desenvolvidas pelos 

mesmos.  

Foi possível perceber que os temas trabalhados despertaram interesse e incrementaram 

o debate no grupo, por outro lado, ao abordarmos as questões relacionadas à família, foi o 

tema que mais sensibilizou o grupo.  
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